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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
18. 5.   Nechte se fascinovat 
Zahrada představuje rozmanitost rostlinného 
světa a pokroky v současném výzkumu. 
do 29. 5.  Výstava obrazů na téma  
  džungle žáků Základní  
  umělecké školy v Teplicích

LÁZEŇSKÁ
27.–29. 5.  Zahájení lázeňské sezony 
Kompletní program najdete na straně 7.

LETIŠTĚ TEPLICE
21. 5.   Alterfest  
První ročník hudebního festivalu na letišti 
v Teplicích. 
 1300  Open  
 1400  Žyhadlo 
 1530  Fousáč 
 1700  Aku Aku 
 1830  Už jsme doma 
 2000  Mucha s kapelou 
 2130  La Banda de Contenedor

KNAK
2. 6.   Lepší večer – živá hudba

ZAHRADNÍ DŮM
do 21. 5.  Marie Šechtová 
Výstava malby a grafiky.
25. 5. – 25. 6. Vladimír Franz 
Malba, výstava.
30. 5., 1900  Hudební festival Ludwiga  
  van Beethovena 
Darya List a Kiron Atom Tellian.
6. 6., 1900  Hudební festival Ludwiga  
  van Beethovena 
Olga Šroubková, Miroslav Sekera.
13. 6., 1900  Hudební festival Ludwiga  
  van Beethovena 
Camerata Teplice.
20. 6., 1900  Hudební festival Ludwiga  
  van Beethovena 
Manoah String Quartet.

DŮM KULTURY 
15. 5., 1600  Májový koncert 
Krušnohorský pěvecký sbor
26. 5., 1900  Hudební festival Ludwiga  
  van Beethovena 
Zahajovací koncert.
2. 6., 1900  Hudební festival Ludwiga  
  van Beethovena 
Pierre Genisson, Bruno Fontaine.
6. 6., 1900  Ivo Šmoldas 
Pořad plný improvizací se známým básníkem, 
překladatelem, publicistou a moderátorem.
9. 6., 1900  Hudební festival Ludwiga  
  van Beethovena 
Broadway New York meets Broadway Prague.
11. 6., 1700  Hudební festival Ludwiga  
  van Beethovena 
Koncert k 50. výročí Konzervatoře.
16. 6., 1900  Hudební festival Ludwiga  
  van Beethovena 
J. M. Wolfram: Bergmörchen.
23. 6., 1900  Hudební festival Ludwiga  
  van Beethovena 
L. van  Beethoven: Trojkoncert

JAZZ CLUB
22. 4., 2000  Mike Ross Band 
Emotivní hlas a opojná virtuózní kytarová hra 
šestinásobného držitele British Blues Awards.
7. 5., 2000  The Infamous HER
13. 5., 2000  Matt Woosey 
Kytarový vizionář, skladatel a zpěvák předvede 
blues, folk a rock.
3. 6., 2000  Delta Fuse 
Mladá a velmi nadějná irská bluesrocková 
kapela. Jejich sound je částečně namočen do 
soulu a šedesátkové psychedelie. Kapela má za 
sebou množství koncertů v Irsku a dvě rozsáhlá 
britská turné.

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO 
18. 5., 1800  Ještě kousek TDT, prosím! 
23. 5., 1900  Penzion Ponorka

1. 6., 1900  Moje hra
7. 6., 1900  Na útěku

HVĚZDÁRNA 
Sobota a neděle 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 
Pozorování Slunce, pokud nebude jasno, koná 
se náhradní program v kinosále hvězdárny 
doplněný prohlídkou výstavy a dalekohledů. 
Pátek a sobota 2200, 2300  
Pozorování objektů večerní oblohy 
dalekohledem.
19. 5., 1800  Café Nobel: Tornádo na jižní  
  Moravě rok poté (a co dál) 
Přednášející Radek Tomšů. 

PLANETÁRIUM
15. 5., 1400  Pohádky o Cvočkovi
15. 5., 1600  Pohádka Paxi a sluneční  
  soustava
15. 5., 1900  Když hvězdy umírají
18. 5., 1400  Pohádky a souhvězdí
18. 5., 1600  Pohádka Paxi a zatmění
18. 5., 1900  Poznávání sluneční soustavy
22. 5., 1400  Pohádky a souhvězdí
22. 5., 1600  Pohádky a souhvězdí
22. 5., 1900  Květnová hvězdná obloha
25. 5., 1400  Pohádky o Cvočkovi
25. 5., 1600  Pohádky o Cvočkovi
25. 5., 1900  Hra světel a stínů
29. 5., 1400  Pohádky o Cvočkovi
29. 5., 1600  Pohádka Paxi prozkoumává  
  exoplanety
29. 5., 1900  Dvacetšest skoků do vesmíru

MUZEUM
akce
16. 5., 1730  Talk show Zibiho Czendlika: 
  Postel, hospoda, kostel  
Zbigniew Jan Czendlik, řečený Zibi, je 
římskokatolický kněz polské národnosti působící 
v České republice a od roku 1992 děkan 
lanškrounský. Je mediálně známý zejména díky 

přátelským vztahům s řadou osobností z oblasti 
kultury, šoubyznysu a sportu.
27. 5., 1900 Noc skla a ohně
výstavy
do 29. 5.  Obrazy: Edith Bruzdová, Soňa  
  Filipová a Marie Herzingerová
27. 5. – 28. 8. Křišťálové vzpomínky  
  aneb obchodníci se sklem
27. 5. – 10. 9. Speciální expozičně  
Herní výstava Svět kostiček z dánské stavebnice 
lego.
exponát měsíce
Květnovým exponátem měsíce je inscenovaná 
pohlednice se vzducholodí přimalovanou 
na snímek Šanovského parku v Teplicích. 
Zajímavostí je, že 4. května 1917 nad městem 
Teplice skutečně vzducholoď Zeppelin přeletěla, 
ale z důvodu právě probíhající války bez 
očekávaných davů diváků. 

BOHOSUDOV
27. 5., 1800  Hudební festival Ludwiga  
  van Beethovena 
Koncert pro záchranu bohosudovských varhan  
v bazilice Panny Marie Sedmibolestné. 

KLÁŠTER OSEK
5. 6., 1600  Hudební festival Ludwiga  
  van Beethovena 
Komorní koncert Collegium SOČR.
19. 6., 1600  Hudební festival Ludwiga  
  van Beethovena 
Koncert North Czech Capella.

DUCHCOV
10.–11. 6.  Casanovské slavnosti

LETNÍ AMFITEÁTR BÍLINA
17. 7., 1600  Koncert pro kamerunské kozy  
Škwor, SPS, Už jsme doma.
22. 7., 1900  Tomáš Klus – Cítím Bílinu
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Trať zavalenou sesuvem 
opraví asi až za dva roky

Teplice – Železniční trať z Lo-
vosic do Teplic přes Opáren-
ské údolí, která je po sesuvu 
z roku 2013 stále mimo pro-
voz, se dočká obnovy. Dřívější 
odhad Správy železnic počítá 
s částkou více než 460 mi-
lionů korun. „S ohledem na 
předpokládanou dobu realiza-
ce budou investiční náklady 
ještě upřesněny,“ řekla Nela 
Friebová ze Správy železnic 
a upřesnila, že začít by se 
mělo za dva roky.

„S obnovou trati v místě se-
suvu pomocí nového ocelo-
vého mostu o sedmi polích 
souvisejí další podmiňující 

stavební práce, jako je sana-
ce pilotových zdí, skalních 
útvarů nebo opravy propust-
ků. Dále jsou v plánu rozsáh-
lé průzkumy, které můžou 
ovlivnit další postup realiza-
ce, ta se předpokládá v roce 
2024,“ vysvětluje Nela Friebo-
vá s tím, že nyní je příprava 
ve fázi zpracování technické-
ho řešení projektové doku-
mentace pro společné povole-
ní stavby.

Sesuv postihl trať mezi Cho-
timěří a Radejčínem v délce 
zhruba 200 metrů v červnu 
2013. Trať se „svezla“ spolu 
s rozestavěnou dálnicí D8.  gz

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 16. 5. 2022  Příští vydání: 15. 6. 2022  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 10. 6. 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

Tolik lidí bez práce bylo ke konci 
měsíce dubna evidováno na teplické 
pobočce úřadu práce. Z toho čísla šlo 
o 2 187 žen. Volných pracovních míst 
na Teplicku je 2 660. To znamená, 
že o jedno pracovní místo se uchází 
1,5 uchazeče. Počet lidí ucházejících 
se o práci při porovnání s březnem na 
Teplicku mírně narostl. 
Nezaměstnanost v Ústeckém kraji do-
sáhla letos v dubnu hodnoty 5,27 pro-
centa. Meziměsíčně tak mírně vzrostla. 
Nezaměstnanost mužů se zvýšila na 
hodnotu 4,61 procenta, nezaměstna-
nost žen vzrostla na 5,96 procenta. 

Ústecký kraj se totiž dlouhodobě 
potýká s nejvyšší nezaměstnaností 
žen v celé České republice a od ledna 
letošního roku i s nejvyšší celkovou 
nezaměstnaností.  gz
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realcentrum cars s.r.o.

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia XCeed: 1,4-7,1 l/100 km 32-164 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

Kia XCeed.
Akční model Top.

Nové autobusy budou z Turecka, 
vyjdou na 410 milionů korun
Ústecký kraj – Nové vozy pro 
Dopravní společnost Ústecké-
ho kraje za téměř 410 milio-
nů korun budou z Turecka. 
Ústecký kraj nakoupí zhruba 
devadesátku nových autobusů 
od tureckého výrobce Otokar. 
Vyplývá to z rámcové smlouvy 

zveřejněné v registru smluv. 
Krajský dopravce by měl do-
stat první autobusy příští rok 
v únoru. Nové autobusy by 
měly nahradit ty, které si do-
pravní společnost pronajímá 
za téměř 90 milionů korun 
ročně.  gz
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Osud chráněné památky je nejistýZa parkování půjde 
zaplatit i kartou
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Hodinář sběratel koupí veškeré hodinky, 
hodiny, budíky, mechanické natahovací 

i nefunkční a poškozené náramkové i kapesní, 
české, ruské i světové PRIM, OMEGA, LONGINES, 

ORLIK, SPARTAK, SCHAFFHAUSEN, ETERNA, 
ZENITH, ROLEX, LEMANIA, MOVADO, CERTINA, 

SEIKO, HEUER i jiné. Koupím též drahé zlaté 
hodinky v jakémkoliv stavu. Koupím i  celou 
pozůstalost po hodináři, hodinky, součástky, 
nářadí, sklíčka plastová i skleněná, soustruh 
apod. Po telefonické dohodě s Vámi přijedu 

kamkoliv nebo můžete Vy ke mně.
Slušné a seriozní jednání. Tel. 777 311 101
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Teplice – Jednání o prodeji Ha-
dích lázní už nejsou na pořa-
du dne. „Otázka Hadích lázní 
je dle mého názoru vyřešena, 
protože majitel tuto stavbu 
prodat nechce,“ potvrdil pri-
mátor Hynek Hanza s tím, že 
podle posledních informací 
Jaroslav Třešňák připravuje 
projekt na jejich opravu.

Hlavní překážkou byla cena, 
na které se město s teplic-
kým developerem nedohod-
li. Teplický podnikatel za tuto 

Teplicko – Řidiči v Teplicích 
stále kartou za parkování ne-
zaplatí. To sousední Bílina 
v květnu spustila novou onli-
ne platbu za parkování. Podle 
informací z bílinské radnice 
motoristé tak můžou platit 
SMS zprávou, kartou přes pla-
tební bránu banky, ale stále 
také v hotovosti. 

Tepličané na modernizaci 
placení za parkování stále če-
kají. Brzy by se to ale mohlo 
změnit a dojít k úpravě auto-
matů i na platbu kartou. „Podle 
posledních informací by firma 
Eldoto, která provozuje pla-
tební automaty ve městě, měla 
mít během června řešení pro 
platbu kartou,“ říká náměstek 
primátora Jiří Štábl s tím, že 
rychlost, s jakou se toto podaří 
realizovat, bude patrně záviset 
na tom, jak se budou vyvíjet 
jednání s oslovenými dodava-
teli. Každopádně to ale vypadá 
už opravdu nadějně.  gz

Navrhněte zajímavé osobnosti Cenu města Teplice
Teplice – Až do konce srpna mů-
žete posílat návrhy kandidátů 
na Cenu města Teplice. Oceně-
ní je udíleno za šíření dobrého 
jména města v několika kate-
goriích. Jde o oblasti: technic-
ké vědy, přírodní vědy, lékařské 
vědy a farmacie, společenské 
vědy, architektura a urbani-
smus, výtvarné umění a de-
sign, hudba, literární činnost, 
žurnalistika a publicistika, 

dramatické umění, výchova 
a vzdělávání, sport, meziná-
rodní spolupráce města, zá-
sluhy o svobodu a demokracii, 
mimořádný přínos městu a in 
memoriam. Kromě písemného 
ocenění obdrží vybraný kandi-
dát umělecké dílo připomínající 
dlouholetého starostu a primá-
tora města Jaroslava Kuberu. 
Slavnostní předávání se usku-
teční každý rok v termínu, 

který bude připomínat výro-
čí úmrtí Jaroslava Kubery 20. 
1. 2020. Návrhy lze předkládat 
buď osobně na podatelnách, 
poštou nebo elektronicky na ad-
resu posta@teplice.cz. Během 
září proběhne anketa na webo-
vých stránkách města. Historic-
ky první Cenu města Teplice ob-
držel in memoriam akademický 
malíř Ilja Šavel, který odešel na 
sklonku roku 2020.  gz

Senioři se už mohou scházet v Kanapi
Teplice – V Lípové ulici se po tří-
měsíční pauze otevřelo denní 
centrum pro seniory Kanape. 
„Částku 472 tisíc korun zastu-
pitelé jednomyslně schválili 
a díky tomu se nám podařilo 
zachránit tento prostor pro dal-
ší setkávání seniorů a jiné me-
zigenerační aktivity,“ přiblížil 
náměstek primátora Jiří Štábl 
s tím, že Centrum Kanape, kte-
ré ročně navštíví více než šest 
set seniorů, nyní naváže na 
svou předešlou činnost. Provo-
zovatelem denního centra Ka-
nape je spolek Senior Teplice. 
Původně sociálně aktivizační 

služba s finanční podporou kra-
je se teď změnila ve volnoča-
sový klub, který dotuje město 
Teplice. Centrum Kanape má 
otevřeno ve všední dny od 8:00 
do 16:00 hodin, v případě koná-
ní akcí i v jiný čas.  gz

Kraj volá po urychlené opravě celé Kozí dráhy
Ústecký kraj – Vedení kra-
je chce, aby byla Kozí dráha 
opravena v celé své délce. Ná-
městek hejtmana Jiří Řehák 
napsal otevřený dopis Správě 
železnic, v kterém žádá plné 
obnovení trati. Kozí dráhu 
z Děčína do Telnice už Správa 
železnic obnovila a od března 
po ní znovu jezdí turistické 
vlaky. Podle Řeháka chce kraj 
ale využívat celou trať a ještě 
letos by chtěl, aby byl opra-
ven osmikilometrový úsek 
z Telnice do Krupky pod sta-
nici lanovky na Komáří víž-
ku. Pro příští rok pak počítá 
kraj s objednáním vlaků až do 

zastávky Jeníkov-Oldřichov 
v turistickém režimu.

„Současný jízdní řád počítá 
s prodloužením stávajících spo-
jů do Krupky a zpět. Pravidel-
nou denní dopravu začne kraj 
objednávat ihned po obnovení 
celé trasy Kozí dráhy, tento po-
žadavek jednoznačně zaznívá 

od starostů na „západní“ čás-
ti dráhy, neboť město Krupka 
a obce Proboštov a Novosedlice 
jsou součástí teplické aglome-
race,“ píše Řehák v otevřeném 
dopise zveřejněném na serveru 
spolku Záhada lokálek.

Z odpovědi Správy železnic 
je patrné, že obnova celé trati 
v plánu není, protože není za-
řazená v Plánu oprav a údržby 
schváleném Centrální komisí 
Ministerstva dopravy. Správa 
železnic argumentuje tím, že 
na trati není objednaná celo-
roční pravidelná doprava. Tato 
podmínka je ale podle Řeháka 
nezákonná.  gz

památku požadoval 18 milio-
nů. Ale podle posudku, který 
si město nechalo zpracovat, 
má zchátralá budova hodnotu 
zhruba 6,8 milionu korun.

Letos v březnu Ústavní soud 
rozhodl, že budova Hadích 
lázní zůstane kulturní památ-
kou. Tento status jim odebral 
exministr kultury Antonín 
Staněk v roce 2019, poslední 
den ve funkci. To změnil svým 
rozhodnutím bývalý ministr 
kultury Lubomír Zaorálek.  gz



5

Z P R Á V Yk v ě t e n  2 0 2 2

Kolaps dopravy:  
Kraj trvá na pokutách Roky chátrání Úředního domu končí

Nová aplikace časem bude umět i objednávat

PRO VÍCE INFORMACÍ STAČÍ NASCANOVAT QR KÓD 
NEBO NAVŠTÍVIT WWW.FKTEPLICE.CZ

CELOROČNÍ NÁBOR DO PŘÍPRAVEK FK TEPLICE
INZERCE
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Teplice – Řadu let opuštěný 
Úřední dům by se mohl dočkat 
záchrany. Chátrající objekt 
v těsné blízkosti Zámeckého 
náměstí koupila teplická spo-
lečnost Hit Office Group a pod-
niká kroky k jeho rekonstrukci. 

Památkově chráněný objekt 
by měl poté sloužit pro nájem-
ní bydlení. Podle jednoho ze 
společníků Martina Šťastného 
jde ale o běh na dlouhou trať. 
„Museli jsme vyřešit požadav-
ky sousedů, které se týkaly na-
vrhovaného řešení přestavby 
a vjezdu v zadní části domu. 
Takže jsme museli nějaké věci 
přepracovat a to chvíli trvá,“ 
řekl Šťastný s tím, že pak te-
prve by mohli dostat územní 

rozhodnutí a následně začít dě-
lat projekt. 

Firma už získala souhlas pa-
mátkářů, teď čeká na územ-
ní rozhodnutí. „Máme už stu-
dii, která je předdomluvená 
s památkáři, ale bez detailů, 
ty se budou ladit následně,“ 
dodal. To potvrzuje i teplický 

primátor Hynek Hanza. „Sta-
vebník byl vyzván k doplně-
ní informací, stejně tak odbor 
dopravy. V případě, že budou 
všechny dokumenty doplně-
ny, jak vyžaduje stavební úřad, 
bude zahájeno územní řízení,“ 
říká Hanza.

Na záchraně Úředního domu 
nový majitel pracuje už dva 
roky. „Když jsme dům kupovali, 
tak jsme si mysleli, že do dvou 
let bychom mohli začít stavět, 
ale momentálně jsme ve stavu, 
kdy začneme teprve projekto-
vat,“ uvedl Šťastný a dodal, že 
hotovo by mohlo být tak za tři 
roky. Původní rozpočet na pře-
stavbu byl plánovaný kolem 
50 milionů.  gz

Teplicko – Krajští zastupitelé 
neschválili prominutí poku-
ty dopravci ČSAD Slaný, který 
loni v prosinci nezvládl rozjezd 
linek na Teplicku. Cestující se 
potýkali s výpadky některých 
linek. Firma se hájila problé-
my s odbavovacím systémem 
a s nedostatkem řidičů kvůli 
nemocnosti. Kraj za to udělil 
dopravci dvě pokuty zhruba za 
dva miliony korun, které nyní 
zastupitelé potvrdili. 

Podle jednatelky koncernu 
ICOM Transport Kateřiny Kra-
tochvílové bude nyní doprav-
ce s krajem dál jednat o třetí 
pokutě ve výši 600 tisíc korun, 
kterou dostal za neodjeté spo-
je letos na jaře. Za problémy 
z letošního jara mohl podle do-
pravce nedostatek personálu 
kvůli neúspěšnému náboru no-
vých řidičů, který překazil vá-
lečný konflikt na Ukrajině.  gz

Ústecký kraj – Kázetka, to je 
nová aplikace Krajské zdra-
votní, která lidem usnadňuje 
práci s eRecepty a rezervaci 
léků v nemocničních lékár-
nách společnosti nebo pomů-
že s navigací.

„Chtěli jsme pacienty v ce-
lém kraji informovat o novin-
kách v našich lékárnách a am-
bulancích. Kázetka je již volně 
ke stažení, ale rádi bychom 
řekli, že se jedná o pilotní 

modul, nikoli o finální podo-
bu,“ řekl generální ředitel spo-
lečnosti Petr Malý a doplnil, 
že v budoucnu by společnost 

Rekonstrukce foyer 
spolkne 100 milionů
Teplice – Modernizace foyer 
Domu kultury je v plném prou-
du. V dubnu začala první fáze 
první etapy, která se dotkla 
prací v zázemí a veřejnos-
ti nepřístupných prostorech. 
V červenci by podle náměstka 
primátora Jiřího Štábla měla 
navázat druhá fáze první eta-
py. První etapa bude stát cca 
18 milionů korun, na celkovou 
rekonstrukci je v rozpočtu při-
praveno více než sto milionů 
korun. „V září by měly být ho-
tové únikové východy a bude 
spuštěna druhá etapa rekon-
strukce, kde už se bude pra-
covat přímo v prostoru foyer 
a kdy bude vybudováno nové 
požární schodiště,“ doplnil 
Štábl s tím, že je dobře, že po 
letech plánování se konečně 
rekonstrukce zahájila.  gz

V dokumentu si zahraje lanovka
Teplicko – Přestože má Teplic-
ko nálepku lázeňské metropo-
le, najdou se tady i unikátní 
stavby technického rázu, kte-
ré lákají filmaře. V dokumen-
tárním cyklu o unikátních 
tuzemských industriálních 
a technických památkách je 
představí herec Tomáš Hanák.

 „Když mi volali s nabídkou 
na cyklus o technických pa-
mátkách, neváhal jsem příliš 
dlouho. Mám k nim odjakživa 
velmi blízko. Bavilo mě to dě-
tinské nadšení, se kterým se 
celý štáb do natáčení pouštěl. 
Byli jsme jako malí kluci,“ za-
vzpomínal na natáčení Tomáš 
Hanák, průvodce pořadem. 
„Doufám, že pořad poslouží 
jako tipy na výlety pro celé ro-
diny a diváci si neřeknou, že je 
tam toho Hanáka moc,“ směje 
se moderátor.

V Ústeckém kraji zmapo-
val štáb Masarykova zdyma-
dla, parní vodárnu Střekov, 
Mariánský most, Zubrnické 
muzeum, Flájskou přehra-
du, Podkrušnohorské technic-
ké muzeum, vápenku v Háji 
u Loučné, železárnu v Kovář-
ské, elektrárnu Ledvice, hor-
nickou krajinu Krupka, štolu 
Starý Martin a lanovku na Ko-
máří vížku.  gz

Oblíbené plivátko 
prochází opravami

Dubí – Oblíbené dubské koupa-
liště plivátko, které je od před-
časně ukončené sezony v roce 
2019 uzavřeno, prochází opra-
vami. Vedení města rozhodlo 
nechat bazén potáhnout spe-
ciální fólií. „Kromě potažení 
speciální fólií bude bazén osa-
zen novými nerezovými prvky, 
jako je zábradlí, žebříky nebo 
nášlapné madlo po obvodu 
bazénu,“ upřesňuje technic-
ký odbor města. Práce by měly 
být ukončeny nejpozději do 
začátku prázdnin a město za 
ně zaplatí bezmála šest milio-
nů korun. Podle starosty měs-
ta Petra Pípala by výstavba 
nového koupaliště přišla na 
zhruba 17 milionů korun.  gz

s pacienty přes mobilní apli-
kaci ráda komunikovala ještě 
více. „Pomáhali bychom jim na-
příklad s objednáváním k léka-
ři, připomínali termíny vyšetře-
ní či je navigovali na jednotlivá 
oddělení,“ nastínil Malý.

Aplikace nabízí také mož-
nost si recept snadno zarezer-
vovat, takže pro připravované 
léky nemusí pacient chodit do 
lékárny dvakrát. Kázetka je ke 
stažení pro Android i iOS.  gz
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Těžba lithia na Cínovci je o krok blíž realitě
Teplicko – Na Cínovci v Kruš-
ných horách jsou světově 
významné zásoby lithia. Jde 
až o pět procent světových 
zásob kovu, který se využívá 
zejména při výrobě baterií. 
Lithiový trh táhne v sou-
časné době především zá-
jem o elektromobilitu, proto 
jeho cena rekordně roste. 
Těžit pod Krušnými horami 
chce firma Geomet, kterou 
vlastní společně ČEZ a aus-
tralský těžař EMH a která 
dělá na Cínovci průzkum už 
několik let.

V těchto dnech Ústecký 
kraj, ČEZ a Geomet podepsa-
ly memorandum, které těžbu 
a také výstavbu továrny na 
bateriové články pro elekt-
romobily podporuje. Ústec-
ký kraj nyní začne pracovat 
na aktualizaci Zásad územní-
ho rozvoje. Bez toho nemůžou 
těžaři a energetici pokračo-
vat s přípravami. Podle mluv-
čího společnosti ČEZ, která 
je 51procentním akcionářem 
Geometu, Romana Gazdíka 
v současné době vznikají fi-
nální studie proveditelnosti 
jak k samotné těžbě, tak ke 

zpracování lithia. Hotovo by 
mělo být do jara příštího roku, 
pak se rozhodne, zda se těžba 
vyplatí. Začít těžit by se moh-
lo v roce 2026. 

Vzniknou tisíce  
pracovních míst

Výroba lithia ve spojení 
s vybudováním gigafactory je 
podle vedení Ústeckého kraje 
unikátní příležitostí pro mo-
dernizaci průmyslové výroby 
v kraji a nahrazení tisíců pra-
covních míst v utlumovaném 
uhelném průmyslu. „Uhelný 
průmysl postupně skončí a my 

hledáme nové perspektivní 
obory, ve kterých najdou naši 
lidé z lomů, elektráren, ale 
i napojených dodavatelských 
firem uplatnění. Mluvíme o ti-
sícovkách pracovních míst, 
která postupně zaniknou. 
Logickým řešením je výroba 
lithia jako klíčové suroviny 
moderní energetiky a postave-
ní gigafactory,“ řekl hejtman 
Ústeckého kraje Jan Schiller 
a dodal, že kraj vítá plán ČEZ 
a Geomet, podle kterého bude 
maximum u nás vyrobeného 
lithia zpracováno v plánované 
místní gigafactory, což zajistí, 

že kraj bude mít z lithia ten 
největší užitek.

Projekt těžby a výroby lithia 
na Cínovci vytvoří odhadem 
přímo zhruba tisícovku pra-
covních míst a v plánované gi-
gafactory vzniknou přímo další 
tři tisícovky pracovních míst. 
Ve většině z nich mohou najít 
uplatnění zaměstnanci zdejší-
ho uhelného průmyslu, který 
je postupně utlumován. Záro-
veň v továrně vznikne dalších 
více než 500 míst pro technic-
ké pracovníky.

Ekologický dopad
Memorandum myslí i na eko-

logické dopady těžby. Podle spo-
lečnosti Geomet výroba lithia 
v Krušných horách nezasáh-
ne těžebními ani prospektor-
skými pracemi do ochranného 
nárazníkového území lokali-
ty Hornického regionu Erzge-
birge/Krušnohoří, zapsaného 
na Seznam světového dědictví 
UNESCO. Dokonce společnos-
ti Geomet a ČEZ přislíbily, že 
lesní porost, který ustoupí vý-
robě lithia, bude kompenzován 
výsadbou nového lesa nebo ob-
novou rašelinišť.  gz

Nastupující průmysl 4.0 ve Střední škole AGC
Střední škola AGC a.s. 

v Teplicích se rozhodla učinit 
nesnadný, ale důležitý krok 
v rámci strategického rozvo-
je regionu Ústí nad Labem 
a na základě potřeb řady vel-
kých i menších zaměstnava-
telů, Úřadu práce a Hospodář-
ské komory zahájila výuku 
oboru Mechanik elektrotech-
nik se zaměřením na roboti-
ku a automatizaci. V souladu 
s trendem Průmysl 4.0 a při-
pravovanou novelou rámco-
vého vzdělávacího programu 
pro základní školy, týkající 
se vzdělávání v informatice 
a robotice, soustavně nasta-
vujeme vhodné podmínky pro 
všechny zájemce o studium 
v uvedené oblasti.

Jedním z pilířů pro kvalit-
ní přípravu budoucích ro-
botiků a elektrotechniků je 
především práce s moderní-
mi didaktickými pomůckami. 
Společně s otevřením oboru 
Mechanik elektrotechnik tak 
vyvstala další potřeba – a to 
zcela nové, speciálně vybave-
né učebny IoT (Internet věcí), 
která bude splňovat několik 
primárních požadavků, jako 
ukotvení hladkého přechodu 

od teorie k praxi do vzdělá-
vacího plánu školy, spoje-
ní klasických experimentů 

s výpočetní a měřicí tech-
nikou, vzdálené sdílení dat 
na mobilní zařízení žáků 

a přenesení těžiště prezenční 
teoretické výuky do experi-
mentální roviny.

Proto jsme přistoupili k vy-
budování speciální učebny 
vybavené didaktickými po-
můckami, které budou využity 
k odborné přípravě mladých 
robotiků. Na toto vybavení 
naše škola získala finanční 
podporu z projektu EduGrant 
a získala tak například sta-
vebnice 3D Original Prusa i3, 
Adruino starter kit, Tiny Lab 
výukový kit Arduino a mnoho 
dalších pomůcek.

Význam praktické výuky 
v laboratořích elektroniky 
a IoT technologií včetně od-
borného výcviku, během níž 
jsou prováděna měření na re-
álných senzorech s využitím 
dostupné měřicí techniky, je 
pro technicky zaměřené obo-
ry klíčový. Vybavení v podo-
bě moderního diagnostického 
vybavení inovativně posune 
konečný efekt výuky a tím 
i celou školu kupředu. Žáci 
se lépe seznámí a v praxi si 
osvojí proces revizní kontroly 
elektrorozvodů a komunikace 
senzorů s mobilní výpočetní 
technikou.
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Lázeňská v plné parádě, včetně ohňostroje
Teplice – Největší open air 
akce v regionu se blíží. Za-
hájení 868. lázeňské sezo-
ny v Teplicích se uskuteční 
27. až 29. května. Návštěvní-
ci se mohou těšit po dvouleté 
pauze na tradičních pět scén 
a na opravdu pestrý výběr 
hudebních vystoupení. 

Samotné zahájení začne na 
Zámeckém náměstí. Kostýmo-
vaný průvod se vydá v 11:00 ze 
Zámeckého náměstí ke svěcení 
pramenů ke Kolostůjově kašně. 
Na scéně za Domem kultury se 
představí Dan Bárta s kapelou 
nebo Vilém Čok. Nejoblíbeněj-
ší scéna, na Ptačích schodech, 
nabídne před ohňostrojem, 
který se tradičně koná ve 22:22 
hodin, vystoupení kapely Mon-
key Business. Pořadatelé udě-
lali i několik změn. Oproti mi-
nulosti omezili stánky v centru 
města, odsunuli kolotoče nebo 
zavedli na scéně za Domem 
kultury program už i v pátek. 
„Rádi bychom, aby tato lázeň-
ská sezona měla v uvozovkách 
méně pouťový charakter, takže 

ulice Dlouhá, která byla dřív 
obsypaná nejrůznějšími stán-
ky, by měla být úplně volná,“ 
uvedl náměstek primátora Jiří 
Štábl. 

Podle něj se akce bez velké-
ho množství stánkařů osvěd-
čila při loňském netradičním 

ročníku. „Nicméně na dalších 
místech by stánky měly zů-
stat, možná v o trochu menší 
míře oproti předchozím le-
tům. Počítáme samozřejmě se 
stany a stánky pro občerst-
vení v těch místech, jako bý-
valy, takže za Domem kultury 

Pozor na dopravní omezení, 
centru se bude lepší vyhnout 
Teplice – Obyvatelé i návštěvní-
ci města se i letos během oslav 
zahájení lázeňské sezony musí 
připravit na řadu dopravních 
omezení. Doprava bude tradič-
ně omezena v ulici U Zámku, 
kde pod Zahradním domem 
bude ulice úplně uzavřena, 
a to směrem až do Dlouhé uli-
ce, která bude také uzavřena 

Na populární akci naváže sada 
koncertů na 11 předzahrádkách
Teplice – Na zahájení lá-
zeňské sezony budou 
25. a 26. června navazovat 
Teplické terasy. Jedná se 
o sérii koncertů na tera-
sách jedenácti teplických 
restaurací. Nápad vznikl už 
loni, kdy se město domluvi-
lo s restauratéry a na jejich 
předzahrádkách vznikla 

nebo u Ptačích schodů,“ dodal 
Štábl. V prostoru u koloná-
dy by oproti dřívějšku nemě-
ly být velké pouťové atrakce, 
ale pouze houpačky pro nej-
menší. Pouťové atrakce pak 
budou pod poštou v Mlýnské 
ulici.  gz

P R O G R A M

SCÉNA ZA DOMEM KULTURY
27. 5. 
1600  NAZ SONG – TRIBUTE TO NAZARETH
1800  MALINA BROTHERS
2000  HONZA KŘÍŽEK A KAPELA

SCÉNA LETNÍ KINO NA ZÁMKU
1430  NORTH BIG BAND 
1930  DIVADLO BRADWAY – ČAS RŮŽÍ
2200  PRAŽSKÝ VÝBĚR – SYMPHONY BIZARRE

SCÉNA ZA ZAHRADNÍM DOMEM
1400  IVÁN GUTIERREZ & MADERA
1530  RAZAM
1700  PETR KALANDRA MEMORY BAND
1830  MR. TWIST
1930  MARLEY WILDTHING
2100  MR. TWIST – druhá část

SCÉNA NA PTAČÍCH SCHODECH
28. 5.
1300  LAURA A JEJÍ TYGŘI
1500  JANA URIEL KRATOCHVÍLOVÁ  
 & ILLUMINATI.CA

1700  PREMIER
1900  THOM ARTWAY
2100  MONKEY BUSINESS

SCÉNA ZA DOMEM KULTURY
1330  AC/CZ „TOP AC/DC TRIBUTE SHOW”
1530  VANUA 2
1730  VILÉM ČOK & BYPASS
1915  HODINY
2115  DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE

SCÉNA LETNÍ KINO NA ZÁMKU
930  DIVADLO KRABICE TEPLICE 
  – KDE JE TEN JEŽEK?
1100  DIVADLO ZA2 – BYLO NEBYLO
1400 DIVADLO V PYTLI

MUŠLE – ŠANOVSKÝ PARK
930  DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – DĚTSKÝ  
 HAPPENING
1400  ÚSTŘEDNÍ HUDBA ARMÁDY ČR
1530  DOUBRAVANKA
1700  EDITA ADLEROVÁ +BAND: GEORGE  
 GERSHWIN – MUŽ, KTERÝ NEODEŠEL

1830  VESELÍ MUZIKANTI Z PODKRUŠNOHOŘÍ
2000  HAMBAEROS

SCÉNA ZA ZAHRADNÍM DOMEM
1500  JAMIE MARSHALL TRIO
1630  JAMES HARRIES SÓLO
1800  LORD BISHOP
1930  JUSTIN LAVASH
2100  OKSYI
2222  SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
DOPROVODNÝ PROGRAM
Slavnostní zahájení 868. lázeňské sezony
1100–1115 Kostýmovaný průvod ze Zámeckého 
náměstí ke svěcení pramenů ke Kolostůjově kašně
1500 AGC Aréna Na Stínadlech – Rozlučka legend 

SCÉNA NA PTAČÍCH SCHODECH
29. 5.  
1200  MANIAC
1400  EUFORY
1600  ČERNÁ
1800  DOCTOR P. P.
2000  STROMBOLI

SCÉNA ZA DOMEM KULTURY
1300  VOJTA NEDVĚD & TIE BREAK  
 – Písničky bratří Nedvědů
1500  JAMARON
1700  VOXEL
1900  QUEEN REVIVAL BY PRINCESS

SCÉNA LETNÍ KINO NA ZÁMKU
930  DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV –  
 RUMCAJS
1100  DIVADLO NA KLICE – INDIÁNKA JANKA
1400 DIVADLO V PYTLI

MUŠLE – ŠANOVSKÝ PARK
1230  ZUŠ TEPLICE
1400  STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLOVÉ
1530  STANLEYS DIXIE STREET BAND
1700  BRASS BAND RAKOVNÍK
1830  PROFESOR BEATLES
2000  PAVEL SEDLÁČEK A CADILLAC

až po kruhový objezd mezi ob-
chodními centry Fontána a Ga-
lerie. Podle teplického magist-
rátu bude uzavřen také příjezd 
do Dlouhé ulici od křižovatky 
se Zelenou ulicí. Zelenou ulicí 
ale řidiči směrem od náměstí 
Svobody ke Gymnáziu Teplice 
projedou. Uzavřena bude také 
Rooseveltova ulice.  gz

malá podia, díky nimž lidé 
při zahájení lázeňské sezo-
ny úplně nepřišli o kulturní 
program. „Přišlo nám to, že 
to byl poměrně dobrý ná-
pad. Velmi to ocenili i hos-
podští a majitelé restaurací, 
že jsme dostali i návštěvní-
ky k nim,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Jiří Štábl.  gz
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V hnízdící budce na komíně teplické sklárny 
AGC Flat Glass Czech v Řetenicích to žije. 
Tamnímu páru se podařilo vyvést mláďata. 
Populace chráněného sokola stěhovavého se 
tak rozrostla o další dvě mláďata narozená 
v hnízdní budce na komíně sklářského gigantu. 
Podle ornitologa a výzkumného pracovníka 
ALKA Wildlife Václava Berana se na tomto 
místě podařilo odchovat už patnáct mláďat.

Potkali jsme se u komína tep-
lického sklářského gigantu 
AGC, kde se chystáte krouž-
kovat malé sokoly. Kolik let 
už tady sokoli hnízdí a ko-
lik mláďat už pár na komíně 
AGC vyvedl?

Poprvé jsem je zde pozoro-
val na začátku roku 2014 a už 
v květnu firma vyvěsila budku. 
K prvnímu zahnízdění ale do-
šlo až v roce 2016 a od té doby 
zde v areálu AGC hnízdí kaž-
doročně. Pár zatím vyvedl pat-
náct mláďat.

V jaké výšce mají svou hníz-
dící budku? 

Není to moc vysoko, budka 
není ani ve sto metrech.

Vrací se sem stále stejný 
pár? Poznáte, odkud rodiče 
letošních mláďat jsou?

Sokoli jsou svým hnízdiš-
tím věrni, ale občas i u nich 
dochází k výměnám partne-
rů nebo k různým dramatic-
kým událostem. Místní samice 
nikdy nebyla značená, pod-
le jejího chování si ale mys-
lím, že je to stále ta samá. Je 

poměrně agresivní, při výstupu 
na komín na vetřelce naletu-
je hodně zblízka, což není úpl-
ně obvyklé. Ale bez kroužku 
samozřejmě nemáme jistotu, 
že jde o stejného jedince. Nej-
dříve hnízdila s německým 
samečkem 8GF, který se na-
rodil v roce 2008 ve 45 kilome-
trů vzdáleném Marienbergu. 
Při kroužkování mláďat v roce 
2018 jsem ho ale našel mrtvé-
ho a zčásti ožraného za bud-
kou. A od té doby až dodnes 
zde hnízdí český samec MZ, 
který se narodil v roce 2016 
v budce Záluží u Litvínova 
v areálu Unipetrolu.

Letošní mláďata z komínu 
v AGC už kroužkujete. Kdy se 
narodila? 

V Teplicích letos sokoli drží 
prvenství v nejčasněji sne-
seném vejci. To se v budce 
objevilo už 7. března. Sami-
ce ale postupně snášela další 
a otálela se zahříváním, takže 
mláďata se začala líhnout až 
17. dubna. Předstihla je tak 
mláďata z Českých Budějovic. 
Ale takto detailní informace 

Václav Beran vystudoval systematickou 
biologii a ekologii na Univerzitě Palackého 
v Olomouci. Jako zoolog pracoval v Agen-
tuře ochrany přírody a krajiny v Havlíčkově 
Brodě a v Moravském zemském muzeu 
v Brně. Od roku 2008 pracuje v Muzeu 
města Ústí nad Labem a je vedoucím 
jeho přírodovědného oddělení. Pracuje 
také v organizaci ALKA Wildlife. Hlavním 
předmětem jeho zájmu jsou ptáci.

Václav Beran

P R O F I L
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Teplická sklárna AGC se rozhodla 
vyhlásit anketu, z níž vzejde 
pojmenování obou sokolů, sokolí 
samice i samce. Navrhněte jméno 
pro sokoly, samici i samce, a své 
návrhy zasílejte do konce června 
na e-mail petra.takacova@agc.
com. Autoři obou vítězných 
jmen se mohou těšit na drobnou 
odměnu. Jména obou sokolů 
budou oznámena na webu AGC 
a v časopisu Žít teplice.

máme jen z budek s kamera-
mi. Díky kameře jsme ale už 
předem tušili, že samice snes-
la čtyři vejce, ale vylíhla se jen 
dvě mláďata. 

To letošní kroužkování se 
přeci jen lišilo…

Ano, bylo pod dohledem te-
levizních kamer. Bude totiž 
součástí pořadu Zázraky pří-
rody, které znají lidé z obrazo-
vek České televize. Na komín 
kroužkovat tak se mnou ten-
tokrát lezli i moderátoři Ma-
roš Kramár a Vladimír Kořen. 
Tedy nahoru vylezl jen jeden 
z nich. Letošní dvě mláďata 
mají od natáčení jméno Maru-
ška (po Marošovi) a Vašek (prý 
po mně a po synkovi Vladimí-
ra Kořena).

Pohled do hnízdící budky, 
když se klubou mláďata, 
musí být zážitek. Neplánu-
jete ve spolupráci s vede-
ním sklářů umístit u budky 
webovou kameru pro online 
přenosy?

Od letošního roku je u bud-
ky umístěná kamera, zatím 
ale není veřejně přístupná. 
Doufám, že AGC se rozhodne 
ji v příští sezoně zpřístupnit 
i pro veřejnost.

Proč se vlastně kroužkují?
Mláďata kroužkujeme pro-

to, abychom později mohli 
sledovat jejich životní osud. 
Bez kroužku nejsme schopni 

sokoly rozlišit jednoho od 
druhého. Díky kroužkům je 
poznáme na celý život. Soko-
li navíc dostávají odečítací 
kroužek, který lze odečíst da-
lekohledem, nebo kamerou, či 
fotopastí, a díky tomu máme 
informací ještě více.

Jak dlouho se už o sokolí 
mláďata v kraji staráte?

První budku jsem vyvěsil 
v lednu 2011, tedy před jede-
nácti lety. Předtím jsem jen so-
koly sledoval na skalních hníz-
dištích. 

Jednu dobu u nás sokoli do-
konce vůbec nežili. Jak to vy-
padá dnes? 

Ano, sokol je jeden z druhů, 
který u nás vyhynul, ale na-
štěstí se opět vrátil. V šede-
sátých letech se jim stalo 
osudným používání chemie 
v zemědělství. První novodobé 
hnízdění proběhlo v roce 1993 
v Krkonoších. A od té doby so-
kolů pomalu, ale jistě přibý-
vá. Doufám, že to ještě vydrží, 
v některých okolních zemích 
už opět bohužel začaly počty 
sokolů klesat. 

Kde všude v regionu sídlí? 
A je známo, kolik párů u nás 
hnízdí?

Na skalách hnízdí zatím jen 
v Českém Švýcarsku a v Čes-
kém středohoří. Ale na stav-
bách je máme už po celém 
kraji. Téměř všechny velké 

komíny jsme osadili budkami 
a sokoli je začali rychle vyu-
žívat. Takže hnízdí v Děčíně, 
Neštěmicích, Trmicích, Pro-
boštově, tady v areálu AGC 
v Řetenicích, Ledvicích, Poče-
radech, Komořadech, v Záluží 
u Litvínova, v Prunéřově, Tuši-
micích, Čížkovicích, a od leto-
ška dokonce i ve Varnsdorfu.

Jsou na komínech pro sokoly 
vhodné podmínky? 

Sokoli si komíny vybírají 
sami a mají tam ideální pod-
mínky. Tedy pokud tam mají 
budku. Bez budek je pro ně 
obtížné, ve většině případů ne-
možné na komínech hnízdit. 
Sami si totiž hnízdo nestaví 
a na betonu se jim vejce pro-
stě rozkutálí… Ale jinak jim 
to tam moc vyhovuje. Mají na 
komínech výborný rozhled, 
v okolí dostatek potravy a na-
víc je tam nikdo neruší. Na 
rozdíl od skalních hnízdišť, 
kde si nerozumí s turisty, ho-
rolezci, trempy či dalšími ná-
vštěvníky. Hnízdní úspěšnost 
na komínech je proto vyšší 
než na skalách. 

Takže potřebují sokoli klid? 
Omezuje se kvůli nim nějak 
provoz? 

Klid sokoli potřebují, ale 
ruch pod komínem jim nijak 
nevadí. Jsou citliví, když za 
nimi někdo leze nahoru. Tak-
že jediné omezení, které je 
důležité dodržovat, je zákaz 

lezení na komín s budkou 
v době toku, páření a sezení 
na vejcích. V době mláďat je 
již možné, po konzultaci s od-
borníkem, výstup provést. Ale 
naštěstí komíny není třeba 
pravidelně navštěvovat, a pro-
to to není pro provozovatele 
žádný problém. 

Jak dlouho trvá a jaká je 
spolupráce sklárny se sdru-
žením ALKA Wildlife, které 
se zaměřuje na ochranu di-
voce žijících živočichů? 

Se sklárnou AGC Flat Glass 
Czech v Řetenicích spolupra-
cujeme od roku 2014. Se soko-
ly nám vždy vycházeli velice 
vstříc. Navíc díky kontaktům, 
které jsme získali díky soko-
lům, se podařilo rozvinout 
spolupráci s Českou společ-
ností ornitologickou a sklárna 
nyní vyvíjí i skla bezpečná pro 
ptáky.  pr
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Rozlučka legend ve velkém stylu

Teplický zámek ožije 
divadelním festivalem

Užijte si Jordánsko, 
zemi rozmanitých tváří
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Teplice – Velký rozlučkový zá-
pas tří ligových legend proběh-
ne na teplických Stínadlech. 
Oficiálně se tu s prvoligovou 
kariérou rozloučí legenda FK 
Teplice Admir Ljevaković, troj-
násobný mistr české nejvyšší 
soutěže a odchovanec Teplic 
Jan Rezek a také dlouholetý 
masér žlutomodrých i národní-
ho týmu Eduard Poustka. 

FK Teplice se tak rozhodlo 
celé trojici uspořádat rozlučko-
vý zápas. „Všichni tři zanechali 
v teplickém fotbale obrovskou 
stopu, proto si zaslouží, aby 
se s nimi publikum mohlo roz-
loučit ve velkém stylu. Věřím, 
že na Stínadla dorazí fanoušci 

v hojném počtu,“ přeje si ředi-
tel FK Teplice Rudolf Řepka.

Utkání s názvem „Rozlučka 
legend“ se bude hrát v sobo-
tu 28. května od 15:00. Vstup 
na utkání bude 50 korun, 

Teplice – Cestovatel Vít Hönig 
poznal Jordánsko jako zemi 
bizarní, šílenou, krásnou i ta-
jemnou, která nabízí mnohé. 
Lze jmenovat antické památ-
ky, Mrtvé moře, pusté skalnaté 
údolí Vadí Rum, skalní město 
Petra, Rudé moře s přístavem 
Akaba. Cestopisná přednáška 
s promítáním se koná 16. květ-
na od 18:00 hodin ve společen-
ském sále v přízemí teplické 
knihovny. Vstup je volný.  gz

Nemají nic společného, 
jen útěk od stereotypů

Teplice – V Krušnohorském diva-
dle můžete 7.června zhlédnout 
představení, v němž se na jeviš-
ti setkává Carmen Mayerová se 
svou dcerou Terezou Kostkovou. 
Na útěku je road movie dvou 
zcela rozdílných žen, které by 
si za normálních okolností asi 
neměly ani co říct, ale společ-
ný útěk od zažitých stereotypů 
spojí jejich cesty dohromady. 
Hra vypráví o tom, jak na výpa-
dovce v noci čekají dvě ne zcela 
tradiční stopařky. Asi čtyřiceti-
letá lehce upjatá Margot, která 
utekla z oslavy osmnáctých na-
rozenin své dcery. A o generaci 
starší Claude, která v rozšafném 
župánku s lehkostí gengstrů utí-
ká z domova důchodců a žene 
se za životem plným dobrodruž-
ství a milostných románků. Není 
nic, co by tyto ženy spojovalo. 
Z původního hašteření o prv-
ní zastavené auto se postupně 
zrodí nápad na společný útěk od 
zažitých stereotypů, který spojí 
jejich cesty dohromady. A právě 
společná cesta mezi nimi vytvo-
ří nádherný vztah. Vstupenky 
můžete pořídit za 360, 440 nebo 
500 Kč.  zt

Teplice – Jedinečné prostředí zá-
meckého nádvoří se od 2. do 
4. září stane pozadím pro sé-
rii hudebních a divadelních 
vystoupení pro celou rodinu. 
V Teplicích se tak představí 
Divadlo bez zábradlí, Městské 
divadlo v Mostě anebo Michal 
Prokop Trio. Předprodej vstupe-
nek začíná 1. června.  gz

Škola sklářů zřídila dětské centrum a poradnu

Střední škola AGC
Pomoc pro ukrajinské uprchlíky
Dětská skupina, Psychologická poradna
Olesya Subota
Tel.: +420 720 942 307
e-mail: olesia.subota@skola-agc.cz

K O N T A K T

Zaměstnanci AGC vybrali 1,7 milionu korun pro uprchlíky
Teplice – Sbírka zaměstnanců 
evropského sklářského kon-
cernu AGC na podporu lidem, 
kteří prchají z válkou zmíta-
né Ukrajiny, vynesla celkem 
68 888 eur, což je v přepočtu 
asi 1,7 milionu korun. „Všichni 
sledujeme s velkým znepoko-
jením hrůzy, které se odehrá-
vají na Ukrajině. Skupina AGC 
tam, ale i v dalších státech, za-
městnává řadu kolegyň a kole-
gů právě z Ukrajiny. Oni sami 
i jejich rodiny teď čelí velmi 
těžké situaci,“ říká personální 

Teplice – Do pomoci lidem pr-
chajícím před válkou na Ukra-
jině se zapojila i Střední škola 
AGC. Zřídila ve svých prosto-
rách dětskou skupinu a psycho-
logickou poradnu. „Neváhali 
jsme ani minutu, jen jsme pře-
mýšleli, jak bychom mohli po-
moci. Máme zázemí, našli jsme 
ukrajinsky hovořící učitelku 
a psycholožku v jedné osobě, 
vymalovali jsme, pořídili jsme 
hračky a omalovánky a už dva 
týdny tyto služby pro uprchlíky 
poskytujeme,“ říká ředitel ško-
ly Tomáš Holomek.

Škola zvládla vše zorgani-
zovat během 14 dní. I když to 
nebylo úplně jednoduché. Ne-
bylo zcela jasné, zda pomoc 
potřebují desítky, stovky nebo 
tisíce Ukrajinců, kteří v regio-
nu pobývají. „Byla to cesta do 
neznáma, ale zvládli jsme to,“ 
dodává ředitel s tím, že ve zpro-
středkování kontaktu s ukra-
jinskou komunitou hodně po-
mohla zaměstnankyně sklárny 
Onysiia Mashková. Škola našla 
také ukrajinsky hovořící peda-
gožku a psycholožku v jedné 

osobě, která se o děti i jejich ro-
diče postará. 

Dětská skupina funguje pro 
děti, jejichž rodiče si v Čes-
ku potřebují vyřídit naléhavé 
osobní věci na úřadech. Je ur-
čená dětem ve věku 3 až 7 let. 
Děti ve skupině mohou rozvíjet 
své kreativní i fyzické doved-
nosti nebo se připravovat do 
školy a učit se formou hraní. 
Skupina funguje každý den od 
8:00 do 12:00 hodin. Škola zá-
roveň zprostředkovává ukrajin-
ským uprchlíkům a jejich dě-
tem bezplatnou psychologickou 
podporu. Psycholožka Olesya 
Subota je k dispozici každý den 
od 13:00 do 15:30 hodin.

Informační letáky o pomo-
ci, kterou škola nabízí uprchlí-
kům, jsou k dispozici na Úřadu 
práce, ve zdravotních pojišťov-
nách, na cizinecké policii. Ško-
la vytvořila i webovou stránku 
www.skola-agc.cz/helping-
-ukraine, na které jsou podrob-
nější informace.

permanentkáři FK Teplice 
a děti do 150 cm mají vstup 
zdarma. Předprodej již odstar-
toval.

Výtěžek ze vstupného popu-
tuje na Nadační fond FK Tep-
lice, hráči obou týmů rovněž 
nastoupí ve speciálních dre-
sech, které následně půjdou do 
charitativní dražby a tyto pro-
středky budou opět věnovány 
na Nadační fond FK Teplice. 
„Plánujeme na tento den ješ-
tě další doprovodný program, 
aby to byl na Stínadlech v rám-
ci lázeňské opravdový svátek, 
který si všichni užijí,“ dodává 
ředitel marketingu FK Teplice 
Martin Kovařík.  gz

ředitel AGC Flat Glass Czech 
Libor Sehnal. Firma se pro-
to rozhodla, že je musí pod-
pořit. „Jsme s nimi v kontak-
tu a nabízíme jim jako firma 
pomoc. Jednou z forem této 
pomoci je i finanční sbírka,“ 
dodal ředitel. Sbírka se usku-
tečnila ve všech evropských 
závodech sklářské skupiny. 
Celkem se podařilo nashro-
máždit 34,4 tisíce eur. „Tuto 
částku společnost AGC Glass 
Europe zdvojnásobila a celko-
vě se tedy vybralo 68 888 eur. 

Z toho 20 tisíc putovalo pří-
mo na pomoc kolegům, kteří 
pracují na Ukrajině,“ uvedl Li-
bor Sehnal. V České republice 
sklárna AGC podpořila celkem 
40 válečných utečenců, kteří 
žijí v rodinách zaměstnanců ze 
závodů Řetenice, Automotive 
Czech, Servisní středisko Tep-
lice, Kryry Processing a Brno. 
„Jsem hrdý na zaměstnance 
naší sklárny, kteří k utrpení 
lidí zasažených válkou nejsou 
lhostejní. Velmi jim děkuji,“ 
uzavřel personální ředitel. 
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Přesvědčte se, zda se Hurvínkovi splní jeho přání

PR

Teplice – Komedii o životě, 
přestože ten právě z hlavní-
ho hrdiny vyprchal, můžete 
vidět v Krušnohorsém divadle 
1. června. V hlavní roli předsta-
vení s názvem Moje hra, které 
režíroval Jan Kačer, se předsta-
ví Jiří Bartoška.

A o čem komedie vypráví? 
Slavný spisovatel Josef Janku-
lovski opustil tento svět ne-
čekaně a s přáním soukromé 
smuteční slavnosti na jeho po-
čest. Magie divadla mu umožní 
mluvit z druhého břehu s jeho 
poslední ženou. Na rozdíl od 
obyčejných smrtelníků tedy Džungle v botanické 

zahradě do května
Teplice – Žáci výtvarného obo-
ru Základní umělecké školy 
v Teplicích vystavují v botanic-
ké zahradě. „Jsme moc rádi za 
vystavování v krásném prostře-
dí botanické zahrady. Překva-
pila nás také skvělá akustika 
prostoru foyer, kam bychom se 
rádi brzy vrátili s uspořádáním 
koncertu,“ řekl ředitel umělec-
ké školy Aleš Hajíček. Výsta-
va s tematikou džungle bude 
v teplické botanické zahradě 
k vidění až do konce května.  gz

Teplice – Vyrazte si na pohádku 
pro malé i velké diváky do tep-
lického divadla 5. června. Mů-
žete tam vidět další z příběhů 
oblíbeného dřevěného hrdiny, 
který si získal srdce spousty 
generací. Řeč je samozřejmě 
o Hurvínkovi. Ve svém novém 
dobrodružství Hurvínka už ne-
baví být malým klukem. Musí 
poslouchat taťuldu, a když 
ho ještě ke všemu pokladní 

oba mají vzácnou možnost 
říci si spoustu věcí, na které 
v každodenním shonu nemá-
me nebo nechceme mít čas. 
Andělská komedie Moje hra 
odkrývá s nadhledem, odzbro-
jující upřímností a především 
humorem zákoutí vztahu muže 
a ženy a otevírá řadu třinác-
tých komnat. 

V dalších rolích se předsta-
ví Jana Janěková ml., Radana 
Hermanová nebo Zuzana By-
džovská. Vstupenky pořídíte za 
360, 440 a 500 Kč. Můžete vyu-
žít i slevy v rámci Senior pasu 
nebo Bonusky.  zt

nepustí do kina na premiéru 
jeho nejoblíbenějšího filmo-
vého hrdiny, protože je ještě 
malý, má toho dost. 

Bloumá nešťastně prázd-
nou pasáží, když uslyší písnič-
ku starého flašinetáře. Jak se 
ukáže, není to jen tak obyčej-
ný flašinetář, ale kouzelný dě-
deček, který může Hurvínkovi 
splnit přání. Hurvínek nemusí 
dlouho přemýšlet, přeje si být 

velký. Vstupenky na představe-
ní pořídíte za 250 korun.  zt

Dostane vás chytrý 
humor Šmoldase
Teplice – Improvizovaný a inte-
ligentní humor 
v podání známé-
ho českého bás-
níka, překlada-
tele, scénáristy, 
kulturního pub-
licisty, redakto-
ra, nakladatele a moderátora Ivo 
Šmoldase si můžete uží v Domě 
kultury 6. června. V pořadu ne-
budou chybět recitace veršů, ve-
selé rodinné historky ani spole-
čenské glosy. Cena vstupenky je 
220 nebo 240 Kč.  zt
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Ukrajinka ze sklárny se stará o krajany, kteří prchají před válkou
Současné dění na Ukraji-

ně nenechává nikoho chlad-
ným. Tamní rodačka Onysiia 
Mashkova, která žije v Česku 
přes 25 let a pracuje v teplické 
sklárně AGC, se rozhodla nabíd-
nout utečencům před válkou 
domov. „Přistěhovala se k nám 
sedmadvacetiletá Natalie Kop-
ťajeva se svými dvěma malý-
mi dětmi, kterým je teprve rok 
a čtyři roky. Pak jsme ubytova-
li skupinu matek, což byly tři 
ženy se sedmi dětmi. Ty se ale 
brzy odstěhovaly kvůli práci 
do Prahy. U nás zůstala bydlet 
jedna maminka se třemi dětmi, 
která má online práci zajiště-
nou ještě z Ukrajiny, a rodina 
Marie Sydorčuk, která čítá čty-
ři ženy a čtyři děti,“ přibližuje 
Onysiia Mashkova. 

Situace ve válkou pustošené 
zemi i na hranicích je děsivá. 
„Ženy a děti na hranicích vyzve-
dával můj bratr. Šokovala ho 
všudypřítomná beznaděj v očích 
těch lidí. Hlavně strach z války 
a z nejisté budoucnosti v cizí 
zemi. Ve skupině žen a dětí, co 
se od nás odstěhovaly do Prahy, 
byl i devítiměsíční chlapeček, 
kterého museli na slovenských 
hranicích oživovat. Zkolaboval 
po patnácti hodinách čekání 

v mrazu, než se matce podařilo 
překročit hranice,“ vypráví Ony-
siia Mashkova. 

Lehké to pro uprchlíky neby-
lo ani v Česku. Všudypřítomné 
čekání a vyřizování dokladů 
v davech především žen a dětí, 
nervozita z cizího prostředí. 
Podle Onysiie Mashkove, kte-
rá tři týdny v krajském centru 
pro uprchlíky jako dobrovol-
ník tlumočila, někdy ta čekání 
trvala i osm hodin. Bylo to ze-
jména psychicky vyčerpávají-
cí. „Nárazově jsem tlumočila 
i v noci telefonicky. Když volali 

z vojenské nemocnice z Vyso-
činy poté, co přivezli vrtulníky 
zraněné vojáky a potřebovali 
tlumočníka okamžitě. Nejtěž-
ší bylo se vyrovnat s tím, když 
jsem musela říct do telefonu 
mladým vojákům, že z nich bu-
dou váleční veteráni s tělesný-
mi handicapy,“ popisuje Ony-
siia Mashkova. 

Vlna solidarity s ukrajinským 
lidem se strhla i ve společnos-
ti AGC, ve které Onysiia už řadu 
let pracuje. Sklárna v čele s per-
sonálním ředitelem Liborem 
Sehnalem ubytované Ukrajinky 

zařadila do programu pomoci. 
„Lidem poskytla jednorázovou 
nevratnou dvacetitisícovou po-
moc, za kterou se nakoupily po-
stele pro rodinu Natalii Kopťa-
jeva a rodinu Marii Sydorčuk,“ 
přibližuje žena, která svým kra-
janům v Česku pomáhá s tím, že 
AGC uprchlíky také zaměstnala. 
„Maria Sydorčuk byla přijata na 
dočasnou brigádu na úklid do 
archivu. Samoživitelka Olesi-
ja Subota funguje ve škole AGC 
jako pedagožka a psycholožka 
v dětské skupině,“ dodala Ony-
siia Maskova. Všechny tři ženy 
byly také zařazené do progra-
mu sklářské holdingové pomoci 
uprchlíkům a každá rodina do-
stane 15 tisíc korun. V součas-
nosti se někteří Ukrajinci zača-
li vracet zpátky domů. Natalie 
Kopťajeva a její dvě děti se už 
nemají kam vrátit. Jejich dům 
lehl popelem hned začátkem 
války, během bombardování Vi-
nnice a celého Vinnického kra-
je. Domů se vrací osmičlenná 
rodina Marie Sydorčuk. „Pochá-
zí z Kolomije v Ivanofrankov-
ském kraji, kde se bombardo-
valo na začátku války, ale nyní 
je tam klid,“ přibližuje Onysiia 
a dodává, že věří, že válka brzy 
skončí.  pr
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Žlutomodří s chemiky 
podpořili Arkádii

k v ě t e n  2 0 2 2

Děti ze Mstišova vyhrály soutěž

Teplice se stanou šachovým centrem

Společně s litvínovskými 
hokejisty se Nadační fond FK 
Teplice rozhodl podpořit už po-
druhé teplickou Arkádii, která 
vlastní chráněnou dílnu v Úpoři-
nách. Tato speciální dílna slouží 
ke každodennímu pracovnímu 
uplatnění osob se zdravotním 
znevýhodněním. Klienti se zde 
věnují výrobě dekorací z pálené 
hlíny, šití originálních kuchyň-
ských zástěr z rifloviny, ale také 
výrobě svíček. 

„K výrobě svíček je třeba ta-
vícího kotle, magnetické tyč-
ky a plátovače za dvacet tisíc 
korun. Společně s Kontem na-
šeho srdce teplický klub pře-
dal šek s celkovou částkou, 
která pokryla náklady spojené 

s potřebnými výrobními doplň-
ky, o které Arkádie požádala,“ 
upřesnil Martin Kovařík, před-
seda správní rady Nadačního 
fondu FK Teplice. 

Za žlutomodré šek předa-
li člen jeho dozorčí rady a le-
genda klubu Admir Ljevakovič 
spolu s obráncem Janem Shej-
balem a za charitativní litvínov-
ské hokejisty útočníci Matúš 
Sukeľ a Andrej Kudrna.  gz

Šachisté z více než čtyřice-
ti zemí jsou na startovní listině 
jubilejního 15. ročníku meziná-
rodního šachového turnaje Tep-
lice Open 2022, který pořádá 
Šachový klub Teplice. Původ-
ně se měl tento ročník konat 
v roce 2020. Plány lidí však bo-
hužel změnil neviditelný zákeř-
ný nepřítel, a tak se milovníci 
královské hry sjedou do našeho 
lázeňského města po dvouleté 
přestávce. Turnaj se bude konat 
18. až 26. června v Estrádním 
sále Domu kultury. Obsazením 
je teplický turnaj mezi českými 
otevřenými šachovými turnaji 
naprosto bezkonkurenční a ne-
může se mu rovnat ani Open na 
Pražském šachovém festivalu, 
který bude o týden dříve. Do na-
šeho města se chystají šachisté 
i z takových zemí jako např. Čín-
ská Tchaj-pej, Jižní Korea, Malaj-
sie, Peru nebo Irák. Nejvíce za-
hraničních šachistů je kupodivu 
z Indie. Dvacet sedm. Následují 
skupiny z Německa (25) a Izra-
ele (11). Na startovní listině je 
24 velmistrů, kterým vévodí jako 

první nasazený maďarský vel-
mistr Ferenc Berkes. Dále pak 
17 mezinárodních mistrů a mno-
ho dalších titulovaných hrá-
čů. Turnaj se již tradičně hraje 
i jako Krajský přebor Ústecké-
ho krajského šachového svazu 
a vzejde z něj nejlepší šachista 
v našem kraji. Mezinárodní ša-
chový turnaj Teplice Open není 
jediná šachová akce, kterou po-
řádá Šachový klub Teplice. Jsou 
to dále turnaje Lázeňský pohár, 
Teplické šachové jaro, Teplic-
ké šachové Velikonoce, nebo 
Vánoční šachový turnaj aj. Tyto 
turnaje jsou určeny spíše pro 
místní šachisty. Jak je vidět, ša-
chový život v Teplicích je velmi 
pestrý a šachisté se určitě nenu-
dí. Velkou pozornost věnuje Ša-
chový klub Teplice také mládeži. 
Ta bojuje ve velkém mezinárod-
ním turnaji v různých věkových 
kategoriích. Zájemci o šachovou 
hru a případně o členství v klu-
bu z řad mládeže i dospělých 
mohou napsat na adresu  
tepliceopen@seznam.cz.

 Pavel Kirs, Šachový klub Teplice

Nejhezčí venkovní aranžmá 
na téma jaro nebo Velikono-
ce se podařilo dětem a učite-
lům ze mstišovské školky. Na 
zbývajících dvou místech se 
umístila MŠ Jeníkov a MŠ Pas-
telka Krupka. Další odměněné 
školy jsou MŠ Hlávkova Tepli-
ce, MŠ Bystřany, MŠ Kamínek, 
MŠ Jaselská, MŠ Jugoslávská, 
MŠ Fráni Šrámka a MŠ Cibu-
láček. Velké soutěže nazvané 

Majdalenka dostala 
speciální sedačku

Nadační fond FK Teplice po-
mohl dvouleté Majdalence, kte-
ré byla v srpnu 2020 diagnos-
tikována spinální muskulární 
atrofie II. typu. „Rodiče Majda-
lenky se na nás obrátili s žádos-
tí o pořízení speciální poloho-
vací sedačky, kterou jsme pro 
ni moc rádi nakoupili,“ řekl 
předseda správní rady Nadač-
ního fondu FK Teplice Mar-
tin Kovařík a dodal, že fond je 
připraven Majdalence pomoci 
znovu i v budoucnu.  gz

Jarní Sbírka potravin byla úspěšná
Letošní jarní Sbírky potravin 

se tradičně účastnila i nezis-
ková organizace Květina. Dob-
rovolníky bylo možné potkat 
hned ve dvou Penny marke-
tech, a to v Ruské ulici v Dubí 
a Skorotické ulici v Ústí nad 
Labem. „Do našich služeb bylo 
darováno celkem 789,9 kilo-
gramu potravin a drogerie,“ 
popsala koordinátorka sbírky 
Barbora Vernerová a doplnila, 

že se do akce zapojilo deset 
dobrovolníků. Během Sbírky 
potravin může každý pomoci 
tím nejjednodušším způsobem, 
darem trvanlivých potravin 
a drogerie. Vybrané potravi-
ny poslouží lidem v nouzi, a to 
i rodinám, které se ocitnou 
v těžké životní situaci, od sa-
moživitelů přes osamocené se-
niory s nízkými příjmy až po 
osoby bez přístřeší.  gz

Milada Run cílí letos nejen na běžce

Jedna z nejoblíbenějších 
akcí na Ústecku se rychle blí-
ží. Běžecký závod Milada Run 
startuje na hlavní pláži jeze-
ra Milada už 4. června. Mimo 
sportovní zápolení na různých 
trasách pořadatelé lákají na 
mnoho doprovodných akti-
vit. V rámci obnoveného Mi-
lada Active Parku se mohou 
návštěvníci těšit na autogra-
miády sportovců, trial show, 
dětský koutek, skákací hrady, 
malování na obličej, fotokou-
tek, zábavné hry i skvělé ob-
čerstvení. Vrcholem doprovod-
ného programu pak budou lety 
vrtulníkem.

V rámci samotného závo-
du budou připraveny dopole-
dní Olympia dětské závody na 
trasách 500 a 1 000 m. Děti 
dostanou kromě účastnické 
medaile a mnoha cen i funkční 
tričko zdarma. V poledne pak 
startuje hlavní půlmaratonský 
běh, na který navazují běhy na 
10 a 5 km. I dospělí se mohou 
těšit nejen na hodnotné ceny, 
ale také na unikátní medaile. 
Nenechte si ujít den plný zá-
žitků pro celou rodinu. Více in-
formací najdete na webu www.
miladatour.cz. Sledujte také 
oficiální Instagram a Facebook 
Milada Tour.  gz

Spolek míří do kempu, 
školka do Sloupu

Spolek DIApozitiv z Ose-
ka dostal 20 tisíc a Mateřská 
škola Ledvice 15 tisíc korun 
od ener-
getiků. 
Spolek 
pomáhá 
dětem 
i do-
spělým, 
kteří 
onemocněli diabetem, použi-
je peníze na pobyt v jihočes-
kém kempu Fousek v Drácho-
vě. „Plánujeme dva semináře 
s odbornými lékaři z nemocni-
ce v Motole, animační program 
pro děti a společnou návštěvu 
ZOO na Hrádečku a Obludiš-
tě v Dolní Pěně,“ přiblížil Aleš 
Leibl ze spolku. Mateřská ško-
la Ledvice využije peníze na 
pobyt dětí ve škole v přírodě 
ve Sloupu v Čechách.  gz

„Vítáme jaro“ se zúčastnilo 
celkem 24 školek a vyhlásilo ji 
sdružení MAS Cínovecko.  gz
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Použitý olej můžete 
donést i na radnici

Teplice – Obyvatelé lázeňského 
města mají již řadu let mož-
nost předat použité jedlé ole-
je a tuky zdarma ve sběrném 
dvoře, který je v areálu svozo-
vé společnosti v Úprkově ulici. 
Nově ho mohou odevzdat i na 
radnici. Protože v posledních 
letech zájem občanů o třídě-
ní této komodity roste, radni-
ce chce třídění usnadnit a co 
nejvíce přiblížit místo, kam je 
možné oleje odevzdat. 

Od 5. května proto může-
te použité jedlé oleje a tuky 
z domácností odevzdávat také 

v budově magistrátu v Krup-
ské ulici, kde je nově zřízeno 
sběrné místo. Přístupné je kaž-
dý všední den od 7:30 do 17:00 
hodin. 

Za první odevzdanou PET 
lahev, naplněnou jedlým ole-
jem, si zde navíc každá teplic-
ká domácnost může zdarma 
vyzvednout praktický trych-
týř, určený pro pohodlné slé-
vání použitých olejů a tuků do 
nádob. Radnice chce trychtýři 
motivovat veřejnost v dalším 
třídění a zároveň slouží jako 
poděkování.  zt

Čištění opravovaných 
ulic se posouvá
Teplice – Vzhledem k probí-
hající rekonstrukci vozovek 
v ulicích Vojanova, Horská 
a Pestalozziho cesta je pláno-
vané blokové čištění odlože-
no. Úklid proběhne během 
podzimního čištění, náhradní 
termín proto bude teprve sta-
noven.  zt

Práce na železnici 
omezila dopravu
Teplicko – Pozor na dlouho-
dobou uzavírku viaduktu 
u Rudných dolů v Důlní ulici 
v Sobědruhách, která potr-
vá až do 10. července. Podle 
Správy železnic se práce po-
dařilo rozvrhnout tak, aby 
v době uzavírky komunikací 
Emílie Dvořákové a Důlní, kde 
se staví podjezdy, nemusel být 
uzavřen žádný z dalších opra-
vovaných přejezdů. Přejezdy 
v Přítkovské, Zemské a Bo-
hosudovské ulici se proto za-
čnou opravovat, až když bude 
hotový podjezd v Důlní ulici. 
Navíc ani Přítkovská a Zem-
ská ulice nebudou uzavřené 
zároveň.  gz

INZERCE

Uzavírka v Palackého 
ulici se protáhne
Teplice – V ulici Palackého dojde 
k prodloužení termínu úplné 
uzavírky o další dva měsíce. 
Původně měla tato etapa re-
konstrukce krytu potoka Bys-
třice být dokončená do konce 
dubna. Nově radnice oznámi-
la, že termín je do 30. 6. 2022. 
Uzavírka v Palackého probíhá 
od loňského června.  zt

Prohlídku zahrady 
opravy nenarušují
Teplice – Tropický skleník je stá-
le částečně uzavřený z důvodu 
rekonstrukce. Podle ředitele bo-
tanické zahrady Petra Šíly je ne-
přístupná malá část nacházející 
se pod rekonstruovanou lávkou. 
„Expozice projde úpravou a zpev-
něním svahu, který byl sešlapán 
při obnově konstrukce lávky. 
Mimo to se objevila díra v tropic-
kém jezírku, a tak bude nutná 
i jeho úprava, aby se zamezilo 
únikům vody,“ doplňuje ředitel 
zahrady s tím, že rekonstrukce 
návštěvníky nijak neomezuje. 
Uzavřenou část expozice lze pro-
jít po lávce, která je návštěvní-
kům již měsíc k dispozici.  gz
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Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace 
„U Slunce“ 2.–4. 6
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 
27.–29. 6.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 9.–11. 6
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 21.–23. 4.
A. Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Červ. kostelu) 1.–3. 6.
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 17.–20. 6.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 14.–16. 6.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
24.–27. 6.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 28.–30. 6.
Hlávkova 6.–8. 6.
Husova x Arbesova – na parkovišti 3.–6. 6.
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 17.–20. 6.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 24.–27. 6.
Kopřivová x Trnková 9.–11. 6.
Krušnohorská – parkoviště 7.–9. 6.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul.  
28.–30. 6.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie ČR 
17.–20. 6.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 28.–30. 6.
Nedbalova x Fibichova 10.–13. 6.
Potoční ul. 23.–25. 6.
Proboštovská x Táborská 3.–6. 6.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkovišti 
24.–27. 6.
Přítkovská x Edisonova 7.–9. 6.
Severní x Na Haldách 27.–29. 6.
Scheinerova 20.–22. 6.
Unčínská 8.–10. 6. 
Zemská 1439 29. 6. – 1. 7.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 1.–3. 6.
Doubravická 1683-4 30. 6. – 2. 7.
Gagarinova 22.–24. 6. 
Kosmonautů 21.–23. 6.
Kpt. Jaroše 1620 28.–30. 6.
Metelkovo nám. x Fügnerova 6.–8. 6.
Skupova x Čs. legií 14.–16. 6.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD 
7.–9. 6.
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 22.–24. 6.

Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
8.–9. 6.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na parkovišti 
přes silnici 15.–17. 6.
V Závětří 1676-7 6.–8. 6.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 20.–22. 6.
E.Krásnohorské – u nádoby na sklo 16.–18. 6.
Fučíkova stezka x Foersterova 2.–4. 6.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul.  
B. Němcové 28.–30. 6.
J. Hory x U Horského pramene 8.–10. 6.
J. Hory x Vančurova 20.–22. 6.
J. Suka 2591 17.–20. 6.
Jankovcova u garáží (tabák) 20.–22. 6.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
30. 6. – 2. 7.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 21.–23. 6.
Křičkova x Škroupova 23.–25. 6.
Křížkovského 2508-10 14.–16. 6.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka  
23.–25. 6
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900  
10.–13. 6.
Potěminova x K. Čapka 1.–3. 6.
Raisova 2573 – vnitroblok 10.–13. 6.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na 
zpevněné ploše 6.–8. 6.
P. Holého x Purkyňova 8.–10. 6.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 15.–17. 6.
Alejní 2754 – zeleň 13.–15. 6.
Dubská x U Hřiště 2.–4. 6.

Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
13.–15. 6.
Lípová x Jungmannova 29.–1. 7.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 22.–24. 6.
Tyršova 16.–18. 6.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č.p. 2786-
9 30. 6. – 2. 7.
Písečná 2990 27.–29. 6.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 16.–18. 6.
Pražská 2996-8 na parkovišti u hlavní silnice 3.–6. 6.
Rohová 185 – z boku domu 1.–3. 6.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 
22.–24. 6.
Stará Mlýnská x Souběžná 13.–15. 6.
Svatováclavská x Vladislavova 16.–18. 6.
Sviní potok, Prosetice 9.–11. 6.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 21.–23. 6.
Habrová 3082-3 29. 6. – 1. 7.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 1.–3. 6.
Javorová 3025 13.–15. 6.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 15.6–17. 6.
Novoveská 3090-3 23.–25. 6.
Bílinská – točna MHD 23.–25. 6.
Francouzská x Varšavská 3.–6. 6.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-
2717 21.–23. 6.
Jugoslávská – u zadních vchodů Bílinské č.p. 2330-
1.–8. 6.
Jugoslávská 2534-5 29. 6. – 1. 7.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 13.–15. 6.

Ostravská x Bulharská 9.–11. 6.
Slovenská 15.–17. 6.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 2.–4. 6.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 7.–9. 6.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 14.–16. 6.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
27.–29. 6.
Sklářská 223 – 247 15.–17. 6.
Stará Duchcovská 403 14.–16. 6.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 17.–20. 6.
U Soudu 10.–13. 6.
Vrázova x Svojsíkova 30. 6. – 2. 7
Americká x Londýnská – u trafostanice 29. 6. – 1. 7.
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“ 21.–23. 6.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků 
3.–6. 6.
Buzulucká 305-7 24.–27. 6. 
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
10.–13. 6.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 20.–22. 6.
Litoměřická 24.–27. 6.
Mostecká x Ruská 8.–10. 6.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 22.–24. 6.
Zrenjaninská 297-8 7.–9. 6.
Zrenjaninská 320-1 30. 6. – 2. 7.
Hudcov, Cihelní ul. 27.–29. 6.
Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD 9.–11. 6.
Hudcov, Panoráma 2.–4. 6.

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

S E R V I Sk v ě t e n  2 0 2 2

Probíhá od 7:00 do 17:00 hodin, ulice jsou 
opatřené dopravním značením, včetně zákazu 
zastavení.
1. 5. Gagarinova, Mikoláše Alše, Modlanská, 
Lomená, Středová, Průjezdná, Na Zborově, 
Fr. Šrámka
12. 5. Krajní, Okrajová, Prosetická, Parkoviště 
naproti PČR, Rovná, Plynárenská, Parkoviště 
u Plynárenské, Malá Pražská, Písečná, 
Bystřanská, Parkoviště Bystřanská, Pražská, 
Na Pastvinách, Dubská, Svahová, Skupova, 
Doubravská, U Vlastního krbu, Sovova, 
Klicperova, E. Krásnohorské, Palackého
13. 5. Fügnerova, Metelkovo náměstí, 14. října, 
Obránců míru, Unčínská
17. 5. Táborská, Proboštovská, Brandlova, 
Havířská, K. Aksamita, Gen. Svobody, 
Parkoviště Proboštovká, Nábřežná, Úprkova, R. 
Svobodové, A. Jiráska, Jankovcova, Maršovská, 
Přítkovská + parkoviště

18. 5. Novosedlická, Myslbekova, Brožíkova, 
Dobská, U Hřiště, Spojenecká, Nákladní, 
Riegrova, U Pivovaru, Parkoviště Maršovská, 
J. Koziny, Parkoviště Luna, Arbesova, 
Puškinova, Janáčkova, Olbrachtova, 
Masarykova
19. 5. Střední, Josefská, Riegrova, J. Koziny, 
Stanová, Okružní, Žižkova, Nerudova, 
Haškova, 5. května, S. K. Neumana, Mírová, 
Husova, Parkoviště u Ok, Parkoviště Husova 
a Puškinova, Seifertova
20. 5. Severní, Východní, Jižní, E. Dvořákové, 
Zemská, Parkoviště Nedbalova, Hlávkova, 
Nedbalova, Scheinerova + parkoviště, Fibichova 
+ parkoviště, Edisonova, Důlní, Pod Kopcem, 
Stará, K Zámečku, Polní, Na Rozhraní, Úzká, 
Zahrádky, Srbická
23. 5. Smetanovo náměstí, Jiřího z Poděbrad, 
J. Ressla, B. Martinů, J. A. Komenského,  
J. Payera, Parkoviště A. Staška, Parkoviště 

malá Přítkovská, Antala Staška, U Červeného 
kostela, Krušnohorská + parkoviště, parkoviště 
Přítkovská, Májová
24. 5. Březová + dolní parkoviště, Habrová, 

Javorová, Topolová, Novoveská, Buková, 
Parkoviště Bohosudovská
25. 5. Bohosudovská, Přítkovská, Masarykova, 
U Červeného kostela, Parkoviště Delta
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KOMPLETNÍ  
SERVIS V OBLASTI 

OČNÍ OPTIKY

TĚŠÍME SE  
NA VÁS

DIOPTRICKÉ 
BRÝLE

KONTAKTNÍ 
ČOČKY

MĚŘENÍ 
ZRAKU www.kn-optik.cz

kn optik
U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice

kn optik – speciál sluneční brýle
U Nádraží 895/10, 415 01 Teplice 
Tel.: 417 534 645, 417 533 961, 

Email: info@kn-optik.cz
Mobil: 606 846 614, 721 663 060, 777 663 068
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