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Zprávy

Nové koupaliště se pomalu 
rýsuje, kaskáda je zatím  
ale jen na papíře 
STRANA 5

Začátek roky odkládané 
rekonstrukce nádraží  
je už na spadnutÍ
STRANA 7

Téma

Milan 
Stryja

Od malička jsem zkoušel, 
co se dá vydržet
STRANY 8–9
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K A M  V Y R A Z I T  N A  T E P L I C K U

NÁMĚSTÍ SVOBODY
9. 7.  Teplice Free Live 7,  
  hudební festival
 1430  Ukrutná veverka
 1600  Sticx 
 1730  Jiří Valenta a Blastery 
 1900  Bohouš Josef a Burma 
 2030  Carpatie Castle 
 2200  Rimortis

ZAHRADNÍ DŮM
20. 6., 1900  Hudební festival Ludwiga  
  van Beethovena:  
  Manoah String Quartet
11. 7., 1630  Letní odpolední koncert
13. 7., 1900  Letní večerní koncert
18. 7., 1630 Letní odpolední koncert
20. 7., 1900  Letní večerní koncert
25. 7., 1630  Letní odpolední koncert
27. 7., 1900  Letní večerní koncert

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
11. 7., 1900  Letní koncerty chrámové hudby
25. 7., 1900  Letní koncerty chrámové hudby
8. 8., 1900  Letní koncerty chrámové hudby
22. 8., 1900  Letní koncerty chrámové hudby

LETNÍ KINO NA ZÁMKU
16. 6., 2130  Smrt na Nilu

17. 6., 2130  Vyšehrad Fylm
24. 6., 2000  Teplické muzikálové léto:  
  Rebelové
15. 7., 2000  Švihadlo, koncert reggae  
  skupiny
28. 7., 2000  Teplické muzikálové léto:  
  Dracula
7. 8., 1700  Teplické muzikálové léto:  
  Princové jsou na draka
26. 8., 2000  Teplické muzikálové léto:  
  Kleopatra
2. 9., 1700  Michal Prokop Trio
3. 9., 1700  Vadivojna La Chia s kapelou
4. 9., 1700  Ester Kočičková a Moody  
  Cat Band

DŮM KULTURY 
16. 6., 1900  Hudební festival Ludwiga van 
  Beethovena: J. M. Wolfram:  
  Bergmörchen
23. 6., 1900  Hudební festival Ludwiga van  
  Beethovena: Závěrečný  
  koncert Manoah String  
  Quartet

ŠANOVSKÁ MUŠLE
18. 6., 1630  Plechovanka

21. 6., 1630  ZUŠ Teplice
25. 6., 1400  Živé Teplice
26. 6., 1630  Stará sešlost

16. 7., 1630  Letní odpolední koncert

JAZZ CLUB
24.,6., 2000 Duende – česko-kubánsko-
-peruánská kapela Duende osciluje od 
latinskoamerické hudby a flamenca až po 
jazzové skladby. Jejich tři studiová alba jsou 
důkazem velkého autorsko-interpretačního 
rozpětí a jsou opřena o výrazné osobnosti 
současné hudební scény.

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO 
21. 6., 1000 Lucerna
21. 6., 1800 Lucerna

TERASA DIVADLA
15. 6., 1600 Doubravanka
22. 6., 1600 Colors
29. 6., 1600 Vabank

BOTANICKÁ ZAHRADA
Od 22. 6. Venkovní výstava Vyrostla nám do 
krásy mapující dvacetiletou historii zahrady
Do 28. 8. Výstava obrazů na téma džungle 
žáků Základní umělecké školy v Teplicích

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 od 2300 – Pozorování objektů 
večerní oblohy dalekohledem
16. 6., 1800  Café Nobel: Podivné plochy,  
  přednášející Veronika Pitrová 

PLANETÁRIUM
19. 6., 1400  Pohádky o Cvočkovi
19. 6., 1600  Pohádky o Cvočkovi 
19. 6., 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd
22. 6., 1400  Pohádky o Cvočkovi
22. 6., 1600  Pohádky o Cvočkovi 
22. 6., 1900  Červnová hvězdná obloha

26. 6., 1400  Pohádky a souhvězdí
26. 6., 1600  Pohádka Paxi a zatmění 
26. 6., 1900  Když hvězdy umírají
29. 6., 1400  Pohádky a souhvězdí
29. 6., 1600  Pohádky z hvězd 
29. 6., 1900  Je velký třesk jen takové  
  třesky plesky?

MUZEUM
výstavy
Do 23. 6.  Local Bussiness, výstava 
audiovizuální dílny Gymnázia Teplice
Do 2. 8.  Výstava absolventských prací  
  žáků ZUŠ Teplice
Do 28. 8.  Královna Dagmar  
  – česká princezna
Do 10. 9.  Speciální expozičně-herní 
  výstava Svět kostiček  
  z dánské stavebnice lego 
Do 18. 9.  Křišťálové vzpomínky aneb  
  obchodníci se sklem
exponát měsíce
Červnovým exponátem měsíce muzeum 
připomíná devadesáté výročí narození 
teplického malíře, grafika a ilustrátora Zdeňka 
Veselého.

KLÁŠTER OSEK
19. 6., 1600  Hudební festival Ludwiga van  
  Beethovena: Koncert North  
  Czech Capella

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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Loďky v Zámecké jsou zpět

Teplice – Tradiční projížďky 
v lodičkách po Horním ryb-
níku v teplické Zámecké za-
hradě si můžeme užít letos. 
„Projížďky na loďkách byly 
vždycky populární a jsem 
rád, že se nám podařilo pro-
voz na tuto sezónu zajistit 
a lidem vrátit možnost, jak si 
zpříjemnit a zpestřit procház-
ky Zámeckou zahradou,“ řekl 
primátor Hynek Hanza.

Nový provozovatel má na 
půjčování k dispozici čtyři 

nové laminátové loďky s du-
ralovými vesly, které stály 
128 tisíc korun. „Poměrně 
dlouho jsme sháněli výrobce 
pramic, takže pořízení no-
vých loděk nebylo úplně jed-
noduché. S novým majitelem 
objektu U Opiček jsme se 
pak dohodli na provozování 
půjčovny,“ dodal náměstek 
primátora Jiří Štábl. Půl ho-
dina svezení přijde na 60 ko-
run, hodinová jízda 100 ko-
run.  gz

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 16. 6. 2022  Příští vydání: 22. 8. 2022  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 15. 8. 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

Přesně tolika očkovacím dávkám vakcíny 
proti koronaviru projde v Ústeckém kraji 
do poloviny prázdnin expirace. Zájem 
o očkování rapidně klesl. Podle krajského 
koordinátora pro očkování Petra Severy 
je možné, že se posune doba použitel-
nosti očkovací látky a alespoň část vakcín 
by mohli zdravotníci použít pro případné 
podzimní přeočkování. V Teplicích se mů-
žete nechat naočkovat proti onemocnění 
covid-19 v nemocnici každý pátek od 
8:00 do 12:00 hodin, očkovací centrum 
pro děti je otevřeno pouze 17. června, 

22. července a 19. srpna. V Ústeckém 
kraji má aktuálně ukončené očkování 
proti koronaviru více než 63 procent lidí. 
Minimálně dvě dávky pak má bezmála 
62 procent lidí. Nejvíce naočkovaných je 
ve věkovém rozmezí 75–79 let.  gz

Č Í S L O  M Ě S Í C E

250 000

č e r v e n  2 0 2 2

realcentrum cars s.r.o.

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Sportage: 4,9−7,3 l/100 km 125−166 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia-usti.cz

Stvořena pro  
nekonečnou inspiraci.
 Zcela nová Sportage.
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Sto tisíc z plesu města putuje  
farnímu sboru a žimskému útulku
Teplice – Jako každý rok, i letos 
předá město Teplice sto tisíc 
korun dvěma veřejně pro-
spěšným organizacím. Peníze 
získala radnice především ze 
vstupného na XVIII. městský 
reprezentační ples, který se 
konal v dubnu. „Letošní vý-
těžek ze vstupného se tradič-
ně rozdělí rovným dílem mezi 

dvě organizace. Těmi jsou Far-
ní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Teplicích a spolek 
Anidef, který provozuje útulek 
pro opuštěná zvířata,“ přiblížil 
primátor Hynek Hanza. Nákla-
dy na zajištění plesu jsou pokry-
ty z rozpočtu města a čistý vý-
těžek plesu je vždy věnován na 
veřejně prospěšné účely.  gz
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110 mají Tepličané na zkouškuFotbalisté vyhlásí 
Skláře roku
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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 – Od června mohou 
Tepličané využívat novou au-
tobusovou linku s číslem 110, 
která zajíždí do částí města, 
které prozatím nebyly měst-
skou hromadnou dopravou 
obsluhovány. Jedná se o sídli-
ště V Závětří a Doubravická, 
zástavbu v okolí botanické za-
hrady a oblast kolem Sporta-
rény a fotbalového stadionu.

Linka je podle primáto-
ra Hynka Hanzy koncipová-
na jako zkušební a její provoz 
bude trvat zhruba rok. „Ná-
sledně bude provoz linky vy-
hodnocen a bude rozhodnuto 

o jejím zachování, úpravě, 
nebo úplném zrušení,“ vy-
světlil Hanza. Nová linka je 

v provozu celotýdně od 5:00 
do 21:30 hodin. V pracovních 
dnech do 18:00 hodin jez-
dí spoje v intervalu 45 minut, 
v pracovní dny po 18. hodině, 
o víkendech a svátcích pak 
v intervalu 60 minut. Zavedení 
této linky upravilo provoz na 
lince 123. Všechny spoje jedou-
cí až do Buzulucké jsou nově 
ukončeny v zastávce Libušina. 
Obsluhu zastávek Poliklinika, 
Bratislavská a Buzulucká zajiš-
ťuje nově právě linka 110. Své 
podněty ke zkušebnímu provo-
zu můžete zasílat na e-mailo-
vou adresu cize@teplice.cz.  gz

Teplice - Na Stínadlech se bude 
konat slavnostní zakončení 
sezóny nazvané podle tradiční 
přezdívky fotbalových Teplic 
Sklář roku. Po dvou covido-
vých ročnících se galavečer 
vrací do podoby toho prvního. 
„Zase bude podium přímo pod 
hlavní tribunou v AGC Aréně 
a všichni přítomní tak budou 
moci jednotlivým vítězům za-
tleskat,“ řekl mluvčí FK Tep-
lice Martin Kovařík s tím, že 
zároveň poběží živý přenos na 
internetu.

Vyhlášeni budou nejlepší 
hráči jednotlivých kategorií 
FK Teplice. Tradiční součástí 
jsou i kategorie Trenér roku, 
Cena za celoživotní přínos 
teplickému fotbalu nebo Cena 
za sociální odpovědnost.

Vyhlášení Skláře roku pro-
běhne 22. června od 17:00 
přímo v AGC Aréně Na Stí-
nadlech. Vstup na stadion je 
zdarma a bude probíhat vcho-
dem B.  gz

Na přechod v Mlýnské 
si musí řidiči zvyknout
Teplice – Lepší bezpečnost 
chodců zajistí v centru 
města další nový přechod. 
Vznikl na žádost Tepličanů 
v blízkosti Císařských lázní. 

„Je v horní části Mlýnské 
ulice, řádně označený vodo-
rovným i svislým doprav-
ním značením. Je ale v mís-
tě, kde řidiči na chodce ve 
vozovce nejsou úplně zvyk-
lí,“ říká mluvčí města Robin 
Röhrich. 

Město ho vytvořilo ve spo-
lupráci s policejním doprav-
ním inspektorátem.  gz

Slunění u Aquacentra 
otevřou v září
Teplice – Venkovní slunění 
v areálu teplického Aquacent-
ra je zavřené, prochází rekon-
strukcí. Na místě bude vybudo-
vána zábavní zóna s pirátským 
korábem, přibude nové oválné 
nerezové brouzdaliště s atrak-
cemi, herní 3D prvky a opalo-
vací plata ke slunění. 

„Koncipováno to bude tak, 
aby to mohly využívat rodiny 
s dětmi,“ přiblížil náměstek pri-
mátora Jiří Štábl a upřesnil, že 
se jedná o prostory, kde je teď 
už poměrně málo využívaný 
areál minigolfu. Celková inves-
tice do úpravy venkovního slu-
nění přijde na 15 a půl milio-
nu korun bez DPH a hotovo by 
mělo být do 20. září.  gz

S balíčkem na fotbal, 
paddleboard i na pivo
Teplice – Zahrajte si na turis-
tu ve svém městě a užijte si 
vše, co nabízí. Díky balíčku 
TepliceCard se můžete svézt 
vláčkem, kabriobusem, na-
vštívit botanickou, muzeum 
nebo teplický fotbalový sta-
dion, a to se slevou.

„TepliceCard je nejen pro tu-
risty, ale i pro místní obyvate-
le, kteří chtějí navštívit atrak-
tivity svého města za skvělou 
cenu v jednom balíčku. S kar-
tou ušetříte až 340 korun 
a s využitím slev našich part-
nerů pak ještě více. Existuje 
karta pro jednotlivce i rodinná 
verze,“ přibližuje Radka Beka-
kisová z VisitTeplice.

Karta nabízí jízdu vláčkem, 
kabriobusem na Doubrav-
ku, vstup do botanické, mu-
zea nebo pivo zdarma v pivo-
varu Monopol. Nově můžete 
s kartou navštívit i stadion FK 
Teplice a projít si jeho zázemí 
a kabiny klubu. Také si může-
te vypůjčit elektrokolo anebo 
vyzkoušet paddleboard na Bar-
boře.  gz

Radnice chce zapojit komunity
Teplice – Rozkvetlé záhony trva-
lek a ozdobné trávy letos v létě 
potěší obyvatele teplických síd-
lišť. „V rámci projektu Rozkvet-
lá sídliště jsme chtěli zapojit 
lidi, kteří mají zájem podílet se 
na zkrášlení a péči o prostředí, 
ve kterém žijí. Obyvatele domů, 
kteří mají chuť upravit a sta-
rat se o to místo u domu, kde 
se denně pohybují a kde si taky 
můžou dát se sousedy kafe, po-
povídat si a přitom být v kousku 
přírody,“ vysvětlil primátor Hy-
nek Hanza.

Akce je určena pro všechny 
obyvatele teplických sídlišť, kte-
rým chybí kontakt s přírodou 
a chtějí se podílet na kultivaci 

místa, kde bydlí. Do projektu 
se zapojili obyvatelé OSBD Tep-
lice v ulicích Krajní, Pražská, 
Pod Hvězdárnou a Na Konečné 
a dále pak obyvatelé ulice V Zá-
větří z objektu SBD Mír. Pokud 
se výsadby záhonů za účasti 
veřejnosti osvědčí, tak projekt 
bude příští rok pokračovat.  gz

Územní plán omezuje výstavbu hal
Teplicko – Modlany představili 
návrh nového územního plá-
nu, který zásadně omezuje 
zastavitelná území. Jde v něm 
především o to, aby jednotli-
vé části, které pod Modlany 
patří, nespojila zástavba prů-
myslových a skladovacích hal. 

Připomínky a námitky k po-
době nového územního plánu 
mohou lidé dávat na obec-
ní úřad do poloviny června. 
Nový územní plán by mohli 
zastupitelé schválit ještě do 
podzimních komunálních vo-
leb.  gz
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Nemocnice dostala 
monitory dechu Nové koupaliště se pomalu rýsuje, 

kaskáda je zatím ale jen na papíře

Teplice jsou dobré město pro byznys

č e r v e n  2 0 2 2

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

CELOROČNÍ NÁBOR DO PŘÍPRAVEK FK TEPLICE
INZERCE
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Teplice – Podnikatelské prostře-
dí je v rámci Ústeckého kraje 
celkově nejvýhodnější v Tepli-
cích. Vyplývá to ze srovnávací-
ho výzkumu Město pro byznys, 
který z hlediska dat připravuje 
analytická agentura Datank. Na 
druhé příčce se umístilo Ústí 
nad Labem, bronz bere Roudni-
ce nad Labem.

„Přístup města shrnuje naše 
dlouhodobě dodržované heslo, 
a to je nepodnikat a nepřeká-
žet. To znamená, že podnikatel-
ské prostředí ideálně vytvoříte 
tím, že nebudete podnikatelům 
házet klacky pod nohy a nebu-
dete jim zbytečně konkurovat 

na bázi nejrůznějších městských 
společností, když to podnikatelé 
zvládnou sami daleko lépe a lev-
něji,“ říká primátor Teplic Hy-
nek Hanza.

Podle primátora Hanzy je nej-
zásadnější do budoucna, že vůči 
podnikatelům město neplánuje 
žádnou změnu v negativním slo-
va smyslu. „Stále budeme vstříc-
ní, nebudeme zvyšovat daň 
z nemovitosti. Zároveň drobní 
podnikatelé, kavárníci a restau-
ratéři historicky u nás nepla-
tí jakýkoliv poplatek za zábor 
veřejného prostranství, když 
například chtějí předzahrádku 
a podobně,“ dodává Hanza.  gz

Teplice – Venkovní koupaliště 
Teplická kaskáda je zase o krok 
blíž k realizaci. V současné době 
je podle vedení města dokončo-
vána projektová dokumentace. 
Koupaliště vyroste pod vodoje-
mem na Nové Vsi – Kudlich. 

„Koupaliště je navrženo ve 
třech úrovních, které vytváří 
zónu pro rodiče s malými dět-
mi včetně přilehlého dětského 
hřiště, zónu plaveckého bazé-
nu s 6 drahami o délce 50 m se 
skokanskou věží a zónu zážit-
kového bazénu s atrakcemi,“ 
říká primátor Hynek Hanza 
s tím, že areál je doplněn o be-
ach volejbalové hřiště a travna-
tou plochu pro slunění.

Podle dřívějšího odhadu ar-
chitekta by bazény a technolo-
gie mohly stát zhruba 100 mi-
lionů korun. „Po kompletním 
dokončení celé projektové do-
kumentace a zjištění předpoklá-
dané ceny z položkového roz-
počtu projektu bude o dalších 

fázích výstavby rozhodovat rada 
a zastupitelstvo města,“ dodává 
primátor Hanza.

V roce 2016 město vytipo-
valo více míst, kde by moh-
lo vzniknout nové koupaliště, 
jednou z nich byla Třešňovka 
pod Panoramou, nakonec zví-
tězila právě lokalita na Nové 
Vsi. Její hlavní výhodou je, že 
pozemky patří městu, a nemu-
sí je složitě vykupovat od sou-
kromníků a navíc sem vede 
i komunikace. Venkovní kou-
paliště Tepličanům chybí už 
více než čtvrtstoletí. Plovárna 
v Zámecké zahradě od 80. let 
postupně chátrala a od roku 
1996 byla uzavřena.  gz

Teplice – Osm nových monitorů 
dechu v hodnotě 20 tisíc ko-
run získalo dětské a dorosto-
vé oddělení teplické nemoc-
nice od Nadace Křižovatka. 
Dar z rukou ředitelky nadace 
Štěpánky Pokorníkové převzal 
primář oddělení Jaroslav Pro-
cházka. „Monitory dechu jsou 
citlivé přístroje, které mají 
omezenou životnost. Díky las-
kavé podpoře sponzorů a dár-
ců pomáháme zajistit prů-
běžnou obnovu přístrojů na 
dětských a novorozeneckých 
odděleních,“ řekla ředitelka 
nadace. Monitory pomáha-
jí zdravotníkům zachraňovat 
miminka tím, že trvale dete-
kují pohyby dítěte, pokud se 
dechová akce zastaví, dechový 
monitor spouští zvukový a op-
tický signál.  gz

Jednosměrka zklidnila centrum
Teplice – Zjednosměrnění části 
náměstí Svobody od kruhového 
objezdu až po odbočku k poště 
se podle vedení města osvědči-
lo. A přineslo kýžené zklidnění 
dopravy v centru města. „Jed-
nosměrka na náměstí Svobo-
dy se velmi osvědčila a zpře-
hlednila dopravní proudy jak 
pro řidiče, tak pro chodce,“ říká 
primátor Hynek Hanza a po-
chvaluje si, že došlo ke zklidnění 
automobilové dopravy na tomto 
náměstí. 

Řidičům chvíli trvalo, než si 
na novinku zvykli, a stále se 
stane, že dopravní značení ne-
respektují a do jednosměrky 

vjedou. Nicméně další podobnou 
úpravu provozu město neplá-
nuje. „V současnosti nemáme 
ve výhledu žádnou další zásad-
ní úpravu tohoto charakteru. 
Nicméně doprava ve městě je 
dynamický jev a my jej neustá-
le sledujeme, vyhodnocujeme 
a případně navrhujeme opatření 
ke zlepšení bezpečnosti i prů-
jezdnosti,“ dodává Hanza.  gz

V nabídce přátelských míst pro filmaře se ocitla i bazilika
Ústecký kraj – Vybrat to správ-
né prostředí pro natáčení fil-
mu nebo seriálu není hračka. 
Filmová kancelář kraje se pro-
to snaží nabídnout filmařům 
i netradiční místa v regionu. 
Jedním z nich je například ba-
zilika v Bohosudově. „Vybra-
li jsme kombinaci jedineč-
ných a nově zpřístupněných 
lokací na základě zkušeností, 
co filmaři poptávají. Jedná se 
o lokace, které jsou takzva-
ně film friendly, tedy víme, že 
je majitel ochotný se na na-
táčení domluvit,“ řekla Bára 
Hyšková z Filmové kanceláře 

Ústeckého kraje a dodala, že 
filmaři se k nám do kraje rádi 
vrací, a tím pádem v regionu 
utrácí i spoustu peněz.

Filmová kancelář Ústecké-
ho kraje se podílela na řadě 
úspěšných a divácky oblíbe-
ných filmů i televizních pro-
jektů, například Most!, Rapl 2, 
Zrádci, Ochránce, Svět pod 
hlavou, Jojo Rabbit, Úsměvy 
smutných mužů, Bourák, Zra-
něná srdce s Keirou Knightley 
nebo Extraction 2 s Chrisem 
Hemsworthem v hlavní roli. 
Z posledních je aktuálně v ki-
nech Stínohra.  gz

V zóně našli práci 
i ukrajinští uprchlíci
Teplicko – Lidé prchající před 
válkou na Ukrajině našli práci 
v průmyslové zóně v Krupce. Ve 
společnosti Auto-Kabel Krupka 
mají 130 stálých zaměstnanců 
z Ukrajiny a nyní přibylo 25 vá-
lečných uprchlíků. Firma Tivall 
zaměstnává jak rodinné přísluš-
níky dlouhodobě zaměstnaných 
Ukrajinců, tak přijímají i z řad 
uprchlíků. Všichni podle mana-
žera Jana Růžičky musí projít 
vstupním pohovorem. V celém 
Ústeckém kraji nyní pracuje 
bezmála tři tisíce občanů Ukraji-
ny s vízem dočasné ochrany.  gz
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Lanovka slaví sedmdesátiny, jde o unikát

Střední škola AGC nabízí certifikaci ECDL ve spojení s maturitou
Ministerstvo školství, mládeže a tě-

lovýchovy v součinnosti s vybranými 
školami zahájilo pokusné ověřování za-
měřené na možnost uznávání meziná-
rodních certifikačních standardů ICT 
v rámci profilové části maturitní zkouš-
ky. Jedná se o to, že v profilové čás-
ti maturitní zkoušky lze za podmínek 
stanovených v propozicích projektu 
pokusného ověřování nahradit u urče-
ných oborů jeden maturitní předmět 
výsledkem úspěšně vykonané standar-
dizované zkoušky, doložené mezinárod-
ně uznávaným certifikátem.

V zásadě jde o veliký posun v ově-
řování odborných dovedností našich 
maturantů a samozřejmě o lepší uplat-
nitelnost na trhu práce. Projekt ECDL 
(European Certification of Digital Li-
teracy) představuje dnes již celosvěto-
vě rozšířený vzdělávací a certifikační 
koncept v oblasti digitálních technolo-
gií, který díky své kvalitě dosáhl trva-
lé udržitelnosti. Přínos konceptu ECDL 
spočívá zejména v tom, že prostřednic-
tvím mezinárodně jednotných sylabů 
definuje vzdělávací obsah, který odráží 
aktuální potřeby trhu práce a běžného 
života jedince ve společnosti, a to ze-
jména v oblasti přenositelných digitál-
ních znalostí a dovedností, a současně 
nabízí mezinárodně uznávanou, stan-
dardizovanou, objektivní a nezávislou 
metodu ověřování výsledků vzdělávání.

A přesně toto je cíl, který sledu-
je i naše škola. Všichni naši žáci mají 
možnost v rámci certifikovaného stře-
diska ECDL získat osvědčení práce na 
počítači v několika oblastech, jako je 
bezpečnost práce na PC, práce s tex-
tem, tabulkou nebo databází, komu-
nikace nebo programování. V sou-
časnosti připravujeme i další moduly, 
například z oblasti robotiky. Žáci oboru 
Informační technologie navíc mohou 
díky účasti školy v pokusném ověřo-
vání po splnění podmínek složit jednu 
maturitní profilovou zkoušku předlo-
žením certifikátu. Získat ho, znamená 
úspěšně splnit 7 určených modulů do 

určeného termínu. Výhodou je, že pl-
nění podmínek pro certifikaci mohou 
zahájit mnohem dříve, než se dostanou 
do maturitního ročníku, a tak si přípra-
vu rozložit na delší časové období. V le-
tošním roce si takto „zkrátilo“ maturi-
tu 8 žáků a je zcela evidentní, že si z ní 
odnesou do života mnohem více.
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Krupka – Na Komáří vížku 
vozí lidi už sedmdesát let. 
Unikátní dvousedačková la-
novka slaví kulatiny. První 
nápad zřídit do hor lano-
vou dopravu přišel už v roce 
1838. Další návrhy na vybu-
dování visuté lanové dráhy 
překazily obě světové války. 
Finální verze stavby lano-
vé dráhy, která byla zadá-
na Dopravnímu podniku 
města Teplice, byla zaháje-
na v roce 1950. Na dělníky 
v čele se stavbyvedoucím ar-
chitektem Janem Klimešem 
čekalo převýšení 480 metrů 
a 2 348 metrů prudkého za-
lesněného svahu s masivním 
skalnatým podložím, se sta-
rými štolami, haldami a od-
valy. V roce 1952 byla lanová 
dráha z Krupky na Komáří 
vížku hotová. 

Statut historické dráhy 
V roce 2013 byla lanovka 

prohlášena za kulturní památ-
ku se specializací industriál-
ní dědictví včetně technické-
ho vybavení. Od roku 2014 je 
chráněna v rámci památkové 
zóny Hornická krajina Krupka 

a od roku 2019 jako objekt 
v nárazníkové zóně památ-
ky světového dědictví. Nejvý-
znamnějším oceněním je sta-
tut historické a památkové 
dráhy, který jí byl udělen letos 

v květnu Drážním úřadem. 
„Máme jako první statut his-

torické a památkové dráhy 
v České republice, což je pro 
nás velkým závazkem. Museli 
jsme splnit mnoho podmínek 

a zavazujeme se používat pů-
vodní technologii. Do budouc-
na si přeji minimum závad 
a rekonstrukci obou stanic. 
A spoustu spokojených cestují-
cích,“ řekl dlouholetý náčelník 
lanové dráhy Zdeněk Saifert.

Kniha k výročí
Při příležitosti jubilea byla 

vydána kniha, kterou sežene-
te v městském infocentru a na 
dolní stanici lanovky. „Kniha je 
průvodce životem této jedineč-
né památky, obsahuje spoustu 
zajímavostí z historie i součas-
nosti, je plná fotografií, vzpo-
mínek a vyprávění,“ popisuje 
autorka Lenka Navrátilová.

Dvousedačková lanovka 
na Komárku je dlouhá téměř 
2,5 kilometru, což z ní dělá nej-
delší lanovou dráhu bez me-
zizastávky v České republice. 
Lanovka s celoročním provo-
zem převeze zhruba 50 tisíc 
lidí za rok. Její horní stanice je 
v nadmořské výšce 808 met-
rů a za jasného počasí a dobré 
viditelnosti lze dohlédnout až 
na vrcholky Krkonoš a jako na 
dlani zde spatříte České stře-
dohoří.  gz
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Začátek oprav nádraží je už na spadnutí
Teplice – Dlouho očekáva-
ná a potřebná rekonstrukce 
výpravní budovy teplického 
nádraží z roku 1856 se od-
kládat nebude, potvrdil pri-
mátor Hynek Hanza. A podle 
nejnovějších informací by 
první fáze oprav mohla za-
čít už v následujících týd-
nech. V první fázi proběhne 
rekonstrukce exteriéru za 
236 milionů korun. Dojde na 
opravy střech s krovy, oken, 
fasády výpravní budovy 
a I. nástupiště. Podle smlou-
vy práce provede firma Chlá-
dek & Tintěra za rok a půl.

Opravy začnou v červenci
O opravách se mluví už řadu 

let. Začátkem roku na veřej-
nost pronikla informace, že se 
rekonstrukce kvůli nedostat-
ku peněz znovu odkládá. „Sna-
žil jsem se přesvědčit minist-
ra dopravy Martina Kupku, že 
na rekonstrukci nádraží čekají 
občané města přes třicet let 
a že tedy v momentu, kdy jsou 
všechny projekční i povolova-
cí přípravy stavby hotovy a je 
dle sdělení Správy železnic vy-
brán i dodavatel stavby, je tato 

stavba pro naše město priorit-
ní a potřebná a zahájení její 
rekonstrukce již nesnese od-
kladu,“ přiblížil průběh jedná-
ní Hynek Hanza.

Vedení města dokonce mi-
nistrovi dopravy nabídlo půjč-
ku na zahájení stavby. „Tato 
varianta financování by však 
byla složitá a ministr Kupka 
mi sdělil, že se pokusí nalézt 
standardní řešení,“ dodal pri-
mátor Hanza s tím, že je těs-
ně před podpisem rozhodnutí 
o zahájení rekonstrukce. Podle 

mluvčího Správy železnic Du-
šana Gavendy se zahájení 
předpokládá už v červenci.

Zapojí se i město
Po opravách fasády a prvního 

nástupiště bude navazovat dru-
há etapa, během které budou 
opraveny interiéry a upraveno 
okolí výpravní budovy. Celkově 
opravy přijdou na 954 milionů 
korun. Na dlouho očekávanou 
rekonstrukci nádražní budovy 
chce podle primátora Hanzy re-
agovat i město. A to opravami 

v ulicích Na Hrázi, Hrázní 
a částečně ve Vrchlického ulici, 
jsou naplánovány opravy ko-
munikací, chodníků, zastávko-
vých zálivů včetně zakompono-
vání cyklodopravy. 

Secesní budova nádraží po-
chází z roku 1871 a je památ-
kově chráněná. Ve své době 
byla označována za jeden ze 
skvostů Rakouska-Uherska. 
Poslední velké práce se zde 
dělaly v roce 2005. Památkáři 
tehdy obnovili i některé vzác-
né fresky.  gz
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Milan Stryja: Od malička jsem zkoušel, co se dá vydržet
Ležet u vody za horkých slunečních dní je 
příjemné, běžné a také normální. Ale vzít si 
plavky, sluneční brýle, nafukovací matrace 
a válet se na dece na zasněžené pláži Barbory, 
to už tak úplně normální není. Akce Srpen 
v lednu se urodila v hlavě teplického otužilce 
Milana Stryji, kterému žádná recese není cizí.
Gabriela Zlámalová

Plavky, sluneční brýle, nafu-
kovací plameňák, válení se na 
dece. To všechno, když pláž 
u Barbory pokrýval sníh. Jak 
vás napadla akce Srpen v led-
nu? 

Původní myšlenka byla zhru-
ba tři čtyři roky stará, jen bě-
hem té doby nebyly buď ty 
správné podmínky, anebo když 
byly, tak nám rodil křeček, ne-
mohl jsem najít sluneční brýle 
nebo plavky a tak. Prostě až teď 
to klaplo, měl jsem čas, byl ví-
kend a čerstvě napadl sníh, se-
hnal jsem správné lidi. Člověk 
musí být trpělivý, nemá smysl 
takovou akci uspořádat, když 
nejsou ideální podmínky. 

Kolik otužilců přišlo a máte 
v hlavě na příští sezonu zase 
něco podobně „ulítlého“? 

Bylo nás tam asi kolem třice-
ti, ani jsem to pořádně nepočí-
tal, měl jsem jiné starosti, akce 
musela proběhnout poměrně 
rychle a byl na to jeden pokus. 
Plánů mám v hlavě hromadu, 
po této akci se mi ozvala spous-
ta redakcí z novin a televizí 
nejen z České republiky, ať jim 
dám příště vědět, že chtějí být 
u toho. Takže motivace to zo-
pakovat tu určitě je, zájemců 

o participaci je také dostatek, 
takže se určitě máte na co těšit 
(smích).

Otužování přitahuje v posled-
ní době spoustu nadšenců. 
Kdy je nejlepší s otužováním 
začít? 

Je to jako s hubnutím, ni-
kdy nebudou lepší podmínky 
než dnes. Odkládání začátku 
na příští pondělí nebo na září 
většinou vede jen k dalším od-
kladům… často nekonečným. 
Pokud chcete začít, tak začněte 
kdykoliv.

Jak velká je základna otužilců 
v Teplicích? 

Tak na to je těžké odpovědět. 
Na Facebooku máme přes sedm 
stovek členů, ale ne všichni ak-
tivně praktikují a ne každý je 
z Teplic. Spousta otužilců zase 
nebude mít facebookový účet 
nebo nejsou ve skupině, takže 
si dovoluji odhadnout, že to bu-
dou stovky lidí jen v Teplicích 
a okolí.

Kdy a jak jste se k otužování 
dostal vy? Jaká byla vaše prv-
ní zkušenost s ledovou vodou? 

Pamatuji si, že jako malý kluk 
jsem se často ptal táty, jak to, že 
jemu není zima, a mně jo. Jeho 
odpověď vždy byla, že je otuži-
lý… takže od malička jsem zkou-
šel, co se dá vydržet, občas jsem 
se někde vykoupal ve studené 
vodě v Alpách, Tatrách nebo 
v Rumunsku…, ale bylo to spíše 
nárazové. Systematicky jsem se 
začal otužovat, až když mě pár 
let nazpět pozval k jezeru Bar-
bora teplický freediver David 
Vencl s partou, abych nafotil je-
jich začátky otužování. Jsem to-
tiž profesionální fotograf a Davi-
da jsem často fotil. No a když už 
jsem byl u vody, tak jsem to taky 
vyzkoušel. 

První pocity byly, přestože byl 
začátek listopadu a voda byla 
poměrně teplá, asi 12 °C, velmi 
intenzivní. Ani ne po minutě 
jsem myslel, že umřu, ale David 
s partou tam byli o půl minuty 

déle, protože už to byl jejich tře-
tí ponor během týdne a byli už 
zvyklí (smích). Druhý den jsem 
však chtěl jít znovu. A další den 
opět, ale už ráno i večer.

Jaké pocity zažíváte, když 
se ponoříte do ledové vody? 
A v jaké nejnižší teplotě jste 
se koupal? 

Pokud si správně pamatu-
ji, tak v –18 °C, při nižší teplotě 
jsem se zatím k vodě nedostal, 
asi bych už musel někam dál na 
sever nebo na východ. Pocity 
po několika letech mám už jiné 
než na začátku. Doma v tep-
le se mi chce do vody, domluví-
me se s kamarády, že pojedeme 
večer na Cínovec. Do té doby 
je to dobré. Přijedeme nahoru, 
často tam fouká, sněží… a v ten 
moment se musíme trochu he-
covat, abychom z vytopeného 
auta vůbec vylezli. Jak člověk 
do té vody vleze, tak se zasta-
ví čas. Koukají nám hlavy z díry 
v ledu, vichřice kvílí, letící vlo-
čky malují vodorovné šmouhy 
ve světle svítilen. Člověk má na-
prosto surrealistický, nesmrtel-
ný pocit. Pocit, že je blázen, že 
toto se přeci nedá přežít, musí 
to být konec. Hlídáme hodin-
ky a po 3–5 minutách vylézáme 

z vody, která je oproti vichřici 
nad ledem vlídně milosrdná. Vy-
lezeme z vody, a jestliže fouká, 
člověk se ani nemusí utírat do 
ručníku a do minuty je suchý. 
Pokud hodně fouká a mrzne, tak 
si – hlavně chlapi – musí opa-
trně olámat led z chlupů, jinak 
to nejde. Člověk jde už obleče-
ný k autu a hlavou se mu honí, 
proč to vlastně dělá. A druhý 
den už si zase píšeme, kdy poje-
deme. Je to návykové, překvapi-
vě příjemné, intenzivní.

Jak často se dnes otužuje-
te a s čím vám otužování po-
mohlo? 

Chodím se koupat 2–3x týdně 
a prakticky celou zimu chodím 
v šortkách a krátkých rukávech, 
pokud jsem venku do hodiny, 
což je samozřejmě také otužo-
vání. Subjektivně bych řekl, že 
mívám rychlejší a mírnější prů-
běhy „rýmiček“, na které jsem 
dříve dost trpěl, poznal jsem 
spoustu skvělých lidí. Hlavně 
jsem si však na vlastní kůži ově-
řil, že člověk dokáže věci, které 
vypadají zhola nemožné. Stačí 
vůle a vytrvalost.

Může studená voda člověku 
i ublížit? 

jídlo: Jsem Čech, takže 
určitě svíčková 

barva: asi modrá?

číslo: 6

hudba: Momentálně 
asi Pokáč, ale 
poslouchám toho 
hodně

politik: Václav Havel 
a Margaret Thatcher

M O J E  N E J

Milan Stryja se věnuje i fotografování. Foto: Nikola Bžochová



R O Z H O V O R

9

Milan Stryja: Od malička jsem zkoušel, co se dá vydržet

se narodil v Teplicích v září 1979, 
vystudoval teplické gymnázium 
a VOŠ obalový a grafický design ve 
Štětí. V letech 2006–2017 působil 
ve Velké Británii, pracoval jako 
manažer vývoje obalů pro Mars 
a McDonald’s a k tomu i fotil. Nyní 
je fotograf na volné noze. Vyvinul 
desítky obalů na výrobky, které 
byly v obchodech a restauracích 
po celé Evropě i Anglii a i nyní se 
občas jeho fotky dostanou na 
billboardy, titulky knih, novin a ča-
sopisů. Vytvořil i oficiální kalendář 
Města Teplice na rok 2022. Je 
ženatý a má dva kluky 6 a 8 let.

Milan Stryja

P R O F I L

č e r v e n  2 0 2 2

Samozřejmě, že ano. I když 
rekordní kontrolované pono-
ry jsou kolem 2 hodin, tak je 
potřeba dělat všechno s mírou. 
Ledová voda je smrtící prostře-
dí a tělo musí mezi ponory re-
generovat. Začátečnická chyba 
je délku ponoru měřit a prodlu-
žovat, delší ponory už nemají 
zdravotní benefity a tělo zbyteč-
ně zatěžují. Je to podobné jako 
s běháním, které když se dělá 
dobře, tak je zdravé, ale mara-
ton už každé, i dobře trénované 
tělo poškodí, minimálně se udě-
lají puchýře a regenerace trvá 
několik dní. Pokud má člověk 
potíže se srdcem, nebo céva-
mi, či jinou chronickou choro-
bu, tak by se měl určitě poradit 
s lékařem a postupovat velmi 
opatrně.

Bývá otužilcům zima? 
Samozřejmě. Často a dost 

velká. Minimálně při každém 
ponoru (smích). Jen se pocit „je 
mi zima, umřu“, změnil na „je 
mi zima, no a?“. Práh tolerance 
chladu se prostě posune níže, 
než jsme dnes v naší kultuře 
zvyklí, ještě před 100 lety tu 
byl z dnešního pohledu otuži-
lec každý.

A co dělá otužilec v létě? Jak 
zvládáte tropické teploty? 

Poměrně dobře. Zlepší se ter-
moregulace, takže kromě lepší 
tolerance chladu člověk lépe 
toleruje i teplo. Já osobně jsem 
přestal používat klimatizaci 
v autě a jako benefit nám zřej-
mě díky tomu v rodině vymizely 
letní chřipky a angíny.

K otužování vedete i své syny. 
V jakém věku začali a baví je to? 

Kluci se k otužování vedou 
v podstatě sami, člověk jim 
v tom z počátku spíše podvědo-
mě bránil, ale chtějí dělat to, co 
dělá táta. Začali zhruba ve 3 le-
tech, ale jen díky tomu, že jsem 

s tím já nezačal dříve. Myslím, 
že s otužováním se v našich 
podmínkách dá začít praktic-
ky po narození, samozřejmě 
přiměřeně věku a velmi citlivě, 
zpočátku převážně vzduchem, 
vodou začít, až když dítě začne 
chodit a může samo do vody 
vstoupit a vylézt, ale je to slo-
žité téma mimo rozsah tohoto 
článku. Každý z mých kluků má 
k otužování jiný přístup. Mlad-
ší se raději otužuje vzduchem, 
starší raději vodou, rád se občas 
vykoupe i v ledu. Oba svorně 
tvrdí, že je to baví, zřejmě v tom 
bude i trocha zdravé motivace 
díky obdivu okolí.

Má to pozitivní vliv na jejich 
zdraví? Jsou třeba méně ne-
mocní? 

Nejsem lékař, tak to nedoká-
žu objektivně posoudit. Určitě 
nejsou nemocní tolik, jak nás 
lidé často varují... typicky: „Kde 
máte čepici a bundu!?! Nastyd-
nete a budete nemocní!“. Nic-
méně lékaři tvrdí, že otužování 
prokazatelně imunitu zlepšuje.

Co na to říká manželka? Také 
holduje otužování? 

Ze začátku se nedalo mluvit 
o nějaké silné podpoře, spíše 
naopak. Nicméně když jsem 
přežil první sezónu, tak po-
stupně změnila názor a začala 
podporovat i otužování našich 
dětí. Sama se ze zdravotních dů-
vodů otužovat vodou nemůže, 
ale v rámci možností se otužu-
je vzduchem. Přišlo to pomalu 
a postupně během let, už se to-
lik nebalí jako dříve.

Kromě otužování se věnujete 
i fotografování. Jak a kdy jste 
začal fotografovat? Fotografo-
val jste už třeba před nástu-
pem digitálních fotoaparátů? 

K focení jsem „přičichl“ už 
na škole, bavilo mě koukat na 
svět skrz objektiv. Jelikož jsem 

studoval před rokem 2000, tak-
že můj první pořádný foťák byl 
ještě na film. Mám ho dodnes 
někde v šuplíku – i se založe-
ným filmem (smích).

Dá se fotografováním uživit? 
To by bylo na dlouhé povídá-

ní. Fotím přes 20 let, z toho jsem 
polovinu té doby žil ve Velké 
Británii. Takže z hlediska kari-
éry fotografa to nebylo ideální, 
vybudoval jsem si klientelu tam 
a po návratu do Čech před 5 lety 
jsem si ji musel budovat tady 
znovu od začátku. Přestože jsem 
rodilý Tepličák, skoro nikoho 
jsem tu už neznal, kamarádi se 
rozutekli po světě. Když to zača-
lo být konečně finančně zajíma-
vé, tak začal covid. Když se to 
začalo opět zlepšovat, tak došlo 
k válce na Ukrajině a inflaci, což 
také nezvyšuje klid na trhu s fo-
tografiemi. Takže v dnešní době 
je to hodně těžké. Snažím se vy-
držet a věřím, že uživit se lze.

Co vlastně fotíte nejraději? 
Lidi, přírodu, zvířata? 

Baví mě práce s lidmi, fotím 
portréty, sportovce nebo akty. 
A rád fotím věci, které je z něja-
kého důvodu těžké vyfotit. Jsem 
spíše technický typ fotografa, 
fotky nejdříve vymyslím a po-
tom je už „jen vyfotím“. Občas 
také rád vylezu na Doubravku 
a vyfotím Teplice v noci nebo 
v mlze a tak. Ale i focení pro fir-
my mě baví, často je to technic-
ky náročné a o to je pro mne 
větší výzva. Také rád točím 
a stříhám video, je to zase úplně 
jiný svět.

Vím, že vedete v Teplicích 
kurz focení pro seniory. Jací 
jsou senioři studenti? 

Skupina studentů ze sdružení 
Zvonkohra je parta velmi růz-
norodá. Všichni se velmi snaží, 
baví je to, s technickou strán-
kou focení samozřejmě trochu 
bojují a potřebovali by lepší 
techniku, nicméně ani to je ne-
zastaví a užívají si ten proces 
focení, setkávání, diskuze. Je su-
per, že nesedí doma u televize, 
ale něco kreativního dělají, a je 
s nimi zábava (smích).

Relaxujete i jinak než otužová-
ním. Je vlastně otužování od-
počinek? 

Mám rodinu, manželku a dva 
skvělé kluky, 6 a 8 let, takže 
relaxuji hlavně s nimi. Sna-
žím se s kluky trávit co nejvíc 
času venku, otužováním si člo-
věk protáhne léto na celý rok, 
i v zimě trávíme spoustu času 

u vody a je to svým způsobem 
„srpen v lednu“ po celý rok 
(smích). Když zbyde čas, tak se 
snažím dostat na kolo a běhat, 
poslední dobou to je čím dál, 
tím těžší.

Žijete v Teplicích. Jaký máte 
k městu vztah? Co se vám tu 
líbí, anebo naopak nelíbí? 

Jako asi většinu obyvatel mě 
trápí nepořádek, snažím se pro-
ti tomu aktivně bojovat alespoň 
tím, že používám online hlášení 
závad na webu města a uklí-
zíme s kluky odpadky na ulici 
třeba cestou ze školy. Mrzí mě, 
že za minulého režimu zmizelo 
mnoho krásných domů v Trno-
vanech i centru, ta zkáza necha-
la hluboké jizvy, které se těžko 
hojí a hojí se dodnes. Na dru-
hou stranu tu mnoho krásných 
domů zůstalo a je dobře, že je 
jich už i spousta opravených, ale 
zdaleka ne všechny. Spousta lidí 
si to možná neuvědomuje, ale 
máme ve městě velké množství 
parků a zeleně a v okolí máme 
hory a jezera, takže je tu v do-
sahu mnoho míst na výlet. Mys-
lím, že nám tu však ještě trochu 
chybí veřejné sportovně-zábavní 
parky jako třeba v Mostě nebo 
v Ústí na Severní Terase, kde 
mají lanové centrum, vodní prv-
ky, kde děti s rodiči mohou strá-
vit celý den a pořád mají co dě-
lat a objevovat.Akce Srpen v lednu se opravdu vydařila. Foto: Milan Stryja



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

1 0

Rakeťáka čekají dobrodružství 
na nepřátelském území

Vyrazte na nádraží  
na expozici vláčků

Dánská pozvánka do muzea
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Teplice – Animovaný film o mla-
dém astronautovi Buzzi Rakeťá-
kovi, který premiérově promí-
tá během června Kino Květen, 
nadchne děti, ale i dospělé. Vy-
práví o tom, co se stane, když 
kosmická loď se svým velitelem 
a posádkou neočekávaně ztro-
skotá na nepřátelské bažinaté 
planetě T’Kani Prime. Posádka 
se snaží najít cestu domů skrze 

Osek – Přijďte se podívat do 
železniční expozice v budově 
nádraží Osek-město. Na věku 
nezáleží, každý si najde to své. 
V provozu budou všechna ko-
lejiště, děti si mohou zahrát 
na výpravčího či zatelefonovat 
telefonem na kličku. V prodeji 
bude pexeso, turistická nálep-
ka, vizitka i známka, magnetky 
nebo pohlednice. Takže neza-
pomeňte památníčky, turistic-
ké deníky na razítka. Otevře-
no bude v sobotu 18. června od 
9:00 do 16:00 hodin.  gz

Letní kino znovu 
na teplickém zámku
Teplice – I letos si Tepličané uži-
jí promítání pod širým nebem. 
Na malém nádvoří teplické-
ho zámku se od června po celý 
týden promítají filmové hity. 
Začíná se vždy v 21:30 hodin. 
Do Letního kina se dostanete 
z Ptačích schodů od Kolostůjo-
vých věžiček nebo ze Zámecké 
zahrady v Teplicích od Malé-
ho zámeckého rybníka. Areál 
a pokladna jsou denně otevře-
ny od 20:30 hodin. Program na 
webu domu kultury.  gz

Teplice – Přijďte do teplické-
ho zámku na putovní výsta-
vu Královna Dagmar – česká 
princezna, o vnučce královny 
Judity. „Oblíbená dánská krá-
lovna Dagmar, původně česká 
princezna Markéta Drahomí-
ra Přemyslovna, byla dcerou 
Přemysla Otakara I. a nevlast-
ní sestrou svaté Anežky České. 
Když se v Dánsku řekne „krá-
lovna Dagmar“, lidé si připo-
menou zejména balady o této 
půvabné a šlechetné královně. 
Málokdo však ví, že pocházela 

z Českých zemí,“ přibližuje 
Vlasta Tichá z teplického mu-
zea. Výstava bude k vidění 
v románské expozici do konce 
srpna. 

Dánsko dalo světu také 
LEGO a v Jízdárně teplického 
zámku si s ním můžete pohrát 
na speciální expozičně-herní 
výstavě Svět kostiček® z dán-
ské stavebnice Lego®. Výsta-
va Svět kostiček® je otevřena 
denně kromě pondělí od 10:00 
do 12:00 a od 13:00 do 17:00 
hodin a potrvá do 10. září.  gz

prostor a čas a zároveň čelí 
hrozbě ohrožující bezpečnost 
vesmíru. Film režiséra Anguse 
MacLaneho je opatřený českým 
dabingem. Zajít na něj můžete 
třeba 26. června od 15:30 hodin 
v rámci pohádkového víkendu. 
Vstupné je 135 korun pro dospě-
lého a 115 korun pro dítě, které 
navíc dostane popcorn zdar-
ma.  zt

Náměstí bude  
patřit festivalu
Teplice – Náměstí Svobody 
bude 9. července patřit hudeb-
nímu festivalu Teplice Free 
Live. 

Na pódiu se od 14:30 do 
23:00 vystřídají nejrůznější 
kapely a interpreti. Například 
Ukrutná veverka, Stickx, Ri-
mortis, Carpatia Caste, Jiří Va-
lenta a Blastery. Tahákem by 
zřejmě měl být Bohouš Josef 
s kapelou Burma, který zahra-
je od 19:00 hodin. Vstup na 
akci je zdarma.  zt
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Na nádvoří zámku zazní hity 
šedesátých let od Rebelů
Teplice – Pokud jste milovníky 
hitů šedesátých let, nenechte 
si ujít koncertní verzi roman-
tického muzikálu Rebelové. 
Vznikl podle populárního stej-
nojmenného filmu Filipa Ren-
če a Zdeňka Zelenky. 

Vychutnat si představe-
ní můžete pod širým nebem 
na nádvoří teplického zámku 

24. června. Pokud jste viděli 
fimlmové zpracování, veřte, že 
se i při tomto zpracování do-
čkáte hitů jako je Š-š-š, Pátá, 
Olivet Twist, Tereza, Nechte 
zvony bít nebo Jó, třešně zrály. 

Představení Divadla Broad-
way začíná ve 20:00, lístky 
už jsou v předprodeji a stojí 
490 a 690 korun.  zt

V Šanovském parku ochutnáte jídlo ze všech koutů světa
Teplice – V sobotu 25. června se 
v Šanovském parku u Mušle 
uskuteční sedmý ročník sou-
sedské slavnosti Živé Teplice. 
„V Mušli se můžete těšit na hu-
dební vystoupení teplických 
kytaristů Josefa Svobody a Jiří-
ho George Ditricha i dvou mla-
dých kapel Youlie a Demowa-
ve,“ říká za pořadatele Nikola 
Fialová Seifrtová. 

Pro děti je připraven pro-
gram v podobě tvořivých dílen, 
sportovních workshopů a dal-
ších aktivit. „Na trávníkové 
stagy ve stínu stromů si užijete 

Štěpánčino divadélko, akustic-
ké jamové vystoupení seskupe-
ní JakToPřijde či projekt Alpha 
– experimentální trio pracují-
cí s beatboxem a hudebními 
nástroji vyrobenými převážně 
z přírodních materiálů,“ zve 
pořadatelka akce. Na trhu au-
torských výrobků si jako každý 
rok můžete zakoupit spoustu 
krásných věcí.

Slavnost, kterou pořádá spo-
lek Sayfy, podporuje komunitní 
život ve městě a snaží se pro-
pojovat lidi různých věkových, 
názorových i národnostních 

skupin. „Šanovský park začne 
ožívat už kolem 14. hodiny, ne-
přehánějte to tedy s obědem 
a přijďte ochutnat občerstvení 
ze všech koutů světa,“ uzavírá 
Nikola Fialová Seifrtová.  zt

Vladimír Franz 
vystavuje v Teplicích

Pojďme všichni  
v červenci na piknik

Teplice – Hudební skladatel, vý-
tvarník, vysokoškolský peda-
gog, publicista, básník, drama-
tik, profesor Vladimír Franz je 
k vidění se svou výstavou pod 
názvem Ráj srdce v Galerii Za-
hradní dům. Výstava v teplic-
ké městské galerii potrvá do 
25. června. Galerie Zahradní 
dům je otevřena od úterý do ne-
děle od 11:00 do 17:00 hodin.  gz

Teplice – Teplický spolek Spolu 
proti samotě pořádá třetí roč-
ník „Česko jde spolu na piknik“. 
Akce na oslavu Mezinárodní-
ho dne přátelství, který letos 
připadá na sobotu 30. červen-
ce. „Vyrazte v tento den třeba 
jen na rodinný piknik, zažijte 
pohodu a pospolitost v příro-
dě a dejte nám o tom vědět. Jde 
o obyčejné válení, odpočívání, 
povídání, pochutnávání a tře-
ba i muzicírování, čtení, hraní 
společenských her a spoustu 
dalších činností, které se dají 
během pikniku dělat,“ vyzývá 
zakladatel spolku proti samotě 
Robert Zauer.  gz



v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c zZ Á B A V A

1 2

K Ř Í Ž O V K A Citát Marka Twaina

zit2206kk001.CDR

INZERCE

MC
20
22
06
18

40%
SL

EV
A

NA 
SAMOZABARVOVACÍ 
SKLA

 DoctorOptic.cz    doctor.optic   www.doctoroptic.cz
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Sklářský pohár přinesl 
den plný her a zábavy

Den dětí s udicí  
a podběrákem
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Studio
koupelen
Teplice

Letní
slevy
a 3D návrh

zdarma

Studio Teplice
Gagarinova 467
tel. 220 800 000

Podmínky akce na 
www.koupelny-ptacek.cz

Po dvouleté pauze se ko-
nal oblíbený AGC Cup. Jako 
obvykle si zde své fotbalové 
schopnosti změřili zaměstnan-
ci a příznivci společnosti AGC 
Flat Glass Czech. Ale nechybě-
ly ani teplické fotbalové legen-
dy pod vedením Pavla Verbíře 
a Štěpána Vachouška. 

A právě Pavel Verbíř a Ště-
pán Vachoušek svůj tým do-
táhli k vítězství. Za nimi se 
umístily týmy OEM LAM Auto-
motive z Chudeřic a tým Inter-
ní logistiky. Nejlepším hráčem 
turnaje se stal Lukáš Zahrad-
ský z týmu Interní logistiky. 
„Legendy FK Teplice v čele 
s Pavlem Verbířem a Štěpánem 
Vachouškem opět potvrdily 
roli favoritů turnaje,“ řekl per-
sonální ředitel AGC Flat Glass 
Czech Libor Sehnal. Turnaj 
se letos konal po dvaadvacá-
té a přihlásilo se 14 mužstev. 
Všechny týmy až na jeden tvo-
řili zaměstnanci sklářské sku-
piny AGC, dva z nich přijely 
z Polska.

Fotbalový turnaj je součás-
tí soutěžního a zábavného dne 
pro děti zaměstnanců skupi-
ny AGC. Mezi pozvanými byly 
tradičně také děti z dětských 
domovů v Tuchlově a Krupce, 
se kterými firma spolupracuje. 
Ty i děti sklářů celý den bavi-
lo Divadlo V Pytli Petra Stolaře 
nebo jednotka hasičů AGC Flat 
Glass Czech.  gz

Stalo se už tradicí, že žáci 
soukromé speciální školy Ar-
kadie, ale také 
klienti denního 
stacionáře tráví 
Den dětí s udicí 
a podběrákem. 
Letošní rybaře-
ní bylo na rozdíl 
od let minulých 
u dolního rybní-
ku teplické Zámecké zahrady. 
Svatý Petr, patron rybářů, ten-
tokrát přál více děvčatům. Cel-
kovou vítězkou rybářské sou-
těže se stala Nikolka Bašková, 
která nachytala nejvíce ryb, 
největší rybu, kapra dlouhého 
48 centimetrů, ulovila Natálka 
Michalová. 

Ale rybářské štěstí přálo 
i klukům. Na druhém místě 
skončil Lukáš Skála, místo tře-
tí obsadil Jirka Poslušný. Spo-
kojení ale byli i ostatní, kteří 
se na „bednu“ nevešli. K dob-
ré náladě přispělo i velmi pří-
znivé počasí. Na závěr dostali 
mladé rybářky a rybáři diplom 
od rybářského svazu a kera-
mickou rybičku, vyrobenou 
v chráněných dílnách Arkadie.

 Josef Hon, Arkadie

Žlutomodrý tým 
slavil kulatiny

Dvě důležité osobnosti ne-
jen historie FK Teplice Stani-
slav Mixa a Jan Štěrba oslavují 
v těchto dnech svá významná 
životní jubilea. Bývalý dlou-
holetý funkcionář Stanislav 
Mixa, který se po předčasném 
konci hráčské kariéry vrhl na 
dráhu funkcionáře a po začát-
ku ve Viktorii Ledvice půso-
bil téměř 40 let v teplickém 
klubu, oslavil 85. narozeniny 
31. května.

Ještě déle v Teplicích působí 
lékař Jan Štěrba, který je stá-
le součástí realizačního týmu 
A mužstva. S krátkou přestáv-
kou se o teplické fotbalisty sta-
rá již od roku 1979. Jan Štěrba 
oslavil 4. června 80. naroze-
niny.

 FK Teplice



Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace „U Slunce“: 
1.–3. 9.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště: 27.–29. 6.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku: 8.–10. 9.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží: 16.–18. 6.
A. Staška 1709–10 – na parkovišti: 2.–5. 9.
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. 9.
Husova x Arbesova – na parkovišti: 5.–7. 9.
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků: 17.–20. 6.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží: 24.–27. 6.
Kopřivová x Trnková: 8.–10. 9.
Krušnohorská – parkoviště: 7.–9. 9.
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: 12.–14. 9.
Potoční ul.: 23.–25. 6.
Proboštovská x Táborská: 5.–7. 9.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK: 24.–27. 6.
Přítkovská x Edisonova: 7.–9. 9.
Severní x Na Haldách: 27.–29. 6.
Scheinerova: 20.–22. 6.
Unčínská: 9.–12. 9. 
Zemská 1439: 29. 6. – 1. 7.

„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na tříděný 
odpad: 2.–5. 9.
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. 9.
Skupova x Čs. legií: 14.–16. 6.
Sochorova 1307–10 do zeleně, event. točna MHD: 7.–9. 9.
Trnovanská 1276–8 – parkoviště naproti přes silnici (nad 
MŠ): 22.–24. 6.
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm Beache“: 9.–
12. 9.
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem) – na parkovišti přes 
silnici: 15.–17. 6.
V Závětří 1676–7: 6.–8. 9.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu: 20.–22. 6.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo: 16.–18. 6.
Fučíkova stezka x Foersterova: 1.–3. 9.
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. B. Němcové: 
28.–30. 6.
J. Hory x U Horského pramene: 9.–12. 9.
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: 12.–14. 9.
Potěminova x K. Čapka: 2.–5. 9.

Raisova 2573 – vnitroblok: 12.–14. 9.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše: 6.–8. 9.
P. Holého x Purkyňova: 9.–12. 9.
28. října – vedle restaurace „Marica“: 15.–17. 6.
Alejní 2754 – zeleň: 13.–15. 9.
Dubská x U Hřiště: 1.–3. 9.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova: 13.–
15. 9.
Lípová x Jungmannova: 29. 6. – 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: 5.–7. 9.
Rohová 185 – z boku domu: 2.–5. 9.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR: 22.–24. 6.
Stará Mlýnská x Souběžná: 13.–15. 9.
Svatováclavská x Vladislavova: 16.–18. 6.
Sviní potok, Prosetice: 8.–10. 9.
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): 2.–5. 9.
Javorová 3025: 13.–15. 9.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou plochu: 
15.–17. 6.
Novoveská 3090–3: 23.–25. 6.
Bílinská – točna MHD: 23.–25. 6.
Francouzská x Varšavská: 5.–7. 9.

Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709–2717: 
21.–23. 6.
Jugoslávská – u zadních vchodů Bílinské č.p. 2330–1: 6.–8. 9.
Jugoslávská 2534–5: 29. 6. – 1. 7.
Opavská 2625 – naproti na zeleň: 13.–15. 9.
Ostravská x Bulharská: 8.–10. 9.
Slovenská: 15.–17. 6.
ul. U garáží – u bývalého bunkru: 1.–3. 9.
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem: 7.–9. 9.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni: 14.–16. 9.
Rooseveltovo nám. – naproti „Pramenu“: 27.–29. 6.
Sklářská 223–247: 15.–17. 6.
Stará Duchcovská 403: 14.–16. 9.
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků: 17.–20. 6.
U Soudu: 12.–14. 9.
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: 5.–7. 9.
Buzulucká 305–7: 24.–27. 6.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad: 12.–14. 9.
Jaselská 315 – naproti přes silnici: 20.–22. 6.
Litoměřická: 24.–27. 6.
Mostecká x Ruská: 9.–12. 9.
U Nemocnice 2190 – za garážemi: 22.–24. 6.
Zrenjaninská 297–8: 7.–9. 9.
Zrenjaninská 320–1: 30. 6. – 2. 7.
Hudcov, Cihelní ul.: 27.–29. 6.
Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou zastávkou MHD: 
8.–10. 9.
Hudcov, Panoráma: 1.–3. 9.
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Konzervatoř slaví 
kulaté narozeniny
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V Ústeckém kraji
posloucháme

88.8 FM sever.rozhlas.cz

Český rozhlas 
Sever
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Charitativní aukce 
z Rozlučky legend 

V průběhu června více než 
měsíc probíhá aukce dresů 
a dalších fotbalových relikvií 
z Rozlučky legend. Celý výtě-
žek aukcí poputuje do Nadač-
ního fondu FK Teplice. Draží se 
postupně 38 předmětů spoje-
ných s jedinečnou Rozlučkou 
legend, které mají velkou sbě-
ratelskou hodnotu. Každý den 
probíhá aukce jedné relikvie, 
přičemž vždy na začátku týd-
ne se postupně dozvíte, které 
to budou. Aukce najdete na fa-
cebookové stránce FK Tepli-
ce. Vedle toho můžete podpořit 
mnohočetné aktivity Nadační-
ho fondu FK Teplice také pro-
střednictvím jeho transparent-
ního účtu 293310060/0300.

 FK Teplice

Když v září 1971 vešli do tříd 
teplické konzervatoře první 
studenti, patrně nikdo nepřed-
pokládal, do jaké rozmanitos-
ti za padesát let tato instituce 
doroste. Vznikla z docela prag-
matického důvodu. Tehdejší 
školní inspektor a „otec zakla-
datel“ Jaromír Brož obhajoval 
vznik konzervatoře na severu 
Čech nedostatkem kvalifiko-
vaných učitelů v lidových ško-
lách umění, jak se říkalo dneš-
ním ZUŠkám. Z tohoto důvodu 
bylo otevřeno i studium při 
zaměstnání a zájem byl veliký 
– doplnit si vzdělání mohli i ti, 
kteří sice již v základním hu-
debním školství působili, ale 
pouze jako nadšení amatéři.

Za dobu své existence tep-
lická konzervatoř nevychovala 
pouze pedagogy, ale i interpre-
ty. Podíváme-li se na složení 
významných hudebních těles 

v regionu, podstatná část je-
jich členů prošla touto školou. 
Její absolventy můžeme na-
jít i například v symfonickém 
orchestru v Mexiku, operním 
domě ve Vídni, ve Spojených 
státech amerických, Itálii, Švý-
carsku. A samozřejmě na tu-
zemských vysokých školách 
jako studenty i pedagogy.

Díky nadstandardním vzta-
hům s vedením Severočeské 
filharmonie vznikla orches-
trální akademie – ojedině-
lá možnost, kde si studenti 
školy mohou v praxi vyzkou-
šet, jak funguje profesionál-
ní symfonický orchestr a jaké 
požadavky klade na své hráče. 
Možnost uplatnění ale najdou 
i studenti dalších zaměření. 
Konzervatoř totiž ale jako dob-
rou hudbu nestačí popisovat, 
tu musíte slyšet, zažít a užít. 

 Jitka Neumann Žižková, Konzervatoř Teplice

Centrum pro roztroušenou 
sklerózu teplické nemocnice 
spolu s organizací Roska už 
poněkolikáté pořádá akci s ná-
zvem Rozsviťme Česko. Je to 
celorepubliková osvětová kam-
paň, která si klade za cíl pod-
pořit pacienty s roztroušenou 
sklerózou. V den konání akce, 

Zasadili slunečnici a rozsvítili Česko
se lidé scházejí před neurolo-
gickým oddělením nemocnice, 
aby vysázeli záhon zářivých 
slunečnic. Ty pak dělají radost 
kolemjdoucím, ale také sym-
bolicky upozorňují nejen na 
úskalí této nemoci.

 Jaroslava Brhlíková, Centrum pro 
roztroušenou sklerózu Nemocnice Teplice

Do 30. 6. je částečně uzavřená ulice Srbická v Sobědruhách.

Do 30. 6. je uzavřená ulice Zahrádky a Srbická.

Do 26. 9. je zcela uzavřená silnice v úseku od křižovatky Novoveská po křižovatku s ulicí Pařížská.

U Z A V Í R K Y



Společnost AGC vyrábí a zpracovává širokou škálu skel pro stavebnictví a interiérový design. Ať už se jedná  
o skleněné obklady do kuchyně nebo koupelny, celoskleněné dveře a dělicí příčky, zábradlí a schodiště, přesklení 
oken či zimní zahradu, AGC vám nabízí komplexní služby od zaměření po instalaci zajišťované vlastním montáž-
ním týmem. Naši specialisté vám navíc rádi poradí i s výběrem vhodného typu zasklení pro vaši aplikaci.

Instalační tým AGC Processing Teplice

Kompletní řešení (nejen) pro vaše bydlení

Jiří Grepl 
mob.:    +420 606 634 864  
e-mail:  jiri.grepl@agc.com 
www.agc-processing.cz

zasklení pro sezonní 
a celoroční zimní zahrady

skleněná zábradlí

... a mnoho dalšího

přístřešky a markýzy
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