
teplice

zd
ar

m
a

w
w

w
.z

it
te

pl
ic

e.
cz

na
jd

et
e 

ná
s 

i 
na

 

zá
ří

 2
02

2

Zprávy

Rekonstrukce  
Zahradního domu  
přesune svatby do divadla
STRANA 5

Největší radost  
přinášejí příběhy  
se šťastným koncem
STRANA 6

Zdraví

Hynek 
Hanza

Teplice jsme  
na zlé časy  
dobře připravili
STRANY 8–9
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V O L N Ý  Č A S

K A M  V Y R A Z I T  N A  T E P L I C K U

JAZZ CLUB
9. 9., 2000  Steve Big Man Clayton Duo
21. 10., 2000  ASPM
29. 10., 2000  The Cinelli Brothers
11. 11., 2000  Ruchadze band Beyond

ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ
9.–10. 9.  Teplický pivní rynek
18. 9., 1400  Veteran Road Fashion Show

ALTÁN U ZAHRADNÍHO DOMU
11. 9., 1500  Malá Paříž
18. 9., 1500  Malá Paříž
25. 9., 1500  Malá Paříž

SEUMEHO KAPLE
13. 9., 1630  Pohádková představení

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO 
13. 9., 1900  Třetí prst na levé ruce 
19. 9., 1900  Drahá legrace
27. 9., 1900 Lordi 
Divadelní komedie. Tři rozpustilí lordi hrají 
mezi sebou hru, ve které si rozdělují dámy. 
Za sexuální úspěchy či neúspěchy s nimi si 
nadělují červené a černé body. Až jednoho dne 
jeden z lordů poruší pravidla hry.

12. 10., 1900  7 pádů Honzy Dědka
12. 11., 1900  Miroslav Donutil: Na kus řeči

DŮM KULTURY
19. 9., 1900  Hvězdy, jak je neznáte:  
  Jiřína Bihdalová a David Krasu

21. 9., 1800  Felix Holzman Book Tour
29. 9., 1900  Ondřej Ruml: Písně, šansony  
  a další harampádí
2. 10., 1900  Kamelot a Roman Horký
19. 10., 1900  Adam Ďurica
28. 10., 1700  Michal Nesvadba:  
  Michalovi mazlíčci
5. 11., 1900  Kollárovci Tour

KOLONÁDA
17. 9., 1400  Czech Fashion Week
23.–24. 9., 1000 Jarmark chutí

BOTANICKÁ ZAHRADA
3.–30. 9.  Pocta životu, výstava
3.–30. 9.  Užiteční nájemníci, výstava
17. 9., 1400  Samoléčba rostlinami  
Jak mohou bylinky pomoci v terapii našich 
zdravotních problémů? Přednáška představí 
několik léčivých rostlin, které lze efektivně 
využít při řešení zdravotních problémů, jako 
je kašel, zažívací potíže, špatný spánek 
i bolestivá menstruace.
29.–30. 10.  Podzimní tvoření
26.–27. 11.  Adventní tvoření

VOJENSKÉ LÁZNĚ
39. 9., 1800  Teplický ples seniorů

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.

MUZEUM
13. 9., 1700  Dědictví – 
  starost nebo radost? 
Přednáška o náročném restaurování gotické 
Madony a o spolupráci teplického muzea 
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V Ústeckém kraji
posloucháme

88.8 FM sever.rozhlas.cz

Český rozhlas 
Sever

SEVER-UNIVERZAL-VÝŠKA.indd   1 18.6.2021   17:56:19

INZERCE

s ateliérem restaurování pražské Akademie 
výtvarných umění. 
do 18. 9.  Křišťálové vzpomínky  
  aneb obchodníci se sklem 
Výstava přibližuje zpracování skleněné hmoty 
nejen hutními horkými technikami, ale také 
následnou rafinací studenými technikami. 
Studené techniky na výstavě prezentuje 
kolekce rytého dárkového lázeňského skla, 
kterého muzeum ve svých sbírkách spravuje 
přes 500 kusů.
Expozice: Po stopách zaniklého kláštera 
v Teplicích, Luxusní secesní sklo, Trnovanská 
Lékárna U anděla, Zámecké interiéry, Pokoj 
knížete de Ligne, Sbírka Puškinových přátel, 
Porcelán a keramika, Gotické a barokní 
obrazy a plastiky, Lázeňství, Pravěké dějiny 
Podkrušnohoří, Teplicko v raném středověku, 
Mineralogie, Paleontologie, Zoologie, 
Historické hodiny, Numismatický kabinet, 
Grotta a malovaný sál.

KRUPKA
10.–11. 9.  Mariánské poutní slavnosti 
10. 9. 
 1300  Houfek Band
 1400  Ewa Farna Tribute Band
 1600  Pontiak
 1800  O5 a Radeček
 930  Petr Kolář

11. 9. 
 1000  Fotbalový srandamač  
  MÚ Krupka vs. Tým umělců
 1300  Vystoupení fotbalového  
  týmu umělců
 1500  Vystoupení ZUŠ  
  Stanislava Šebka

GALERIE OSEK
do 1. 10. Čtyři mince jedné strany  
Výstava teplického malíře Pavla Kremla. Do 
širšího povědomí se dostal portrétováním 
známých osobností. Jeden z obrazů použila 
herečka Helena Růžičková do své knížky Ece 
homo Helena, další vlastní herec Jiří Krampol, 
muzikanti Jeff Bech, Manfred Mann. V roce 
2002 mu byla udělena cena European Prize for 
Fine by European Union of Arts.

ZÁMEK DUCHCOV
17.–18. 9., 1000, 1230 a 1500  
Speciální prohlídky valdštejnských sklepení 
v rámci Dnů evropského dědictví – Prohlídky 
sklepů vás zavedou do sklepních prostor pod 
hlavním zámeckým křídlem a pod křídlem 
Casanovským. Těšit se tak můžete na prohlídku 
vinných či zásobních sklepů, které mají, stejně 
jako zámek, velice zajímavou historii. Zámecká 
historie vám tak bude přiblížena z trochu jiné 
perspektivy než na běžných prohlídkových 
okruzích.
15. 10., 1530–2000  
  Duchové na Duch(c)ově  
Po dvou letech na zámku opět ožívají duchové 
Valdštejnů, kteří zámek obývali téměř 300 let. 
Je tudíž možné, že se během této jedinečné 
noci na našem zámku setkají dokonce 
i Valdštejnové různých generací. Večerní 
prohlídky, během nichž vás zámkem provedou 
samotní duchové, návštěvníky zavedou nejen 
do zámeckých interiérů, ale i do sklepení. 
Strašidelné a zábavné podvečerní prohlídky 
jsou vhodné pro rodiny s dětmi.
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Na kaskádu má město peníze, 
cena ale může ještě vyskočit
Teplice – Nové venkovní kou-
paliště, které by mělo vyrůst 
na Nové Vsi je zase o krok blíž 
k realizaci. „Teplická kaská-
da má ukončenou projekční 
část ke stavebnímu povolení 
a v současné době se zpraco-
vává projektová dokumenta-
ce k realizaci, jejíž součástí je 
i rozpočet, že kterého by měla 
vzejít předpokládaná částka 
k této investici,“ přiblížil pri-
mátor Hynek Hanza s tím, 
že ta částka by měla být zná-
ma už na podzim. „Dnes tam 
máme 350 milionů korun, 
a pokud by se ta částka měla 
měnit, tak musí rozhodnout 
zastupitelé,“ doplnil Hanza. 

Podle Hanzy je současná 
situace na stavebním trhu ta-
ková, že kdyby město mělo 
koupaliště postavit nyní, tak 
by to asi byla nejdražší stavba 
v jeho historii. „Můj strop je 
takový, aby neohrozil finanční 

situaci a hospodaření města. 
Pokud částka bude nad rámec 
toho, co je ekonomicky únos-
né pro město, tak budeme 
hledat jiné řešení,“ dodal tep-
lický primátor. Vedení města 
zatím stále počítá s tím, že se 
Tepličané svého venkovního 
koupaliště dočkají.  gz

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 5. 9. 2022  Příští vydání:  
20. 9. 2022  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 12. 9. 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. Příspěvky označené 
číslem, PR nebo VOLBY 2022 jsou placenou inzercí.

www.facebook.com/zitteplice.cz

Přesně tolik let je nejstaršímu kan-
didátu, který se uchází o hlasy voličů 
v podzimních komunálních volbách na 
teplický magistrát. Podle webu volby.cz 
jde o důchodkyni Alenu Jančovou, která 
kandiduje ze sedmadvacáté pozice za 

Komunistickou stranu Čech a Moravy. 
Naopak nejmladší kandidát je devatenác-
tiletý student Jakub Svoboda, který je na 
pětadvacátém místě kandidátní listiny 
Občanské demokratické strany spolu 
s TOP 09.  gz
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Inflace zvýší důchody i od září
Ústecký kraj – Důchodci si od 
září polepší. Kvůli vysoké in-
flaci se mimořádně zvyšují 
penze. Jde o druhé mimořád-
né a celkově už třetí letošní 
přidání, na které mají všich-
ni důchodci ze zákona nárok. 
Všechny důchody, tedy nejen 
starobní, ale i invalidní nebo 
vdovské, vzrostou od září 

o dalších 5,2 %. Podle ministra 
práce a sociálních věcí Maria-
na Jurečky s dalším přidáním 
můžou důchodci počítat v led-
nu, kdy se zavádí i takzva-
né výchovné. „Tomu z rodičů, 
který převážně pečoval o dítě, 
se zvýší starobní důchod 
o 500 korun za každé vychova-
né dítě.  gz
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Na kompletní Kozí dráze by  
vlaky mohly jezdit příští rok

Milostivé léto je zpět, asi naposledy

Jízdné v zelených 
autobusech asi zdraží

Teplicko – Příští rok bychom se 
mohli svézt po celé délce oblí-
bené Kozí dráhy. Rada Ústec-
kého kraje schválila změnu 
dopravního výkonu a jízdní-
ho řádu na lince T11. Od dub-
na 2023 měl vlak obsluho-
vat zastávky Chlumec, Unčín, 
Bohosudov zastávka, Krupka 
město, Krupka Vrchoslav, No-
vosedlice, Teplice lesní brána 
a Jeníkov-Oldřichov. 

„Nyní je třeba trať uvést do 
provozuschopného stavu, za 
což zodpovídá Správa železnic 
a jednoznačným požadavkem 

kraje je maximální bezpeč-
nost chodců, cyklistů i řidičů 
v okolí celé délky trati,“ sdělil 
radní Jan Růžička s tím, že pra-
covníci krajského úřadu navíc 
prověřují možnosti zbudování 

Ústecký kraj – Navýšení cen 
jízdného nejspíš čeká cestují-
cí v zelených krajských auto-
busech a v osobních vlacích. 
„Nejlevnější základní jízdenka, 
která stojí 14 korun, by měla po 
zdražení stát 17 korun. Jízden-
ka pro běžnou cestu na 15 kilo-
metrů se zdraží z 30 na 37 ko-
run,“ uvedla mluvčí Ústeckého 
kraje Magdalena Fraňková. 
Kraj zvažuje o zavedení roční 
jízdenky, která by mohla lidem 
peníze naopak ušetřit. Návrhy 
nových cen podle vedoucího 
krajského odboru dopravy Jin-
dřicha Fraňka ovlivňuje inflace 
a ceny pohonných hmot. Ná-
klady na dopravu mají v příš-
tím roce stoupnout až o dvě stě 
milionů korun.  gz

cyklostezky v těsné blízkos-
ti takzvané Koziny. Obnovené 
spojení Oldřichova s Děčínem 
je plánováno o víkendech jako 
turistická linka. „Pro Krušnoho-
ří má smysl obnovení provozu 
v celém úseku bývalé Duchcov-
sko – Podmokelské dráhy. To 
poté mimo jiné nabídne spoje-
ní s lanovkou na Komáří vížku 
s památkami UNESCO, doprav-
ní obslužnost obcí na Teplicku, 
propojení s Moldavskou dráhou 
a obnovovanou tratí do Němec-
ka,“ řekl už dříve náměstek 
hejtmana Jiří Řehák.  gz

Ústecký kraj – Dlužníci se dočka-
li dalšího Milostivého léta. Od 
září lze dluhy v exekuci zno-
vu splatit bez drahých úroků 
a dalších sankcí. Opět platí 
pouze pro dluhy u veřejnopráv-
ních subjektů. Podmínkou je 
zaplacení administrativního 
poplatku exekutorovi. Ten činí 
1 500 korun. Pokud je exekutor 
plátcem DPH, stoupne o DPH.

„Milostivé léto se vztahuje 
například na dlužné nájem-
né v obecních bytech, poplat-
ky obci za svoz odpadu nebo 
poplatky ze psů, poplatky za 
energie u státních subjektů, 
jako je ČEZ, koncesionářské 
poplatky, dluh na zdravotním 

pojištění u některých pojiš-
ťoven, regulační poplatky ve 
státních nemocnicích a zdra-
votnických zařízeních nebo 
pokuty za jízdu načerno v pro-
středcích MHD,“ vysvětluje 
mluvčí Ministerstva spravedl-
nosti Rudolf Řepka.

Dlužník musí exekutorovi pí-
semně sdělit, že žádá o zahájení 
postupu podle zákona o milosti-
vém létu. Podmínkou je, že exe-
kuce byla zahájena před 28. říj-
nem 2021. Pokud si nejste jisti, 
zda se na vaše exekuce Milos-
tivé léto vztahuje, kontaktujte 
exekutora, který dluh vymáhá. 
Milostivé léto bude trvat pouze 
od 1. září do 30. listopadu.  gz

Tepličané vyberou nové vedení radnice
Teplice – Čtyřicet sedm vo-
lebních místností se otevře 
23. září úderem 14. hodiny, 
kdy začínají komunální volby. 
V Teplicích kandiduje šest po-
litických stran a hnutí. 

Lídrem ODS, která jde do vo-
leb spolu s TOP 09, je dosavad-
ní primátor Teplic Hynek Han-
za. SPD jde do voleb s lídrem 
učitelem Františkem Podrouž-
kem. Hnutí Zdraví Sport Pro-
sperita vede ředitel teplické ne-
mocnice Tomáš Hrubý. ANO má 
v čeIe nynějšího náměstka pri-
mátora Jiřího Štábla. Za KSČM 
kandiduje z prvního místa eko-
nom Lubomír Škarda. Skaut-
ský vedoucí a zástupce ředitele 

gymnázia Jakub Mráček je lídr 
Volby Pro!Teplice. Volí se cel-
kem dvacet sedm zastupitelů.

Komunální volby se uskuteč-
ní 23. a 24. září. Volební míst-
nosti jsou otevřeny v pátek od 
14:00 do 22:00 a v sobotu jsou 
volební místnosti otevřeny od 
8:00 do 14:00 hodin. Výsled-
ky by měly být známy v sobo-
tu večer.

Komunální volby v Teplicích 
v roce 2018 vyhrála ODS, dru-
há skončila Volba Pro!Teplice, 
třetí místo obsadilo hnutí ANO 
2011. V současném zastupitel-
stvu má své zastoupení také 
SPD a KSČM a hnutí Pro Zdraví 
a Sport Teplice.  gz

Záchytky by měly být i jinde v kraji
Teplice – Jediná protialkoholní 
a protidrogová stanice v Ús-
teckém kraji, která už tři roky 
funguje v areálu teplické ne-
mocnice, je Černým Petrem, 
kterého si vytáhlo město Tepli-
ce. „Neseme daň zato, že jsme 
ulehčili všem ostatním zdra-
votnickým zařízením. Ukázalo 
se však to, na co jsme v počát-
cích plánování a zřízení jediné 
záchytné stanice v kraji u nás 
upozorňovali,“ řekl primátor 
Hynek Hanza a doplnil: „Svá-
žení opilých nepřizpůsobivých 
občanů z okolí nijak nezaru-
čuje jejich zpětnou přepravu 
do jejich obce. A potvrzuje se, 
že tito lidé zůstávají po opuš-
tění tohoto zařízení v našem 
městě.“ Primátor Hanza proto 
apeluje na vedení kraje i Kraj-
ské zdravotní a navrhuje, aby 
další záchytné stanice vznikly 
v Chomutově a Děčíně. 

Protialkoholní a protitoxi-
komanická záchytná stanice 

začala v polovině roku 2019 
fungovat v pavilonu C teplic-
ké nemocnice. Výstavba přišla 
na 18 milionů korun. Opilci do 
té doby končili na urgentních 
příjmech nemocnic. Záchyt-
kou prošlo za loňský rok více 
než tisíc lidí. Roční provoz ta-
kového zařízení vyjde na více 
než 20 milionů korun. Noc sto-
jí 3 000 korun, zaplatí zhruba 
jen 20 procent klientů.  gz

Silák z Teplic budí 
u soupeřů respekt
Teplice – Muž v kiltu, teplický 
silák Vladislav Tuláček, kte-
rý se věnuje Skotským hrám, 
i v letošní sezóně slaví úspěchy. 
Znovu oslnil 
během Skot-
ských her na 
Sychrově. Na 
jejich 22. roč-
níku opět vy-
hrál všech-
ny disciplíny. 
Díky svým vý-
konům budí 
respekt u sou-
peřů i v do-
movině Skot-
ských her ve Skotsku. Kromě 
sychrovských her borec z Tep-
lic exceloval i tam. „Stal jsem 
se mistrem světa skotské fede-
race SHGA, mistrem světa fede-
race IHGF a světovým šampio-
nem v hodu kládou,“ pochlubil 
se šampion z Teplic.  gz

Lávka nepadne,  
čeká ji oprava
Teplice – Krytá lávka nad závo-
dem AGC k vlakové zastávce 
v Řetenicích se bourat nebude. 
Lávka pro pěší, část nad koleji-
štěm, která patří Správě želez-
nic, už je opravená. Vyřešit se 
musí část, která patří městu. 

„Bohužel lávka není ve sta-
vu, aby se takto provozovala 
dál, takže jsme přistoupili ke 
sčítání lidí, kolik lávku denně 
využije. Došli jsme k tomu, že 
jsou jich stovky. Takže v sou-
časnosti se pracuje na projek-
tové dokumentaci na lávku, 
která bude akceptovatelná po-
žární ochranou závodu AGC, 
ale nevyjde město na desítky 
milionů korun,“ řekl primátor 
Hynek Hanza s tím, lávka pro-
jde rekonstrukcí. „Zatím neví-
me, do jaké míry se bude muset 
zbourat a postavit nová, takže 
si netroufáme ani odhadnout, 
na kolik městskou kasu přijde,“ 
dodal Hanza.  gz
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Po cyklostezce  
brzy až na MiladuPři opravách Zahradního domu  

se svatby přesunou do divadla

z á ř í  2 0 2 2

Teplice – Kulturní a společen-
ské centrum, teplický Zahrad-
ní dům, čeká částečná rekon-
strukce. Budova, kterou město 
využívá ke konání kulturních 
a společenských akcí, bude bez-
bariérová, aby ji mohli navštěvo-
vat i lidé s omezenou hybností. 

„Před časem proběhla veřejná 
zakázka s objemem 6 milionů 
korun, ale vzhledem k aktuál-
ní situaci na stavebním trhu 
se nikdo z přihlášených k této 
částce nedokázal přiblížit, takže 
jsme částku navýšili na 9,5 mi-
lionu korun. V této ceně bude 
jak bezbariérové zpřístupnění 
venku, tak i realizace výtahu,“ 
přiblížil náměstek primátora 
Jiří Štábl a tím vysvětlil, proč se 

o rekonstrukci mluví už více než 
rok, ale stále k ní nedošlo. 

„Rádi bychom tu stavbu, která 
byla měla trvat zhruba 15 týdnů, 

Teplice – V Teplicích se pro cyk-
listy postupně buduje bezpeč-
nější průjezd centrem města. 
Už existuje cyklokoridor, který 
dovede cyklisty z Trnovan do 
Řetenic, v budoucnu naváže 
i na značenou trasu do rekreač-
ní zóny okolo jezera Barbora. 

V plánu je i stezka na dru-
hou stranu až k jezeru Milada. 
„V současné době se domlouvá-
me s dotčenými obcemi na trase 
plánované cyklostezky. Zároveň 
jednáme i s krajem,“ řekl náměs-
tek primátora Jiří Štábl s tím, že 
Teplic se bude týkat ta část, kte-
rá spadá do našeho okresu.  gz

V Křižanově nově 
měří radaryzahájili už v září,“ dodal Štábl. 

Během rekonstrukce se bu-
dou svatby konat v Malém sále 
Krušnohorského divadla.  gz

Teplicko – Při průjezdu Křižano-
vem dejte nohu z plynu. V obci 
jsou nově radary. Nechalo je 
nainstalovat město Hrob, pod 
které Křižanov spadá. Mají pře-
devším zvýšit bezpečnost ško-
láků, kteří přes silnici přechá-
zejí. Podle starosty Hrobu Jiřího 
Fürsta město po roce statistiky 
z radarů vyhodnotí a případně 
se rozhodne o dalších opatře-
ních ke zvýšení bezpečnosti.  gz

Nejvíce elektromobilů 
„tankovalo“ v Teplicích

Teplice – Nejvíce řidičů takzva-
ně natankovalo své elektromo-
bily u teplického Kauflandu, 
kde v 749 případech e-moto-
risté odebrali 14 257,54 kWh. 
Na druhém místě skončila 
stanice u Kauflandu v Mostě 
s 10 605,10 kWh a 656 odběry. 
Třetí pomyslná příčka patří ús-
teckému Kauflandu ve Všebo-
řicích s 8 576,20 kWh a 486 do-
bíjeními. Od ledna do června 
„tankovalo“ 125 tisíc elektric-
kých aut, 24 tisíc z nich přijelo 
v tomto období k „elektropum-
pám“ vůbec poprvé.

Ústecký kraj se může po-
chlubit hustou sítí dobíjecích 
stanic. Řidiči mají k dispozi-
ci pásmo dobíjecích stanic od 
Klášterce nad Ohří, Chomuto-
va, Mostu, Teplic, Ústí nad La-
bem až po Děčín a Varnsdorf, 
ale i Litoměřice či Žatec.  gz

Hledá se dárce vánočního stromu
Teplice – Prázdniny sotva skonči-
ly, ale v Teplicích už jsou přípra-
vy na Vánoce v plném proudu. 
Radnice se obrací na veřejnost 
s prosbou o darování vánočního 
stromu, který zpříjemní advent-
ní čas.

„Pokud v nejbližší době uva-
žujete o pokácení vzrostlého 
jehličnatého stromu a chtěli 

byste jej darovat městu, obraťte 
se prosím na Dagmar Teusche-
lovou, vedoucí odboru životního 
prostředí, a to elektronicky na 
adrese teuschelova@teplice.cz,“ 
uvádí Marcela Tůmová z tep-
lického magistrátu. Strom by 
měl být nejméně 11 metrů vyso-
ký a pravidelně rostlý. Nabídky 
radnice přijímá do 5. října.  gz

Radnice pro atletický stadion  
stále hledá vhodné místo

Bezdomovci uklízí  
za stravenky město

Ve Střelné vyrostou 
rodinné domy

Teplice – Pocit z dobře odvede-
né práce může mít skupina lidi 
bez domova, kteří v řetenic-
kém lesoparku čistí betonovou 
cestu. Za snahu jsou odměně-
ni stravenkou, za níž si nakou-
pí potraviny. Práci v lesoparku 
organizuje organizace Květi-
na, která se domluvila s vede-
ním města. Podle její ředitelky 
Barbory Bočkové dostanou lidé 
za hodinu práce stokorunovou 
stravenku. 

Jde o projekt „Mohu pomohu“, 
který podporuje i město Teplice. 
„Cílem projektu je úklid předem 
vytipovaných prostor a motiva-
ce bezdomovců k povinnostem 
a omezená možnost získat pra-
covní návyky,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Jiří Štábl s tím, že 
inspirací bylo, že to takto úspěš-
ně funguje i v jiných městech. 
V plánu je úklid i dalších pře-
dem vytipovaných míst.  gz

Teplice – Pro nový atletický sta-
dion, který plánují postavit 
Teplice, se už řadu měsíců hle-
dá vhodná lokalita. Vytipova-
nou Třešňovku odmítla petice 
občanů. Město se nedomluvi-
lo ani s majiteli části pozem-
ků v areálu TJ Hvězda Trnova-
ny nebo s fotbalovým klubem 
FK Teplice o možnosti využi-
tí jednoho z jeho pozemků na 
Stínadlech. „Vedli jsme četná 

jednání o možnostech a va-
riantách umístění. Atletic-
ké sportoviště spolu s dalšími 
sportovišti je v Teplicích potře-
ba a s jeho realizací počítáme,“ 
řekl náměstek primátora Jiří 
Štábl s tím, že se rýsují nové 
lokality pro umístění. „Jakmi-
le toto dořešíme interně, bu-
deme určitě chtít vést diskuzi 
s veřejností o reálných varian-
tách,“ dodal Štábl.  gz

Teplicko – Hned šedesátka no-
vých domů by mohla vyrůst ve 
Střelné u Košťan. S rezidenč-
ní čtvrtí počítá záměr investora 
zveřejněný v databázi Minister-
stva životního prostředí. Kromě 
domů by na místě mohla vznik-
nout i občanská vybavenost, 
jako je mateřská škola nebo 
zdravotní centrum. V současné 
době je záměr na výstavbu ve 
zjišťovacím řízení procesu EIA 
a vyjádřit se k němu může i ve-
řejnost do 24. září. Připomínky 
přijímá ústecký krajský úřad.  gz
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Děsivá nemoc přináší i příběhy se šťastným koncem 

INZERCE

Jednodenní chirurgie EUC Klinika Ústí nad Labem 
Vám nabízí možnost operace v oborech: 
ortopedie, urologie, ORL, chirurgie a oftalmologie.

Co u nás najdete?
Kvalitní tým lékařů operatérů a anesteziologů
Zkušené a milé sestřičky
Dva nové operační sály a moderní prostředí lůžkové stanice 

Kontaktujte nás, spojíme se s Vámi zpět 
a zajistíme pro Vás nejvhodnější termín.

www.euc.cz sekce "operační péče"

EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM S.R.O. 

NEČEKEJTE DLOUHO NA TERMÍN OPERACE!!!!
ZŮSTAŇTE u nás v Ústí nad Labem!

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2341/ 94

477 102 258, 607 211 601 

jednodenka.usti@eucklinika.cz

OOdddděělleenníí  jjeeddnnooddeennnníí  cchhiirruurrggiiee

MC
20
22
09
15

Teplice – Centrum pro léčbu roz-
troušené sklerózy, které fungu-
je v rámci teplické neurologie, 
je vyhlášené po celém regio-
nu. Patří mezi patnáct vyso-
ce specializovaných pracovišť 
v Česku. Jeho primářka Marta 
Vachová se věnuje léčbě roz-
troušené sklerózy už téměř 
čtvrtstoletí. 

Kteří pacienti nejčastěji trpí 
tímto onemocněním?

Roztroušenou sklerózou trpí 
častěji ženy, poměr je nyní 3:1 
oproti mužům. Nemoc začíná 
mezi dvacátým až čtyřicátým 
rokem věku. Mohou onemoc-
nět ale i děti. Náš nejmlad-
ší pacient byl diagnostikován 
v osmi letech. Vzácně se odhalí 
po čtyřicítce.

Jaké jsou příznaky? Co by 
člověka mělo přimět obrátit 
se na lékaře? 

Nemoc začíná takzvanou 
první atakou. To může být 
ztráta zraku na jednom oku, 
rozdvojené vidění, porucha 
rovnováhy a hybnosti, jak na 
polovině těle, tak i oslabení 
obou nohou. Toto většinou při-
vede pacienta do nemocnice 

hned. Prvními příznaky mo-
hou být i poruchy močení, což 
většinou vede k urologovi. Zá-
ludné jsou však potíže s po-
ruchami citlivosti, ty bývají 
často přehlíženy, nebo dávány 
do souvislostí třeba s páte-
ří. Základním diagnostickým 
výkonem je kromě neurolo-
gického vyšetření zobrazení 
mozku a míchy na magnetic-
ké rezonanci a doplnění vy-
šetření mozkomíšního moku 
odebíraného takzvanou lum-
bální punkcí v bederní oblas-
ti. Tato vyšetření v kombinaci 
pak prokážou nehnisavý zánět 
autoimunitního původu, tedy 
stav, kdy vlastní imunitní sys-
tém ničí nervy v mozku a míše. 
Jedině takto je možné stanovit 
diagnózu.

Co je nejčastěji spouštěčem? 
Nemoc jako taková bývá 

založena již kolem puber-
ty. Určitou roli hraje dědičná 
dispozice, ale větší význam 
mají takzvané zevní paramet-
ry. Možných faktorů je mnoho, 
ale byly odhaleny tři nejdůleži-
tější. Jde o nedostatek vitami-
nu D, jak v průběhu nitrodě-
ložního vývoje, tak i v dětství, 

kouření, a to i pasivní, a pro-
dělaná infekční mononukleó-
za. Takto připravené onemoc-
nění pak spustí nějaký další 
významný podnět. Může jít 
o stres, prodělané infekční 
onemocnění nebo jinou vý-
znamnou aktivaci imunitního 
systému. Například vyšší ri-
ziko je u žen do tří měsíců po 
porodu.

Jak náročná je léčba? A může 
se člověk vyléčit?

Nemoc v tuto chvíli zcela 
vyléčit neumíme, ale dokáže-
me ji u většiny pacientů uvést 
do stavu, kdy nejsou přítomny 

žádné známky aktivity nemo-
ci. Nemocný je bez atak, ani se 
plynule nehorší, nemá doku-
mentované nové nebo aktivní 
známky zánětu na magnetické 
rezonanci při vyšetření mozku. 
Většina našich léků je ozna-
čována za takzvanou biologic-
kou léčbu. Je možné vybírat 
z velkého množství preparátů. 
Skupina léků s nižší účinnos-
tí má méně nežádoucích účin-
ků, je s nimi možné otěhotnět 
i kojit. Bohužel jde o léky, kte-
ré je nutné aplikovat injekčně, 
podkožně nebo do svalu, což se 
musí pacient sám naučit. Al-
ternativní tabletkový lék v této 
skupině je pro toto nevhodný. 
Skupina léků s vyšší účinností 
s sebou přináší vyšší procen-
to nežádoucích efektů léčby. 
Zde máme k dispozici tablet-
ky, injekce i infúze. Téměř pro 
každého nemocného lze najít 
lék, který mu bude nejlépe vy-
hovovat a zároveň zastaví jeho 
chorobu. Po finanční stránce 
jde o léčbu náročnější, nicmé-
ně veškeré přípravky jsou plně 
hrazeny ze zdravotního pojiš-
tění, i když na každý musí být 
splněna přesně definovaná 
„úhradová kritéria“.  gz
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Krušnohoří by mohlo být největší 
chráněnou oblastí v Česku
Ústecký kraj – Poslední čes-
ké hory, které nemají plošnou 
ochranu, by se mohly už brzy 
dočkat. Krušné hory budou 
chráněnou krajinnou oblas-
tí (CHKO). „Kdysi opomíjené 
Krušnohoří se stává atraktivní 
turistickou destinací i vyhle-
dávaným místem k bydlení. 
Ochrana území zajistí, že roz-
voj regionu bude dávat smysl 
a že nezničí naši cennou příro-
du,“ řekl krajský radní pro regi-
onální rozvoj a venkov Michal 
Kučera a dodal, že případnému 
vzniku chráněné oblasti musí 
předcházet důkladné diskuse 
s těmi, kdo v horách žijí a pod-
nikají.

Krušné hory si zaslouží ochranu
Právě zřízení CHKO je tím 

nejlepším způsobem, jak 
ochránit naše hory. Některé 
krušnohorské obce už mezi-
tím samy iniciují vyšší ochra-
nu svých území. „Zadali jsme 
studii na vyhlášení přírodní-
ho parku na území o rozloze 
asi 170 kilometrů čtverečních. 
Brzy oficiálně požádáme Ús-
tecký kraj o vyhlášení par-
ku a bude skvělé, pokud na 
to za pár let naváže vyhláše-
ní chráněné krajinné oblasti,“ 

vysvětluje starostka Blatna Ive-
ta Rabasová Houfová a doplni-
la: „Spravujeme rozsáhlá území 
a při jejich rozvoji se rozhodně 
hodí mít partnery, jakým může 
být třeba právě správa chráně-
né krajinné oblasti.“

Rozhodnutí je v rukách státu
O tom, jestli stát začne ploš-

ně chránit v Krušných horách 
například rozsáhlá rašeliniště, 
bučiny nebo náhorní plošiny 
s populací tetřívka obecného, 

by mohlo být jasno už brzy. Exi-
stuje petice, která má vyhláše-
ní chráněné krajinné podpořit, 
ta v současnosti čítá více než 
5 300 podpisů. Zástupci petič-
ního výboru podpisy symbolic-
ky předali ministryni životního 
prostředí Anně Hubáčkové a ta 
přislíbila předložení podkladů 
pro diskuzi o případném vyme-
zení CHKO Krušné hory příští 
rok na jaře. Krušné hory se pak 
pravděpodobně stanou největší 
CHKO v zemi.  gz

Teplická sklárna patří mezi nejlepší zaměstnavatele v Česku, je bramborová
Teplice – Teplická sklárna AGC 
Flat Glass Czech potvrdila své 
postavení mezi nejlepšími za-
městnavateli v Česku. V pres-
tižní soutěži Sodexo Zaměst-
navatel desetiletí se firma 
umístila mezi pěti nejlepšími 
zaměstnavateli do 5 000 za-
městnanců v republice. Záro-
veň pro letošní rok patří AGC 
Flat Glass Czech mezi deset 
nejlepších zaměstnavatelů 
v zemi. 

Pořadí v soutěži se určuje 
na základě speciální metodiky 
Saratoga poradenské společ-
nosti PwC. Jde o velmi kom-
plexní hodnocení firem podle 

světových standardů. Výsledky 
vyhlašuje Klub Zaměstnavatelů. 
AGC Flat Glass Czech se umísti-
la v soutěži Zaměstnavatel dese-
tiletí na čtvrtém místě za Huy-
ndai Motor, Foxconn a Thermo 
Fisher. V rámci soutěže Zaměst-
navatel roku ve stejné kategorii 
firem pak sklárna obsadila de-
vátou příčku. 

„Jsem rád, že mezinárodní 
standardy dlouhodobě ukazují, 
že AGC Flat Glass Czech patří 
mezi špičkové zaměstnavatele 
v rámci České republiky. Nejen 
v péči o zaměstnance se nám 
stále daří držet mezi předními 
zaměstnavateli, a to například 

 ◾ Je největším výrobcem plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní Evropě. 
 ◾ Vedení firmy i hlavní závody sídlí v Teplicích. 
 ◾ Firma má 5 vlastních výrobních závodů s denní výrobní kapacitou téměř 2000 tun zá-
kladního skla a 17 dceřiných společností ve střední Evropě.

 ◾ V kmenových závodech AGC Flat Glass Czech zaměstnává 1 157 zaměstnanců. 
 ◾ Dceřiné společnosti zaměstnávají v České republice 558 zaměstnanců,  
na Slovensku 91 a v Polsku 437.

 ◾ Největší dceřiná společnost AGC Automotive Czech zaměstnává zhruba 1 511 lidí. 

A G C  F L A T  G L A S S  C Z E C H

i ve srovnání s těmi pražský-
mi,“ řekl personální ředitel 
sklárny Libor Sehnal.

Z celkových výsledků je pa-
trné, že konkurence mezi za-
městnavateli v Ústeckém kraji 
výrazně narůstá. Svědčí o tom 
mimo jiné i fakt, že hned čty-
ři společnosti z tohoto regionu 
skončily v první desítce a dvě 
z nich na stupni vítězů v rámci 
celé České republiky. V katego-
rii do 5 000 zaměstnanců skon-
čilo první Mondi Štětí, třetí 

litvínovský Unipetrol a v prv-
ní desítce se umístil také ČEZ 
Prodej. 

V předchozích 17 ročnících 
regionální části soutěže Za-
městnavatel roku Ústeckého 
kraje obsadila společnost AGC 
Flat Glass Czech 14krát první 
a dvakrát druhé místo. V dosa-
vadní historii celostátní soutě-
že pak firma získala čtyřikrát 
první místo a v anketě Zaměst-
navatel desetiletí jednou druhé 
místo.  pr

Psí den vynesl pro 
útulky 8000 korun 
Teplice – Na novém Agility hřiš-
ti v Teplicích se konal poslední 
srpnový víkend historicky prv-
ní Psí den. „Přišlo několik desí-
tek pejsků, panovala přátelská 
atmosféra, lidi i psi se báječně 
bavili. Akce se konala s podpo-
rou Města Teplice a pod osob-
ní záštitou primátora Hynka 
Hanzy, který ji rovněž osobně 
zahájil a poté s radostí diskuto-
val s přítomnými návštěvníky,“ 
říká za organizátory Kateřina 
Kašparová. Po celé odpoledne 
s bohatým doprovodným pro-
gramem si návštěvníci kupova-
li lístky do charitativní tombo-
ly – za pouhých padesát korun 
mohli získat skvělé ceny od 
partnerů akce, jako jsou hrač-
ky, pamlsky, vodítka, granule 
nebo knížky. Výherní byl každý 
lístek. Podařilo se tak vybrat 
8 tisíc korun, což je na první 
ročník opravdu skvělý úspěch. 

„Peníze přímo na závěr akce 
rozdělil primátor Hynek Hanza 
mezi čtyři útulky - AniDef, Psí 
depozitum Litvínov, Doggoland 
a Galgo v nouzi. Další dva tisíce 
korun pak věnoval ze svého ješ-
tě i přítomnému spolku Mali-
na pro slona,“ dodává Kateřina 
Kašparová.

Agility hřiště bylo v Teplicích 
otevřeno letos v březnu a je ve-
řejnosti denně volně přístup-
né. Najdete ho v ulici Thámova 
v Trnovanech.  gz
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Primátor Hynek Hanza: Teplice jsme na zlé časy dobře připravili
Teplická radnice začala před čtyřmi roky 
psát novou kapitolu. V jejím čele se po 
dlouhých desetiletích neobjevil Jaroslav 
Kubera, ale jeho nástupce Hynek Hanza. 
Nováček v primátorském křesle musel 
ustát jedno z nejsložitějších období vůbec. 
Po bezprecedentní covidové krizi přišla 
ekonomická, ukrajinská, energetická, inflační. 
„Udála se spousta změn v krátké době a ty 
čtyři roky utekly moc rychle,“ říká.

Končí volební období, kdy jste 
poprvé stál v čele Teplic. Jaké 
to bylo období? 

Bylo to období plné společen-
ských, ekonomických i politic-
kých změn, lemované takovými 
událostmi, jako byl nečekaný 
odchod Jaroslava Kubery, koro-
navirová krize a válka na Ukra-
jině. Snad i kvůli tomu ty čtyři 
roky utekly nějak moc rychle. 
Naštěstí se to na městě nepode-
psalo a Teplice jsou ve výborné 
ekonomické kondici.

Byla to velká změna oproti ná-
městkování, kdy jste byl tak 
trochu schovaný v závětří?

Rozhodně. Být první na ráně 
je těžší z hlediska odpovědnosti 
i rozhodnosti. Mnohokrát jsem 
si za tu dobu vzpomněl na voleb-
ní tričko Jaroslava Kubery s ná-
pisem: Za všechno můžu já. Ale 
být primátorem města je velká 
čest i odpovědnost zároveň.

Poprvé jste neměl po svém 
boku Jaroslava Kuberu. Bylo to 
hodně jiné? 

Víte, život už je prostě tako-
vý. Je plný příchodů, odchodů 
a změn, které nečekáte, i když 
víte, že dřív nebo později při-
jdou. Jsem v jádru konzervativní 
člověk a zásadní změny v životě 
jsou pro mě vždy těžké. 

Jak moc těžká byla tahle změ-
na?

Hodně. Jaroslav Kubera byl 
můj vzor a učitel. Pokud jste 
s někým skoro 10 let v každo-
denním kontaktu, debatě, po-
lemice a sdílíte stejnou vášeň 
a lásku k Teplicím, tak vás ta 
ztráta prostě velmi zasáhne.

Připomínka bývalého primáto-
ra v podobě cigarety na budo-
vě radnice se dočkala rozpači-
tého přijetí ze strany obyvatel 
města. Co vy na to?

Napadá mě citát: Když na 
umělecké dílo nikdo neštěká, 
neštěkne po něm ani pes. Pra-
videlně pozoruji, jak se na ten 
kouř chodí lidé dívat a ukazo-
vat tu cigaretu známým. Jestli to 
znamená onu rozpačitou reakci, 
tak mi vůbec nevadí. 

V době vašeho primátorování 
přišla covidová pandemie. Jak 
jste se zorientovával v bezpre-
cedentním stavu, který Česko 
ani Teplice nepamatují?

Jako se vším, co do života při-
jde poprvé a na první dobrou vás 
vyděsí. Nejdřív nechápavě kou-
káte, co se děje, zjišťujete infor-
mace a snažíte se udržet zdravý 
rozum. Pak nastoupí standardní 
proces krizového řízení a roz-
hodování. Bylo to období, které 
nejdříve sjednotilo společnost, 
aby ji pak rozdělilo. Člověk se 
učí celý život, ale ty dva roky 
byly hodně intenzivní rychlo-
kurz bez skript a zkušeností. 
Myslím, že jsme udělali maxi-
mum, abychom tou krizí prošli 
bez ztrát a zbytečných chyb.

Co považujete za největší 
úspěch, který se ve městě za 
uplynulé čtyři roky podařil?

Není malých a velkých úspě-
chů. Naše město stojí na pev-
ných ekonomických, společen-
ských, kulturních i hodnotových 
základech, které se nikomu a ni-
čemu nepodařilo podrazit, což je 
skvělá zpráva a velké poděko-
vání všem Tepličanům zároveň. 
Teplice jsou prostě boží! 

Pravidelně investuje do škol-
ství a infrastruktury města. 
Podařilo se dokončit velké pro-
jekty jako zimní stadion a pře-
stavba aquacentra bez jedi-
né koruny dluhu. Mám velkou 
radost z toho, že se mi podaři-
lo přesvědčit ministra dopravy 
a Správu železnic k zahájení re-
alizace rekonstrukce teplického 

vlakového nádraží už letos. De-
sítky let se to nikomu nepoda-
řilo.

A naopak, co se nepodařilo?
Každý den narážíme na něja-

kou komplikaci v životě města. 
Udržet pořádek na některých 
místech ve městě, třeba v Trno-
vanech, Proseticích na Bene-
šově náměstí, vyžaduje hodně 
intenzivní práci, která je někte-
rými občany do několika hodin 
vymazána k nepoznání. Obecně 
řečeno, to, co se nám stále ještě 
nedaří ve větší míře, je přesvěd-
čit některé občany města, že tím 
nejlepším, co pro Teplice mohou 
udělat, je mít rád Teplice a cho-
vat se podle toho. Je to běh na 
dlouhou trať v řádech mnoha ge-
nerací. Asi jsem moc nedočka-
vý, a proto mě tak strašně štve 
nepořádek v ulicích, počmárané 
lavičky, rozbité koše, ukradené 
kytky. 

Musím zmínit evergreeny, kte-
ré se vlečou. Jak dlouho bude 
ještě město přihlížet chátrání 
Hadích lázní? 

Stav Hadích lázní mě opravdu 
štve. Možnosti města ve vztahu 
k soukromému vlastnictví jsou 
však omezené. Většina budov, 
které nejsou v dobrém stavu, 
si najde dříve či později svého 
soukromého vlastníka, který je 
opraví. Nicméně v tomto přípa-
dě specifické, architektonicky 
vzácné a památkově chráněné 
budovy jsou poptávka a využití 
velmi omezené, respektive ne-
rentabilní. Proto jsme nabíd-
li panu Třešňákovi vykoupení 
Hadích lázní do majetku města 
se záměrem zachránit tento uni-
kát, kompletně jej opravit, zřídit 
v něm například muzeum lázeň-
ství, kavárnu nebo možnost vir-
tuálních prohlídek města z dob 

největší slávy. Bohužel jsme se 
nedohodli na kupní ceně. Pod-
le posledních informací se však 
pan Třešňák inspiroval mým 
nápadem na využití a již pracu-
je na projektu kavárny a restau-
race včetně zmíněného muzea 
lázeňství.

Končí léto, nejde se nezeptat 
na koupaliště, které ve městě 
citelně chybí...

Koupaliště Teplicím opravdu 
chybí a město má záměr kou-
paliště postavit! Nostalgické 
vzpomínání na to, co bylo a není 
a do jisté míry ani už nemůže 
být, je sice fajn, ale věc to neře-
ší. V nostalgii se v létě nevykou-
pete. Město má zastupitelstvem 
odsouhlasené místo pro letní 
koupaliště na Nové Vsi. Také 
odsouhlasilo vypracování kom-
pletní projektové dokumentace 
včetně předpokládaného rozpoč-
tu stavby. V průběhu posledních 
dvou let se všechny politické 
subjekty v městském zastupitel-
stvu podílely v rámci konzultač-
ní skupiny na tom, jak má kou-
paliště vypadat a co všechno má 
obsahovat. Na základě těchto 
požadavků, odborných rad nej-
větších kapacit na technickou 
i provozní část koupaliště v ČR 
byla vypracována projektová do-
kumentace ke stavebnímu povo-
lení a v současné době se dokon-
čuje prováděcí dokumentace ke 
stavbě včetně výpočtu předpo-
kládané ceny. Tento proces by 
měl být dokončen na podzim to-
hoto roku a následně bude o bu-
doucnosti stavby s ohledem na 
předpokládanou cenu rozhodo-
vat opět zastupitelstvo města. 

Teplice si letos prošly i auto-
busovou krizí, kdy lidé marně 
vyhlíželi své spoje. Už je pro-
blém navždy zažehnaný?
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Věřím, že ano. Nebo aspoň 
mě o tom ubezpečil hejtman Ús-
teckého kraje v reakci na můj 
otevřený dopis z května tohoto 
roku, ve kterém jsem na základě 
stížností starostů okolních měst 
apeloval na řešení této situace. 
Nicméně naše město ji nemělo 
šanci jakkoliv ovlivnit či faktic-
ky řešit, protože objednatelem 
meziměstské veřejné dopravy je 
Ústecký kraj. 

Připravujete městský dopravní 
podnik. Zřejmě to nebude nej-
levnější záležitost. Proč jste se 
k tomu odhodlal?

Důvodem rozhodnutí o vybu-
dování vlastního dopravního 
podniku byly a jsou zkušenosti 
z posledních let se současným 
smluvním dopravcem města. 
Obecně řečeno, pokud máte na 
výběr mezi smluvním vztahem 
s monopolním dopravcem, nebo 
vlastním dopravcem, tak v urči-
tou chvíli zvolíte to druhé, pro-
tože můžete provoz, servis a roz-
voj efektivně ovlivňovat v čase. 
A protože město vždy vlastnilo 
vozový park, zázemí a komplet-
ní infrastrukturu, je takové roz-
hodnutí snazší. Zároveň nám to 
umožní rychleji posunout kvali-
tu MHD do 21. století a v provo-
zu pružněji reagovat na potřeby 
občanů. Máme jasný cíl, kterým 
je do dvou let přejít na kom-
pletně bezemisní vozový park 
postavený na elektrické trakci 
s využitím hybridních trolejbu-
sů. Také chceme zavést platbu 
kartou, instalovat interaktivní 
zastávkové označníky a digitál-
ní odjezdové tabule. V současné 
době se dynamicky rozvíjí i mož-
nost využití vodíku ve veřejné 
dopravě. I tuto možnost budou-
cího využití vedeme v patrnosti 
a již dnes jednáme se společnos-
tí AGC o vzniku vodíkové čerpa-
cí stanice. Když se zrychlí pohyb 
veřejné dopravy, bude opravdu 
konkurenceschopná té osobní 
automobilové. 

Lidé nejsou nadšení ze záchyt-
ky a s tím spojeným přílivem 
problémových lidí do města. 
Co s tím? 

Ústecký kraj zřídil před tře-
mi lety jedinou záchytku pro 
celý Ústecký kraj v Teplicích, 
a to v rozporu s názorem vedení 
města. Naše město dlouhodo-
bě jako jediné v kraji finančně 
podporuje teplickou nemocni-
ci, byť není jejím vlastníkem. 
Bereme to jako podporu kvality 
zdravotnictví pro naše občany. 
Do doby před třemi lety s námi 
vedení Krajské zdravotní, a.s., 

resp. Ústecký kraj projedná-
val každou plánovanou investi-
ci a novinku, kterou v teplické 
nemocnici chystá. O záchytce 
však nebyla nikdy zmínka, až do 
doby, kdy už bylo v podstatě ho-
tovo. Osobně nemám nic proti 
takovému zařízení, protože vím, 
že pro klidný provoz nemocni-
ce, kdy nejsou opilí a zdrogovaní 
mezi běžnými pacienty na oddě-
leních, je potřebná. Problémem 
je však ta jedinečnost, kdy jsou 
„klienti“ sváženi z celého kraje, 
a ti, kteří jsou bez domova, v ur-
čité míře zůstávají v Teplicích. Je 
potřeba vybudovat další podob-
ná zařízení, nejlépe v každém 
okresním městě. Nevím, jestli 
bude náš apel stačit, ale bude 
i nadále hlasitý a vytrvalý! Jinou 
možnost ani nemáme. 

Teplice se dlouhodobě pyšní 
tím, že mají finanční polštář, 
který šetřivý Jaroslav Kube-
ra vytvořil. Rozhazoval jste, 
nebo jsou úspory ve stále stej-
né výši?

Víte, nejde ani tak o kdysi 
naspořený balík peněz, který 
dnes v podstatě neexistuje, ale 
o nastavený režim odpovědné-
ho hospodaření, který dokáže 
generovat za běžného provozu 
úspory, respektive rezervy na 
horší časy nebo větší investiční 

akce. Město má kladné provozní 
saldo, což znamená, že při běž-
ném provozu města bez inves-
tičních akcí dokážeme uspořit 
zhruba 150 milionů ročně. My 
tyto úspory vracíme právě do 
městské infrastruktury a ob-
novy nebo do velkých investic, 
jako byl Zimák nebo rekon-
strukce aquacentra. 

Ptám se proto, že jste kdy-
si řekl, že zdaleka nejste tak 
moc šetřivý, jako byl váš 
předchůdce…

Ano, to jsem řekl. Jaroslav 
Kubera byl extrémně šetřivý 
člověk. Nicméně v tom důleži-
tém jsme byli zajedno: Rozum-
né investování do infrastruk-
tury města má smysl a může 
přinášet provozní úspory. Nic-
méně je také pravdou, že každá 
nová investice, která vytvoří 
nový provoz, také trvale zvýší 
provozní výdaje města, které 
ten balík peněz užírají perma-
nentně. 

Před Teplicemi je náročné 
období, které koreluje se si-
tuací v celé zemi. Máme in-
flační, ekonomickou, covido-
vou i ukrajinskou krizi. Jak 
se to promítá do hospodaření 
a jaký dopad to má na obča-
ny města?

Čeká nás složité období, ale 
jedno je jasné: Město je na krizi 
připraveno! I to je kladná strán-
ka věci, mít rezervu na zlé časy 
a nemuset zásadně ořezávat plá-
nované investice a provoz měs-
ta nebo přenášet tuto zátěž na 
občany města formou výrazně 
vyššího vstupného do našich or-
ganizací. Z krátkodobého hledis-
ka tak dokážeme propady v pří-
jmech města vyrovnat z úspor. 
No a protože nic netrvá věčně, 
tak v dobách ekonomické stabi-
lity a růstu zase naspoříme. Pro-
stě chováme se odpovědně ne-
jen k dnešku, ale i zítřku.

Kandidujete na primátora 
v čele ODS. Obáváte se, že se 
vládní politika a kroky vaší 
strany na republikové úrov-
ni promítnou do komunálních 
voleb?

Komunální volby jsou o tom, 
co se děje a bude dít v našem 
městě. Byť můžu mít pro někte-
ré názory i částečné pochope-
ní, tak je třeba si uvědomit, že 
volby do teplického zastupitel-
stva ovlivní jen to, jak a kým 
bude naše město spravováno. 
Zastupitelstvo města nemůže 
ovlivnit vládní politiku a jaká-
koliv taková snaha ovlivní jen 
to, kdo bude spravovat Teplice 
a řídit teplickou radnici. Všichni, 
kdo volají po jakékoliv změně, 
by měli mít na paměti, že změna 
nemusí vždy vést k lepšímu.

Jste současně teplickým sená-
torem. Jak to zvládáte skloubit 
s primátorováním? Máte dost 
času na město?

Když vás to baví, tak je to brn-
kačka, řekl by Jaroslav Kubera. 
Myslím, že v tomto směru jsme 
z jednoho těsta! Baví mě, co dě-
lám, i když vím, že je to v mnoha 
případech na úkor mého soukro-
mého času. Ale protože nerad 
dělám věci napůl, tak to ani ji-
nak nejde. Moje partnerka a mí 
blízcí zaslouží metál za jejich 
toleranci. Díky nim je to možné 
zvládat.

Co byste si jako Hynek Hanza 
přál změnit v Teplicích? 

Přál bych si město, v němž 
žijí občané, kteří mají své měs-
to opravdu rádi, protože to, co 
máte rád, k tomu se chováte hez-
ky, pečujete o to a chcete, aby to 
tak bylo i nadále. Mít rád a mít 
pozitivní vztah k místu, kde žije-
me, je prostě základ! Teplice jsou 
nejlepším místem mého života, 
a čím víc lidí s takovým názorem 
a vztahem bude, tím lepším mís-
tem Teplice budou!  pr MC
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Bláznivý plán v Drahé legraci

Zapojte se do úklidu Teplic

Knihovna i obec  
se pyšní oceněním 

Teplice – Pokud si chcete užít 
zábavný večer, vyrazte 19. září 
do Krušnohorského divadla 
na volné pokračování slavné 
divadelní komedie Blbec k ve-
čeři, které nese název Drahá 
legrace. Na jevišti se odehra-
je spousta dalších zábavných 
scén v hlavní roli s legendární 
postavou Francoise Pignona.

Příběh vypráví o tom, že 
Pignon je už dlouho neza-
městnaný, nemá žádné peníze 
a je zoufalý. A protože zoufalí 
lidé dělají zoufalé věci, i on se 
uchýlí k nestandardnímu řeše-
ní. Aby se zachránil a ukázal 
všem, že ještě existuje, pošle 
na sebe daňovou kontrolu. Tak 
odstartuje sérii neuvěřitelných 
situací. Ceny vstupenek jsou 
360, 440 nebo 500 korun.  zt

Teplicko – V rámci krajského 
kola soutěže Vesnice roku zís-
kala obec Modlany diplom za 
vzorné vedení obecní knihov-
ny. Obecní knihovna tak po-
stoupila do celostátního kola. 
Nečekané bylo udělení diplo-
mu za inovativní řešení obce, 
které z rukou náměstka Mini-
sterstva pro místní rozvoj Ra-
dima Sršně, převzal starosta 
obce Lukáš Bartoň a místosta-
rosta obce Petr Hubený. Vesni-
cí roku Ústeckého kraje se stal 
Lukavec na Litoměřicku.  gz

Na slavnostech  
bude Kolář i Pontiak
Teplicko – Cen-
trum Krupky 
přivítá dvou-
denní měst-
ské slavnosti. 
Návštěvní-
ci se bě-
hem víkendu 
10. a 11. září 
mohou tě-
šit na boha-
tý program 
a atrakce pro 
děti i dospě-
lé. Na Mariánských poutních 
slavnostech vystoupí Pontiac, 
Ewa Farna Tribute band, Petr 
Kolář a O5 a Radeček. Chy-
bět nebudou pouťové atrakce, 
stánky i dobové trhy.  gz

V regionu platí  
zákaz odběru vody
Teplicko – Z důvodu dlouho-
dobého sucha je v teplickém 
okrese zakázán odběr povr-
chových vod. Lidé nesmějí 
brát vodu na zalévání zahrad, 
napouštění bazénů nebo mytí 
aut z potoků Bouřlivec, Hájský 
potok, Loučenský potok, Luční 
potok, Maršovský potok, Mod-
lanský potok, Osecký potok, 
Zalužanský potok. Zákaz je 
platný až do konce října.  gz

Teplice – Blíží se podzimní termín 
celorepublikové akce Ukliďme 
Česko. Konat se bude v sobotu 
17. září. 

Tepličané, kteří se budou 
chtít do této akce zapojit a vy-
užít materiální pomoc od měs-
ta, se mohou přihlásit do 9. září 
na e-mailovou adresu: brzobo-
hata@teplice.cz, s případnými 
dotazy je možné kontaktovat re-
ferentku odboru životního pro-
středí Dominiku Brzobohatou 
na telefonním čísle 417 510 562.

„Převzetí rukavic a pytlů je 
plánováno na 16. září, v pří-
padě domluvy i v jiný den,“ 
upřesňuje mluvčí města Robin 
Röhrich s tím, že jako obvyk-
le se budou pytle vysypávat do 
kontejnerů v uklízené lokalitě 

nebo budou zavázané pytle 
ponechány na předem domlu-
vených svozových místech 
a město je odveze.  gz

Na výstavu divadelních kostýmů
Duchcov – Užijte si prohlídku 
duchcovského zámku trochu 
jinak. Až do konce října si 
v rámci prohlídkového okruhu 
Casanova na zámku můžete 
užít výstavu divadelních kos-
týmů zapůjčených ze Severo-
českého divadla v Ústí nad 
Labem. 

Samotná prohlídková trasa 
Casanova na zámku mapuje 
podle kastelánky Lucie Šťastné 
sběratelské aktivity původních 
majitelů z rodu Valdštejnů 
v šesti místnostech severního 
křídla zámku, kde sídlí obno-
vené zámecké muzeum. Dru-
hou částí prohlídkové trasy 
je Biliárové křídlo, ve kterém 
se dozvíte mnoho zajímavos-
tí ze života na zámku z obdo-
bí pobytu Giacoma Casanovy. 

Slavný svůdník, dobrodruh 
a světoběžník zde měl svůj slu-
žební byt coby společník a kni-
hovník hraběte Josefa Karla 
Emanuela z Valdštejna, zakla-
datele zmiňovaného zámecké-
ho muzea. Zámek Duchcov má 
v září otevřeno denně, kromě 
pondělí, od 10:00 do 16:00 ho-
din.  gz

Teplice se představují 
na výstavě v Bruselu
Ústecký kraj – Až do konce září se 
Teplice společně s dalšími kle-
noty Česka představují na stej-
nojmenné výstavě před budo-
vou Evropské komise v Bruselu. 
Teplice repre-
zentuje Morový 
sloup Nejsvě-
tější Trojice na 
Zámeckém ná-
městí. Na šesti 
panelech pro-
střednictvím dvanácti fotografií 
se zde představují i další města 
Ústeckého kraje, jako Jáchymov, 
Louny, Litoměřice, Děčín a Ústí 
nad Labem. Na panelech nechy-
bí ani Porta Bohemica, Pravčic-
ká brána, Žernosecké jezero 
a Lovosice, Panská skála u Ka-
menického Šenova, pevnost 
Terezín, hrad Střekov či Masa-
rykovo zdymadlo. Autorem foto-
grafií je Libor Sváček.  gz

Thriller o vášnivosti 
uvidíte v divadle
Teplice - Napínavá hořká kome-
die Vášnivost, thriller se inspi-
rovala filmy Alfreda Hitchcoc-
ka. Hru plnou překvapivých 
zvratů a konfliktů můžete vi-
dět v Krušnohorském divadle 
22. září.

Příběh odstartuje prozaic-
ká situace. Žena se vrací domů 
z výletu o dva dny dříve a hle-
dá svého manžela. Dům je ale 
prázdný. Když mu volá, on tvr-
dí, že je doma. V představení 
učinkuje Linda Rybová, Jana 
Janěková, David Matásek, Jan 
Holík. Cena vstupenek je 360, 
440 a 500 korun.  zt
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Ruml přiveze šansony i harampádí

Držitelé Andělů rozezní Jazz clubNeobyčejný příběh 
obyčejné irské rodiny

Trolejbusová doprava 
slaví kulaté narozeniny

Teplice – Jedna ze zajímavých 
osobností tuzemské pěvec-
ké scény Ondřej Ruml přijíž-
dí do teplického domu kultury 
26. září s recitálem, který volně 
navazuje na spolupráci s tex-
tařem Michalem Horáčkem. 
„Letitá spolupráce s Horáčkem 
měla za následek, že jsem se za-
miloval do Hapky,“ říká zpěvák. 
Nemalou část koncertu Písně, 

šansony a další harampádí tvoří 
šansony právě autorské dvojce 
Hapka–Horáček. Zazní i písně, 
které zpěvák tvořil s pianistou 
Matejem Benkem, jenž ho bude 
doprovázet na klavír. Společně 
natočili album Ondřej Ruml zpí-
vá Ježka, Voskovce a Wericha, 
které získalo ocenění Zlatá des-
ka. Vstupenky jsou v prodeji za 
280 a 320 korun.  zt

Teplice – Pokud jste milovníky 
kvalitního blues, zajděte 21. říj-
na do teplického Jazz clubu. 
Ten představí lahůdku v po-
době koncertu ASPM neboli 
Amatérského sdružení profe-
sionálních muzikantů. Hudeb-
ní formace vznikla v roce 1984 
a koncertuje dodnes. 

Na přelomu osmdesátých 
a devadesátých let tvořili sku-
pinu tři, na české scéně již re-
lativně renomovaní, hudební-
ci Jan Spálený, Petr Kalandra 
a František Havlíček. Hráli 
vlastní tvorbu i coververze za-
hraničních hitů třeba od Boba 
Dylana. Na textech se podílela 
význačná jména jako Petr Kop-
ta, Zdeněk Rytíř či Pavel Vrba. 

Současné ASPM se začalo 
formovat v roce 1993. Jeho pilí-
řem je Jan Spálený coby zpěvák 

a klavírista, jeho syn Filip jako 
tubista, trumpetista Michal 
Gera, vibrafonista Radek Kram-
pl a na bicí hraje Filip Jeníček. 
Současné ASPM vydalo šest 
studiových alb, z nichž dvě byla 
oceněna cenou akademie popu-
lární hudby Anděl.  jc

Teplice – Třetí prst na levé ruce 
je hra o blízkosti, bezpodmí-
nečné lásce, tanci a naději na 
odpuštění. Dvě sestry, které si 
bývaly velmi blízké, se dnes 
už téměř nevídají. Nečeka-
ná událost je však jednoho 
dne znovu svede dohromady. 
S notnou dávkou odvahy, lás-
ky i svérázného humoru se ve 
vzpomínkách vydávají do dob 
svého dětství a dospívání, aby 
si k sobě znovu našly cestu. Ve 
Velkém sále Krušnohorského 
divadla se 13. září se představí 
Iva Pazderková a Martina Ran-
dová.  gz

Teplice – Trolejbusy letos slaví 
sedmdesátku. První úsek tro-
lejbusové trati v Teplicích byl 
otevřen 1. května roku 1952. 
Byla to okružní trať vedoucí 
z hlavního nádraží přes Bene-
šovo náměstí, Šanov, Jankov-
covu ulici zpět k nádraží. První 
plány na zavedení trolejbusů 
v Teplicích jsou podle histori-
ků ale o několik let starší. Uva-
žovalo se o nich už za 2. svě-
tové války, kdy měly nahradit 
autobusovou dopravu.

Trolejbusy brázdí ulice měs-
ta už sedmdesátým rokem 
a město k tomuto významné-
mu výročí chystá oslavy. Bě-
hem nich se můžete těšit na 
jízdy historických i součas-
ných vozů. Chybět nebude ani 
bohatý doprovodný program, 
jako jsou hudební vystou-
pení nebo soutěže pro děti. 
Oslavy sedmdesáti let trolej-
busů v Teplicích se uskuteč-
ní 10. září mezi 10:00 a 16:00 
U Nových lázní.  gz

Do knihovny na 
besedu s novinářkou

Teplice – Beseda s charismatic-
kou, investigativní novinářkou 
Pavlou Holcovou, zakladatel-
kou Českého centra pro in-
vestigativní žurnalistiku, se 
bude týkat politických důsled-
ků vraždy slovenského noviná-
ře Jána Kuciaka. Podílela se na 
tak zásadních mezinárodních 
projektech, jako jsou Panama 
Papers či Pandora Papers. Úzce 
také spolupracovala se zavraž-
děným slovenským novinářem 
Jánem Kuciakem a k 4. výročí 
jeho vraždy napsala společ-
ně s Evou Kubániovou knihu 
Neděkuj, pamatuj, která je do-
stupná zdarma jako ebook na 
odkazu: www.investigace.cz/
nedekuj-pamatuj/. Besedou, 
která se koná 14. září od 18:00 
hodin ve společenském sále 
teplické knihovny provází Jiří 
Dušek. Vstup je volný.  gz

Harry Potter aneb  
Mudlové, přijeďte

Stejnojmenná sběratelská výstava pro 
milovníky světa čaroděje Harryho Po-
ttera je k vidění v děčínském muzeu. 
Jde o stovky kusů originálních exponá-
tů, které sběratelka Andrea Vendolská 
sbírá už řadu let. K vidění je kus školní 
uniformy, ve které chodil Ron Weasley, 
autogramy hlavních hrdinů i dalších 
herců, kouzelnické hůlky, erby školních 
kolejí nebo kouzelnické peníze. „Je tam 
toho samozřejmě o hodně víc, ale ne-
chte se překvapit,“ řekla autorka výsta-
vy a sběratelka Andrea Vendolská. Sou-
částí je i bohatý doprovodný program. 
Výstava je v děčínském muzeu k vidění 
až do konce tohoto roku, vstupné je sto 
korun dospělý a padesát korun dítě. 
Nelze platit kartou.  gz

T I P  N A  V Ý L E T

Zavzpomínejte na svérázného komika

Teplice – Na legendárního komi-
ka Felixe Holzmanna můžete 
zavzpomínat v teplickém domě 
kultury 21. září. Divadelně- 
-knižní beseda s hercem, scé-
náristou, režisérem a autorem 
Davidem Šírem se uskuteční 
v rámci představení nové kni-
hy Felix Holzmann 100+1 let 
humoru. 

Publikace vychází při příleži-
tosti 100. výročí narození komi-
ka a v den 20. výročí jeho úmr-
tí. V průběhu vzpomínkového 
večera nebudou chybět herec-
ké ukázky z celovečerního di-
vadelního představení Včera, 
dnes a zítra, představení knihy 
včetně autorského čtení, deba-
ta i autogramidáda autora.  zt



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

INZERCE

K Ř Í Ž O V K A Citát Johna D. Rockefellera

MC
20
22
09
01

aa
KKrráásskkaa

ZZvvíírreě̌
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Motomed Tomášovi usnadní život Přípravu trávili  
na suchu i na ledě
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Dvouletý šachový půst se podepsal na účasti. Hráče jsme museli odmítat

Tomáš z Petrovic je další člo-
věk, kterému pomohl Nadač-
ní fond FK Teplice. Tomáš si 
v šestnácti letech při skoku do 
vody zlomil krční obratle a ná-
sledně ochrnul od hlavy dolů. 

Po hospitalizaci v nemocni-
ci následovaly pobyty na Spi-
nální rehabilitační jednotce 
Fakultní nemocnice v Moto-
le a v Rehabilitačním ústavu 
Kladruby, kde díky pravidelné-
mu cvičení a posilování částeč-
ně rozhýbal své ruce.

Pro Tomáše je zároveň ne-
smírně důležité i protahování 
a cvičení nohou. Proto nadační 
fond oslovil s prosbou o zakou-
pení rehabilitačního motome-
du za 25 500 korun. „Jsme moc 
rádi, že jsme mohli Tomášovi 
pomoci. Je obdivuhodné, s ja-
kou vervou se pere s životními 
nástrahami. Držíme Tomášo-
vi moc palce na všech fron-
tách, včetně jeho studia na 
vysoké škole v Praze,“ popřál 
mu předseda správní rady 
sklářského fondu K Teplice 

Martin Kovařík. Tomáš totiž 
po úspěšně zvládnuté maturitě 
nastupuje ke studiu na ČVUT 
v Praze, a protože s ním zde již 

nebude moci cvičit jeho rodi-
na, tak mu právě rehabilitační 
motomed může velmi pomo-
ci.  gz

Jubilejní patnáctý Mezinárodní 
šachový turnaj, který tradičně 
pořádá Šachový klub Teplice, je 
už minulostí. Konal se v domě 
kultury po dvouleté odmlce 
způsobené pandemií. Dva roky 
šachového půstu vykonaly své. 
O účast v turnaji byl takový zá-
jem, že jsme museli mnoho hrá-
čů odmítnout, protože již byla 
naplněna kapacita sálu. Přiví-
tali jsme 226 šachistů ze třiceti 
pěti zemí. Na startovní listině 
byly vlajky i z tak vzdálených 
zemí, jako jsou Brazílie, Irák, 
Jižní Korea, Kanada, Malajsie, 
Singapur či USA. Nejpočetnější 
zahraniční skupiny byly z Ně-
mecka (21), Indie, (19), Izraele 

(14) a z Dánska (13). Vítězem 
turnaje se stal zcela neočeká-
vaně mladý turecký velmistr 
Cemil Ali Marandi, který byl na 
startovní listině na třináctém 
místě. 

Vypsali jsme před turnajem 
soutěž o 5 000 korun, které 
by obdržel ten, kdo by správ-
ně tipoval vítěze turnaje a je-
hož jméno by bylo vylosováno 
ze jmen soutěžících tipujících 
stejně. Tureckého velmistra 
však netipoval nikdo. Na dru-
hém místě skončil indický vel-
mistr Narayanan, který před 
tím v Praze sehrál zápas s nej-
lepším naším šachistou Davi-
dem Navarou. Při loučení nám 

velmistr Narayanan říkal, že se 
mu turnaj líbil a že by rád přijel 
i v příštím roce. Taková slova 
potěší. Cenu za třetí místo si 
odvezl první nasazený Španěl 
Jaime Santos Latasa. Nejlepším 
Čechem byl již tradičně velmi-
str Jiří Štoček. Turnaj se hrál 
i jako Krajský přebor Ústecké-
ho krajského šachového svazu 
a přeborníkem kraje se stal Jan 
Mikeš z našeho klubu. 

Zvláště nás potěšilo hodnoce-
ní turnaje v Novém šachovém 
serveru, který je nejsledovaněj-
ším šachovým serverem u nás. 
Srovnávají tam tři velké české 
turnaje. Teplice open, open na 
Pražském šachovém festivalu 

a turnaj v Pardubicích. Hod-
notil se cenový fond, startovní 
pole a počet hráčů. Jako nejlepší 
turnaj roku 2022 byl vyhodno-
cen právě ten náš. To je pro nás 
velká radost, když uvážíme, že 
to bylo vyhodnoceno v červenci. 
Nový šachový server tedy už ne-
počítá vůbec s možností, že by 
mohl být nějaký turnaj u nás do 
konce roku lepší. Rádi bychom 
poděkovali Městu Teplice, Ús-
teckému kraji a celé řadě part-
nerů za jejich podporu turnaje. 
Ti všichni mají největší zásluhu 
na tom, že v našem městě může-
me pořádat šachový turnaj zná-
mý již po celém světě.

 Pavel Kirs, Šachový klub Teplice

Skauti z Teplic nabírají nové členy
Zejména pro děvčata, žákyně 
druhé a vyšší třídy základní 
školy je určen nábor do dívčí-
ho skautského oddílu Dráčci. 
Ten působí v teplickém středis-
ku Doubravka, které má klu-
bovny přímo v lázeňské čtvrti 
Šanov. V omezeném počtu je 
středisko ochotno přijmout 
i chlapce obou školních stup-
ňů, zejména druhého, v obou 
případech se ale doporučuje 
příliš neotálet. 

„Nováčkům nabízíme mož-
nost členství si na 1 mě-
síc vyzkoušet, a pokud bude 
oboustranná spokojenost, 

teprve poté dojde k registraci 
člena a úhradě poplatku. Přijď-
te se určitě s dítětem podívat,“ 
zve zájemce o členství k ná-
vštěvě Jiří Richter.

Kontaktovat vedoucí oddílů 
lze prostřednictvím e-mailu 
stredisko@doubravkateplice.
cz nebo telefonicky na čísle 
607 703 557. Kromě uvedeného 
kontaktu lze jednoduše s dítě-
tem přijít podívat se na schůz-
ky do kluboven v ulici A. Jirás-
ka 1961, jejichž termíny budou 
uvedeny na webu střediska 
www.doubravkateplice.cz. 

 Jiří Richter, středisko Doubravka Teplice

Kromě tréninků na hřišti 
a v tréninkovém centru si uží-
vali tepličtí Huskies během 
letní přípravy i ledovou plochu 
na Zimáku. 

Na led se dostaly všechny ka-
tegorie klubu včetně hokejo-
vé přípravky. Novou sezónu 
hokejisté odstartovali letními 
příměstskými kempy a indivi-
duální tréninky. „Tréninky se 
mi líbí, naši trenéři odvádějí 
slušnou práci a dobře vypada-
jí i děti. Po roce je na nich vi-
dět opět velké zlepšení a i při 
fyzických testech si nevedly 
vůbec špatně,“ řekl šéftrenér 
klubu Martin Cimrman s tím, 
že start nové sezóny už se ne-
zadržitelně blíží.

  HC Teplice Huskies

Závěsný systém pomůže Ivaně
Nadační fond FK Teplice zno-
vu pomáhal. Tentokrát to byla 
Ivana z Rosky Teplice, která 
statečně zápasí s roztroušenou 
sklerózou. „Paní Ivaně jsme za-
koupili speciální závěsný reha-
bilitační systém TRX MOVE,“ 
řekl Martin Kovařík z nadační-
ho fondu.

Paní Ivana měla ze závěsné-
ho systému skutečně velikou 
radost. „Moc děkuji za schvá-
lení a rychlé vyřízení, jste moc 
hodní. Věřím, že mi cvičební 
závěsný systém pomůže s re-
habilitací a s jeho pomocí se 
můj zdravotní stav bude držet 

v přijatelné formě,“ dodala 
paní Ivana.  gz



Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace 
„U Slunce“ 3.–5. 11
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 
29. 9.–1. 10.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 8.–
10. 9.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 15.–17. 9.
A. Staška 1709–10 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Červ. kostelu) 1.–3. 11.
A. Staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Přítkovské) 19.–21. 9.
Bohosudovská 1478–83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 14.–16. 9.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti 
SČVK) 26.–29. 9.
Edisonova 1841–3 na parkovišti 28.–30. 9.
Hlávkova 6.–8. 9.
Husova x Arbesova – na parkovišti 2.–4. 11
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 19.–
21. 9.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 26.–
28. 9.
Kopřivová x Trnková 8.–10. 9.
Krušnohorská – parkoviště 7.–9. 9.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
28.–30. 9.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie 
ČR 19.–21. 9.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 28.–
30. 9.
Nedbalova x Fibichova 12.–14. 9.
Potoční ul. 22.–24. 9.
Proboštovská x Táborská 2.–4. 11
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na 
paarkovišti  
26.–28. 9.
Přítkovská x Edisonova 7.–9. 11.
Severní x Na Haldách 29. 9. – 1. 10.
Scheinerova 20.–22. 9.
Unčínská 9.–12. 9. 

Zemská 1439 27.–29. 9.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob 
na tříděný odpad 1.–3. 11.
Doubravická 1683–4 30. 9.–3. 10.
Gagarinova 23.–26. 9. 
Kosmonautů 21.–23. 9.
Kpt. Jaroše 1620 28.–30. 9.
Metelkovo nám. x Fügnerova 4.–7. 11.
Skupova x Čs. legií 14.–16. 9.
Sochorova 1307–10 do zeleně, event. točna MHD 
7.–9. 11.
Trnovanská 1276–8 – parkoviště naproti přes 
silnici (nad MŠ) 23.–26. 9.
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm 
Beache“ 9.–12. 9.
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem) – na 
parkovišti přes silnici 16.–19. 9.
V Závětří 1676–7 4.–7. 11.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 20.–
22. 9.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 15.–17. 9.
Fučíkova stezka x Foersterova 3.–5. 11.
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. B. 
Němcové 28.–30. 9.
J. Hory x U Horského pramene 8.–10. 11.
J. Hory x Vančurova 20.–22. 9.
J. Suka 2591 19.–21. 9.
Jankovcova u garáží (tabák) 20.–22. 9.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 30. 
9. – 3. 10.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 21.–23. 9.
Křičkova x Škroupova 22.–24. 9.
Křížkovského 2508–10 14.–16. 9.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 
22.–24. 9.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 
12.–14. 9.
Potěminova x K. Čapka 1.–3. 11.
Raisova 2573 – vnitroblok 12.–14. 9.

Dr.Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na 
zpevněné ploše 4.–7. 11.
P. Holého x Purkyňova 9.–12. 9.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 16.–19. 9.
Alejní 2754 – zeleň 13.–15. 9.
Dubská x U hřiště 3.–5. 11.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova  
13.–15. 9.
Lípová x Jungmannova 27.–29. 9.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 23.–
26. 9.
Tyršova 15.–17. 9.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č.p. 
2786–9 30. 9. – 3. 10.
Písečná 2990 29. 9. – 1. 10.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 15.–
17. 9.
Pražská 2996–8 na parkovišti u hlavní silnice 
2.–4. 11.
Rohová 185 – z boku domu 1.–3. 11.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 
23.–26. 9.
Stará Mlýnská x Souběžná 13.–15. 9.
Svatováclavská x Vladislavova 15.–17. 9.
Sviní potok, Prosetice 10.–12. 11.
 Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 21.–23. 9.
Habrová 3082–3 27.–29. 9.
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 
1.–3. 11.
Javorová 3025 13.–15. 9.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 16.–19. 9.
Novoveská 3090–3 22.–24. 9.
Bílinská – točna MHD 22.–24. 9.
Francouzská x Varšavská 2.–4. 11.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 
2709–2717 21.–23. 9.
Jugoslávská – u zadních vchodů Bílinské č.p. 
2330–1 4.–7. 11.

Jugoslávská 2534–5 27.–29. 9.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 13.–15. 9.
Ostravská x Bulharská 10.–12. 11.
Slovenská 16.–19. 9.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 3.–5. 11.
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 7.–
9. 11.
Libušina 2350 –bok domu na zeleni 14.–16. 9.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“  
29. 9.–1. 10.
Sklářská 223 – 247 16.–19. 9.
Stará Duchcovská 403 14.–16. 9.
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků 19.–21. 9.
U soudu 12.–14. 9.
Vrázova x Svojsíkova 30. 9. – 3. 10.
Americká x Londýnská – u trafostanice 27.–29. 9.
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“ 21.–
23. 9.
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku věžáků 
2.–4. 11.
Buzulucká 305–7 26.–28. 9.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
12.–14. 9.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 20.–22. 9.
Litoměřická 26.–28. 9.
Mostecká x Ruská 8.–10. 11.
U nemocnice 2190 – za garážemi 23.–26. 9.
Zrenjaninská 297–8 7.–9. 11.
Zrenjaninská 320–1 30. 9. – 3. 10.
Hudcov, Cihelní ul. 29. 9. – 1. 10.
Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou zast. 
MHD 10.–12. 11.
Hudcov, Panoráma 3.–5. 11.
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Škola AGC otevírá inovativní učebnu na výuku automatizace a robotizace
Inovativní učebnu pro výuku 
zaměřenou na práci se zaříze-
ními, která jsou vybavena elek-
tronikou, softwarem, senzory, 
pohyblivými částmi a síťovou 
konektivitou, umožňující těmto 
zařízením se vzájemně propojit 
a vyměňovat si data vybudovala 
teplická Střední škola AGC. Pod-
le ředitele školy Tomáše Holom-
ka jde o technologii, která se 
nazývá IoT, což je zkratka z ang-
lického Internet of Things nebo-
li internet věcí.

Jaké novinky vaše škola ješ-
tě připravila pro nový školní 
rok?

Jako každé léto jsme využi-
li relativně volného prázdni-
nového času k větší i menší 
údržbě a dalšímu rozvoji školy. 
Kompletně jsme rekonstruo-
vali školní knihovnu a učebnu 
pro výuku matematiky a fyzi-
ky. Ve školní dílně jsme uvolnili 
prostory pro rozšíření odborné-
ho výcviku robotiky a automa-
tizace, do kterých instalujeme 
další pracoviště od společnosti 
Festo za bezmála milion korun. 

Nejvýznamnější novinkou ale 
je zcela nová, inovativní učeb-
na internetu věcí, zaměřená na 
výuku automatizace a roboti-
ky, vybavená elektronikou, soft-
warem, senzory, pohyblivými 
částmi, vše v duchu trendu Prů-
mysl 4.0. Významná část pořizo-
vacích nákladů na vybavení pak 
pochází z projektu EDUgrant 
díky kladnému zhodnocení na-
šeho projektového záměru Na-
dací Velux.

Co nového to přinese vašim 
žákům? 

Žáci oborů Informač-
ní technologie, Mechanik 

elektrotechnik a Elektrikář si 
budou moci vyzkoušet, jak fun-
guje tzv. chytrá domácnost, jak 
svázat elektrotechnické zaří-
zení s mobilním telefonem, jak 
naprogramovat mikropočítač 
Arduino pro ovládání různých 
zařízení (např. mikrovlnná trou-
ba, automatická pračka a jiné 
stroje) nebo micro:bit, který 
umožňuje hravě zvládnout zá-
klady programování a dále je 
pak rozvíjet.

Došlo k nějakému význam-
nému posunu školy i v oblas-
ti ovlivňující rozvoj ústeckého 
regionu? 

Střední škola AGC 
 ◾ Patří mezi nestátní, firemní střed-
ní školy. 

 ◾ Jediným vlastníkem a zřizovatelem 
školy je společnost AGC Flat Glass 
Czech a.s., člen AGC Group.

 ◾ Nabízí celkem 5 oborů vzdělávání 
v učební i maturitní formě.

 ◾ Ve škole studuje 370 žáků denní for-
my a 100 studentů dálkové formy 
vzdělávání.

K O N T A K T

Rozhodně ano, již několik 
let má naše škola propůjčený 
titul fakultní škola Přírodově-
decké fakulty Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem. Nyní jsme získali dal-
ší podobný titul, a to z Fakulty 
strojního inženýrství, což má 
pro nás opravdu velký význam. 
Máme kompletně dokončenou 
projektovou dokumentaci na 
dostavbu propojovacího areálu, 
ve kterém jsou plánované mo-
derní dílny pro výuku robotiky 
a elektrotechniky. Pro tento zá-
měr jsme nedávno získali i sta-
vební povolení.  pr
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Adam Souček
úředník odboru zdravotnictví, 

iniciátor obnovy Kozí dráhy

Mgr. Nikola Fialová Seifrtová
pořadatelka kulturních 

a sportovních akcí

Ing. Jakub Mráček
zástupce ředitele školy

RNDr. Zdeněk Bergman
ředitel Gymnázia Teplice

Bc. Petr Slavíček
programátor, vedoucí 
vývojového oddělení

Mgr. Martin Sobek
advokát

Mgr. Marcela Bartáková
vedoucí střediska státní organizace

v trestní justici

Mgr. Matěj Hon
právník, odborník na sociální politiku

Robert Appel
podnikatel, předseda spolku Ulpan 

Mgr. Eva Klášterková
vedoucí oddělení teplického muzea

MUDr. Jan Kubalík
chirurg

Ing. Adam Tomáš
jednatel firmy, předseda sportovního 

klubu Kravec Gym

Martin Ryba
pedagog, ředitel divadla

Ing. arch. Jan Hanzlík
architekt, autor knihy o teplické

 architektuře

Ing. Hana Rezková
inženýrka chemie, obchodní zástupkyně

Mgr. Oto Kovanda
vedoucí teplické pobočky WHITE 
LIGHT I, protidrogový specialista

Ing. Ivo Barabáš
vodohospodář

Mgr. Alexandra Bernardová
bioložka, vědecká pracovnice

Mgr. Adam Štika
sociální pracovník

Daniel Sajdl
plánovač výroby

Mgr. Marie Doskočilová
hudebnice v Severočeské

filharmonii, pedagožka

Mgr. Josef Hon
ředitel Arkadie v penzi

Bc. Emilie Rážová
stážistka Kanceláře architekta 

města

Bc. Richard Sedláček
student veřejné správy

Milan Pekárek
technik

Leonardo Besa
student historie

volbaproteplice.cz
     volbaproteplice 
    volbaproteplice 

Bezpečí
a pořádek

Městské 
oázy

Dostupné 
bydlení

ZELENÍ

NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI

S podporou

Pojďme k volbám
23. - 24. 9. 2022! 

Ing. Jiří Wagner
ekonom
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