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MOST, TEPLICE
ÚSTÍ NAD LABEM

Ladislava Pokořila
Antalová extrémní triatlon
str. 24–25

R0252014

Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou
Hledáme posily do výroby

• Seřizovač

• Nástrojař

• Elektromechanik
Na výrobních pozicích nabízíme
až 35.000 Kč měsíčně plus roční
benefity až 40.000 Kč, nově také
náborový příspěvek ve výši až 60.000 Kč.

R0208001

Pokud Vás zajímají bližší informace a máte chuť se stát naším
novým kolegou, pošlete svůj životopis na email:
sarka.soumarova@triviumpackaging.com
Bližší informace získáte i na telefonu 417 846 530
nebo přímo u nás - Zemská 612, Teplice
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JAROSLAV KUBERA

Vzpomínáme
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14-15

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
NA STŘEDNÍ ŠKOLY

VÝTVARNÉ OSMNÁCTINY INVESTICE DO
OTY SCHNEPPA
SEVEROČESKÉHO
Čistím si tak hlavu od všedních VODÁRENSTVÍ

Od výběru přes přihlášku
k přijetí na střední školu

20-21

16-17

starostí. Prostě vypustím své
okolí z mysli a vidím jen plátno

26-28

SVS v současnosti spravuje
majetek v hodnotě přes sto
miliard korun

Redakce krajského časopisu RegioRevue

Přijmeme

pracovníka/pracovnici
pro centrální redakci v Teplicích

JAK SE ŽIJE POPELÁŘŮM

O více než 12.500 nádob
a kontejnerů se v Teplicích
stará 16 zaměstnanců se čtyřmi
vozidly ,,kuka“

Možno také na zkrácenou pracovní dobu
nebo v kombinaci s prací z domova (home office).

OPEN AIR HOKEJ

Kontakt: sekretariat@agenturais.cz
Tel.: 602 426 526

Reportáž o hokejovém utkání
nejvyšší české hokejové ligy
Verva Litvínov - Sparta Praha
hrané v Drážďánech před
30 000 diváky
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Váš specialista na pneumatiky
a podvozkové části vozu
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Platí pouze 17. - 18. 2. 2020 při nákupu dioptrických brýlí

Akce lze sčítat

R0220048

k
Naše ceny vám vytřoumízra
... a bez pod nek
R0252030

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA - Objednejte se a nečekejte!
Josefa Hory 2867, Teplice, tel.: 778 113 149

Jaroslav Kubera
„Proti omezení imunity jsem nikdy nebyl. Vadilo mi jenom
to, že předchozí návrhy byly polovičaté a nechtěly ji omezit
celou.“
„To znehodnocování krabiček je strašné. To je, jako by měl
každý povinně na autě napsáno, že auto může zabíjet. Oni
tam nemají, že kouření zabíjí, oni tam mají, že může. To je
velmi diplomatická věta, protože oni sami vědí, že ještě nic
nevyzkoumali, tak tam píšou, že může. Ale auto může taky
zabíjet. Dokonce i telefon může zabíjet, kdybych ho někdo
po někom hodil.“

„Czexit není řešení. Je to možné, ale ne taktické. Důležité
je sehnat podporu jiných zemí i mimo visegrádskou
čtyřku pro její reorganizaci. Já jsem kritický vůči
tomu, jak EU funguje. Základ dnešních problémů je
Lisabonská smlouva, proti které nás tehdy v Senátu
hlasovalo sedmnáct.“
„Je těžké to lidem vysvětlit. Ale normální lidé před svojí
hospodou, před svým domem uklidí. A ti ostatní to
stejně nebudou dělat.“

„Víte, co je zvláštní? Že ať si sednete, jak si sednete, kouř
jde vždycky na toho, komu to vadí, je to stejné jako
u táboráku. Přesednete si, a vítr se otočí. Vědci by to
měli vysvětlit.“
„Ten zákon totiž není o kouření, ač to tak na první
pohled vypadá a s kouřením jistě souvisí, ale
on je o zákazu reklamy na legální schválený
výrobek, dokonce zařazený mezi potraviny
a pochutiny, nemýlím-li se, což možná je
samo o sobě poněkud komické, ale já bych
uvítal a asi bych hlasoval pro, kdyby v návrhu
zákona byl zákaz výroby a distribuce cigaret,
zákaz výroby a distribuce alkoholu. Protože,
opakuji znovu, že neznám kuřáka a sám jsem
poměrně silný kuřák, to přiznávám a stydím se za to
hluboce, ale nikdy v životě jsem nebil ani moji ženu,
ani moje děti, na rozdíl od mnohých jiných, kteří
po třech pivech vymlátí celou rodinu, ničí obecní
i soukromý majetek a nikomu to nevadí. A že
alkohol také škodí zdraví, je určitě zcela jasné.“
„Mimochodem ti, kteří teď horují proti silnici přes
Český ráj s tím, že rozdělí krajinu na dva díly a bude
to hrůza, tak každá řeka rozděluje krajinu na dva díly,
ostatně i každá železnice vždy rozdělovala a rozděluje
krajinu na dva díly.“
„Udělal bych větrné elektrárny s fotovoltaickými panely
na vrtulích. Když nebude foukat, tak to snad pochytá aspoň
nějaké to sluneční záření. No, a když nebude foukat ani svítit
slunko, tak tam pustíme elektřinu normálně ze sítě, protože
ta je levnější a při těch dotacích se to furt vyplatí. Takovéhle
perpetum mobile nevymysleli ani v Sovětském svazu, tak si to
nechám patentovat. Třeba dostanu cenu za budování míru.“
„Mám obrovskou výhodu, nejsem diplomat. Říkám věci
na rovinu.“
„Každý velvyslanec je ze mne na mrtvici. Například paní
předsedkyně Ústavního soudu z Lotyšska se divila, když jsem
se jí ptal, když už v jednom Sovětském svazu byli, proč se tak
hrnou do dalšího.“
„Mně někdy přijde, jako by byl humor zakázaný. Ale bez něj
bychom se neobešli.“

„Mým heslem je žít a nechat žít.“
„Česká společnost má nedostatek pokory a současně
nedostatek sebevědomí. Z ničeho dokážeme vytěžit
neuvěřitelně moc, a přitom se nám to neodráží
na sebevědomí.“
„Dokud budu v Teplicích, nebude to město mít ani
korunu dluhu. To právě občas říkám Kalouskovi: Pusť
mě k tomu na dva roky, a uvidíš, že nebudeš vědět, co
s prachama.“
Zdroj: www.citáty.net

Litoměřice. V nejstarší kategorii na webových stránkách Ústeckébyl nejúspěšnější Martin Kadlec ho kraje v sekci Dotace a granty
z Gymnázia Děčín, druhý skončil www.kr-ustecky.cz.
Vojtěch Scato z Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice a třetí Dvě velké investice
příčku obsadil Marek Boris ze SOŠ
Děčín - Dvě zásadní investiční
podnikatelská, Most.
akce proběhnou v letošním roce
v Děčíně. Město za ně zaplatí deKraj ocenil studenty
Pro začínající podnikatele
sítky milionů korun. Na opravdu
Ústecký kraj - V dnešní moderÚstecký kraj - Začali jste podni- střechy zimního stadionu a gloriní době je znalost on-line pro- kat nebo o tom uvažujete a chybí etu se pokusí získat dotaci. Zimstředí nedílnou součástí našich vám prostředky do začátku? Prá- ní stadion, do jehož oprav město
každý rok investuje, bude mít novou střechu. Radní města schválili zadávací dokumentaci výběro-

to nejstarší kosterní pozůstatky,
které byly na Mostecku při archeologických průzkumech před
zahájením těžby nalezeny. Právě
díky těžbě se archeologické průzkumy na Mostecku provádějí intenzivněji a častěji než jinde.

Archeologický nález
Most - Dva kostrové hroby, staré zhruba šest tisíc let, objevili
archeologové v předpolí lomu Vršany, kde se Vršanská uhelná ze
skupiny Sev.en Energy připravuje
na pokračování těžby. V hrobech
leželi pravděpodobně muž a žena
lidu kultury se šňůrovou keramikou z pozdní doby kamenné.
„V těchto místech jsme odkryli
čtyři hroby, přičemž ve dvou jsme
nalezli kosterní pozůstatky, v jednom pouze předměty a čtvrtý
byl prázdný. Odkryli jsme také tři
sídlištní objekty. Nález datujeme
do pozdní doby kamenné,“ uvedl
k nálezu Martin Volf, archeolog
z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech.
Kosterní pozůstatky i předměty
byly z hrobů co nejšetrněji vyzvednuty a předány k dalšímu zkoumání. Zatím archeologové podle
polohy kostí v hrobech předběžně určili, že se jedná o ženu
a muže. Žena měla v hrobě také
hliněné nádoby a ozdoby z lastur.
Muž měl při sobě náramek ze zvířecích zubů a kamenný nástroj.
V prostoru lomu Vršany a šachet
kolem Mostu se jedná o poměrně
významný a zajímavý nález. Jsou

KALEIDOSKOP
RAJSKÝ

životů. S používáním internetu je
však spojená problematika elektronické bezpečnosti. Žáci a studenti základních a středních škol
Ústeckého kraje se opět mohli
zapojit do soutěže s projektem
„Kraje pro bezpečný internet“
a vyhrát hodnotné ceny. V rámci
krajského finálového kola kvízu
první příčku v kategorii 8 – 12 let
obsadila Eliška Fialová ze Základní školy Na Podlesí, Kadaň. V kategorii 13 let zvítězil Jakub Novák
z Gymnázia Josefa Jungmanna,

vě pro vás je zde i letos dotační
program Podpora začínajících
podnikatelů v Ústeckém kraji pro
rok 2020, díky kterému můžete
získat až 200 tisíc korun. Žádosti do programu můžete podávat
od 6. února do 9. března. Cílem
programu je rozvoj podnikatelského prostředí regionu, zvyšování zaměstnanosti a tvorba nových
pracovních příležitostí. V loňském
roce program pomohl 43 podnikatelům. Všechny potřebné informace a materiály jsou dostupné

vého řízení na zhotovitele stavby.
Termín pro podání nabídek končí
5. února. Již v loňském roce město požádalo o dotaci Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy.
Také Gloriet v Růžové zahradě
děčínského zámku čeká rozsáhlá
oprava. Kvůli statickým poruchám
je totiž již několik měsíců pro veřejnost uzavřen. Město proto intenzivně připravuje jeho opravu.
Zvláštností této veřejné zakázky
také je, že bude bodově zvýhodněný ten zhotovitel, který při
restaurování Glorietu zajistí minimálně dvě exkurze s výkladem
pro žáky základních škol. Účelem

Výrobní a skladové prostory na Teplicku
od 100 m2 do 1 000 m2
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Radek Andres • tel.: 774 077 050 • www.vyhodnereality.cz

exkurzí je vzbuzení zájmu o ře- na z nových metod, kterou jsme
meslo mezi žáky. Nabídky město v rámci prací ověřovali,“ vysvětlil
ředitel výzkumné infrastruktury
přijímá do 12. února.
RINGEN Tomáš Fischer. Po spuštění seismometru proběhne vyhodnocování všech dosud získaných
údajů. Ty pak zástupci RINGENU
představí mezinárodní vědecké
radě, která proběhne na konci
února v Litoměřicích, a bude rozhodnuto o dalším postupu.

Veřejná sbírka pro Vejprty

Seismometr míří hluboko
do země
Litoměřice - Zcela unikátní operace, která nemá obdoby
v celé střední Evropě, probíhá
právě v Centru pro výzkum geotermální energie RINGEN v Litoměřicích. Vědci v pondělí 27. ledna
ráno začali spouštět do vrtu měřící sondu – seismometr do cílové
hloubky 1500 metrů, jež bude měřit otřesy v podzemí. Jde o dlouho
připravované práce, které jsou
dalším krokem na cestě k využívání zemského tepla a v budoucnu
také vytápění města. Samotnému
spouštění seismometru předcházely čtyřdenní přípravy, během
kterých vědci prováděli řízené
injektáže, kdy pod tlakem vháněli
do vrtu vodu. Ověřovali tak reakci
horninového prostředí na zvyšující se tlak a objem vody, což
je jeden z klíčových parametrů,
které potřebují pro další výzkum.
„Pronikání vody do horninových
formací v okolí vrtu jsme měřili
pomocí optického kabelu, teplotní rozdíly nám následně ukázaly,
kudy se voda šíří. Toto je jed-

Vejprty - Při ranním požáru
v Domově pro zdravotně postižené ve Vejprtech v neděli 19. ledna
zahynulo osm klientů a dalších
pět bylo převezeno do okolních
nemocnic.
Zásluhou pohotového zásahu hasičů, policistů a zdravotníků nebylo obětí víc. Integrovaný
zdravotnický systém zafungoval
velmi dobře a všem jeho členům
patří velké poděkování. Na místo přijeli v den neštěstí premiér
Andrej Babiš a ministryně práce
a sociálních věcí Jana Maláčová,
kteří nabídli státní finanční pomoc v mimořádné situaci. Starostce města Jitce Gavdunové
na místě okamžitou konkrétní
pomoc Ústeckého kraje přislíbil
hejtman Oldřich Bubeníček, který
zároveň všem složkám IZS poděkoval. Budovu vyhořelého objektu prohlédl statik a půjde opravit.
Vyšetřovatel PČR Martin Charvát
sdělil médiím, že hořet ve společenské místnosti domova začalo
od otevřeného ohně, technická
závada byla vyloučena. S opravami již řemeslníci začali. Zaměstnanci krajského úřadu se spontánně rozhodli vybrat mezi sebou
finanční prostředky na okamžitou
pomoc pro Domov pro osoby se
zdravotním postižením ve Vejprtech. Během několika dní vy-

Oldřich Bubeníček kandiduje do Senátu
Teplicko – V doplňovacích volbách do Senátu za obvod
Teplicko bude za KSČM kandidovat Oldřich Bubeníček.
Současný hejtman Ústeckého kraje už tuto pozici v letošních
krajských volbách obhajovat nebude.
„Rád bych v horní komoře parlamentu zúročil zkušenosti
osmileté práce v roli hejtmana. Mám tím na mysli ani ne tak
zákonodárnou iniciativu, ale věci praktické, které mohou
pomoci našemu regionu, jenž si ji bezesporu zaslouží.
Například v sociální oblasti, kterou mám jako předseda
sociální komise Rady Asociace krajů ČR na starosti. Chtěl
bych podpořit i tunelovou variantu silnice I/13 v Bílině,
kterou jsem jako starosta města navrhl, a o níž se nyní jedná
a také Kladrubskou spojku, kde by měla být stavba zahájena
v roce 2023, ale i další projekty“, říká Oldřich Bubeníček. Jeho
kandidaturu již schválil OV KSČM Teplice.
brali 70 tisíc Kč, které již předali
zástupci úřadu řediteli příspěvkové organizace Viktoru Koláčkovi a starostce města Vejprty Jitce

»

Gavdunové. Město Vejprty také
vyhlásilo veřejnou sbírku na pomoc klientům Domova pro zdravotně postižené.
(red.)

Účel sbírky: Rekonstrukce objektu a pomoc klientům DOZP
Kavkaz Vejprty
Datum zahájení sbírky: 21. 01. 2020
Datum ukončení sbírky: 31. 12. 2020
Číslo účtu: 123-1184550297/0100
IBAN: CZ64 0100 0001 2311 8455 0297
Jedná se o transparentní účet a přispěním na tento účet
bude zveřejněno jméno a výše finanční částky, kterou
přispěvovatel zašle. U účtu nebudou účtovány poplatky.

scbournak.cz
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Přijímací řízení na střední školy
Vstoupili jsme do roku 2020. Žáky
základních škol, kteří letos v červnu
ukončí povinnou školní docházku,
i jejich rodiče čeká rozhodnutí, co dál.
Možnosti středoškolského vzdělání
v Ústeckém kraji jsou široké a pestré
a každá škola se na přijímací zkoušky
zodpovědně a pečlivě připravuje. Volba
střední školy je jedním z významných
kroků v životě každého člověka. Příslušníci starší generace mohou potvrdit, že studentská léta se vším, co k nim
patří, je provází po celý život a většina
z nich se pravidelně setkává na abiturientských třídních srazech. Vzpomíná
se na spolužáky, učitele, školní výlety,
úspěchy v různých olympiádách i na to,
co se úplně nepovedlo. Středoškolská
maturita je pak od nepaměti považována za zkoušku dospělosti, která mladým
otevírá dveře do profesní kariéry. Proto
je důležité věnovat výběru střední školy
náležitou pozornost. Základní infor-

mace poskytují příslušné střední školy,
mnoho informací naleznete na jejich
webových stránkách. Při výběru střední
školy také pomohou výchovní poradci
na základní škole. Mnoho užitečných
informací naleznete na internetových
stránkách, které se specializují právě
na vzdělávání, např.: stredniskoly.cz,
nuov.cz, atlasskolstvi.cz.
A jak to bude letos vypadat prakticky?
Uchazeč či jeho zákonný zástupce podá
přihlášku k dennímu studiu řediteli vybrané střední školy do 1. března 2020.
Pro první kolo příjímacího řízení lze
podat dvě přihlášky. Na každou z nich
je třeba uvést také údaj o škole a oboru
vzdělávání, kam podává druhou přihlášku. Pro přijímání do prvního ročníku je ředitel střední školy povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího
řízení. V přijímacím řízení do oborů
vzdělání s maturitní zkouškou se koná
vždy jednotná přijímací zkouška z čes-

kého jazyka a literatury a z matematiky.
Jednotné přijímací zkoušky se konají
pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to ve dnech 14. a 15. dubna 2020
- pro čtyřleté obory vzdělávání. Pro šestiletá a osmiletá gymnázia pak ve dnech
16. a 17. dubna 2020.
V rámci kritérií přijímacího řízení
může ředitel školy rozhodnout také
o konání školní přijímací zkoušky.
Do konce ledna zveřejnily školy informace o kritériích přijímacího řízení
a předpokládaném počtu přijímaných
uchazečů pro první kolo přijímacího
řízení. Tyto informace jsou k dispozici na veřejně přístupném místě přímo
ve škole a také na internetových stránkách školy.
Kritéria přijímacího řízení stanoví
ředitel školy, který pak hodnotí jejich
splnění podle vysvědčení z předchozího
vzdělávání, výsledků jednotné přijímací zkoušky a výsledků školní přijímací

Střední škola AGC a.s.
se připravuje
na přijímací řízení
Stejně jako každý rok, jsou žáci 9. ročníků
čím dál tím nervóznější z blížícího se termínu přijímacích zkoušek. A stejně jako
každý rok jsou na Střední škole AGC a.s.
přípravy na tuto událost v plném proudu.
Zeptali jsme se ředitele školy Ing. Tomáše
Holomka, jaké benefity uchazečům nabízí.

VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem
Palachova 35, příspěvková organizace
www.szsvzs.cz • tel.: 474 778 110

Obory střední školy pro šk. rok 2020/2021
čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou
78-42-M/04
53-41-M/03
53-43-M/01
53-44-M/03
53-41-M/04

Zdravotnické lyceum
Praktická sestra
Laboratorní asistent
Asistent zubního technika
Masér ve zdravotnictví

Obory vyšší školy pro šk. rok 2020/2021
tříleté či tří a půl leté, denní nebo kombinované, ukončené absolutoriem - více na www.szsvzs.cz – Informace pro
školní rok 2020/2021
R02
8

„Mezi ty nejdůležitější benefity řadím stipendijní program. Jde o to, že
v průběhu prvního ročníku budou žáci představeni personálním pracovníkům sociálních partnerů školy a zájemci následně podepíší smlouvy
o stipendiu a budoucí pracovní smlouvě. Část odborného výcviku nebo
praktického vyučování pak probíhá přímo na pracovišti partnerské
firmy, takže stipendista má možnost se dobře seznámit s prostředím
a kolektivem. Nemohu ale nezmínit i příjemné prostředí školy a vstřícný
přístup našich pedagogů. Na tom jsme si jako škola vždy zakládali“.
Společnost AGC je nadnárodní firmou, uvažujete i o uplatnitelnosti absolventů v zahraničí?
„Rozhodně ano. Naši současní stipendisté se právě v této době účastní
odborné stáže v Belgii, kde se seznamují s novinkami na trhu s plochým
a automobilovým sklem, zabezpečením síťových technologií, umělou
inteligencí a programováním robotů. Je to velká příležitost zahájit kariéru ve společností AGC a díky pozitivnímu přístupu vedoucích pracovníků
AGC v Belgii zároveň zážitek na celý život.“
Co byste chtěl vzkázat případným uchazečům?
„Co bych rád vzkázal všem šikovným chlapcům a děvčatům? Nebojte
se technických oborů, pokud hledáte kvalitní profesní uplatnění. Pracovní trh dlouhodobě hledá odborníky, kteří umí pracovat s počítačem
a umělou inteligencí. A to za tu trochu úsilí určitě stojí,“ uzavírá ředitel
Tomáš Holomek.

zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení. Přihlédnout může i k dalším
skutečnostem, které osvědčují vhodné
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Podle výsledků jednotlivých uchazečů stanoví ředitel školy jejich pořadí.
Aby byl naplněn předpokládaný počet
žáků může ředitel školy vyhlásit další
kola přijímacího řízení. Do tří pracovních dnů škola zveřejní seznam přija-

tých uchazečů. Nepřijatým uchazečům
nebo jejich zákonným zástupcům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele
školy o výsledku přijímacího řízení lze
podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů
od doručení rozhodnutí.
Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole musí svůj úmysl
stát se žákem příslušného oboru vzdě-

lání ještě na dané škole potvrdit a to
do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. K tomuto potvrzení, že uchazeč na školu
skutečně má zájem nastoupit slouží tzv.
zápisový lístek, který budoucí student
nebo učeň obdrží na své základní škole.
Všem uchazečům o středoškolské studium přejeme hodně úspěchů při „přijímačkách“ i při dalším studiu.
(red.)
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Od komunálních voleb na podzim roku 2018 je nejvyšším představitelem Statutárního
města Teplice primátor Hynek Hanza. Zeptali jsme se ho, jak uplynulý čas prožíval…
Kdybyste měl stručně charakterizovat loňský rok. Jaký pro vás
v pozici primátora byl?

Stručně řečeno první, plný, rychlý a náročný. Osm let v roli 1. náměstka primátora, což je pozice
spíše výkonná, bylo dostatečnou
zkušeností pro přijetí nové výzvy
- postu primátora města, která s sebou přináší více reprezentativních
povinností. Za ten rok jsem se setkal se stovkami lidí, desítkami institucí a řešil jejich radosti i strasti.
Ne vždy je to jednoduché. Ale když
vás to baví, tak je to brnkačka, jak
by řekl Jaroslav Kubera. A mě práce
s lidmi neskutečně baví a naplňuje.

Primátor Hanza:

Rád se setkávám
s lidmi

Z čeho máte radost?

Radost mám v osobním životě ze
svého syna. Je prvňáček a vede si
dobře ve škole i ve sportu. V profesním životě jsem rád, že život
v Teplicích navázal na velmi úspěšné období exprimátora Jaroslava
Kubery. Město je stabilní, fungující, s dostatečnou finanční rezervou,
což jsou dobré devizy pro jeho budoucnost i rozvoj.

Jak hodnotíte činnost městského zastupitelstva a rady?

S potěšením mohu říci, že velmi
dobře. I když na všechno nemáme
stejný názor, debaty napříč politickým spektrem jsou konstruktivní.
Věcnou diskusi a argumenty vždy
vítám. I na radě někdy probíhá
Jste rovněž krajským zastupitekritická debata, podstatné ale je,
lem. Jak si Teplice stojí v rámci
že se dokážeme dohodnout na nejregionu?
Osobně jsem na Teplice hrdý. lepším řešení ve prospěch obyvatel
Naše lázeňské město je pozitivní našeho města.
ostrov v Ústeckém kraji a v jeho Jednotlivé odbory se vloni stěrámci si také velmi dobře stojí.
hovaly. Jak jste spokojen s prací

úřadu a bude reorganizace letos
pokračovat?

Mám to štěstí, že spolupracuji
se skvělým týmem lidí. Jsem hrdý
na to, že úřad disponuje týmem
produktivních lidí napříč všemi
odbory. I když agenda magistrátu
ze zákona neustále roste a lidí nepřibývá, snaží se vždy všem vyjít
vstříc. Sestěhování odborů bylo
logickým uspořádáním. Správní
činnosti jsou pod jednou střechou
na Mírovém náměstí, doprava
a životní prostředí se přestěhova-

V Teplicích se každoročně konají i velké open air akce, které
město významně podporuje:
Poslední víkend v květnu slavnostní zahájení lázeňské
sezóny, koncem června Czech Fashion Week na kolonádě,
v září Pivní rynek na Zámeckém náměstí a od jara
do podzimu pravidelně každou neděli u Zahradního domu
koncerty Malé Paříže.
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Podařilo se vloni navázat kontakty s podnikatelskou sférou?

Snažíme se upevnit spolupráci
s velkými společnostmi. Příkladem
může být AGC či Lázně Teplice
v Čechách. V tom chceme pokračovat i nadále. Navíc plánuji pořádat každoroční podnikatelská fóra,
kterých by se účastnili i představitelé menších firem a živnostníci. U společného „kulatého“ stolu
bych jim rád představil záměry
města a vyslechl si jejich názory.
Stranou nezůstanou ani občané,
vedení města se s nimi plánuje
pravidelně setkávat na besedách
ve čtvrtích, kde žijí.
Jaké investice pro občany
chystáte letos?

A naopak, na čem bude třeba
ještě zapracovat?

Práce je a bude vždycky dost.
Za zásadní stále považuji změnit
názor obyvatel Teplic na místo,
kde žijí. Bez aktivního pozitivního
občanství, chcete-li zdravého patriotismu, se nikam neposuneme.
Pokud budou mít Tepličané rádi
Teplice, tak se budou mít dobře
Teplice i Tepličané. Je dobré položit si otázku: Co může udělat pro
lepší život ve městě jeden každý
z nás?

ly na roh Krupské ulice a náměstí
Svobody, v historické hlavní budově už dojde jen k organizačním
přesunům s cílem úřad víc otevřít
a zpříjemnit lidem.

Zveme Vás k návštěvě, u nás se rozhodně nudit nebudete!

Masivně budeme investovat
v kapitálových výdajích v dopravě - rozšíříme trolejbusové trakční
vedení, nakoupíme další hybridní
trolejbusy tak, aby veřejná doprava
byla do tří let bez autobusů a bez
emisí. Dále do komunikací – chodníků i silnic, veřejného osvětlení,
nové cyklostezky by měly propojit
Šanov s Řetenicemi a také plánujeme vybudovat cyklostezku/cyklotrasu propojující Trnovany a Řetenice, připravujeme projektovou
dokumentaci na letní koupaliště
na Nové Vsi, rekonstrukce se dočká
foyer domu kultury v centru města
a zpřístupnit chceme podkroví regionální knihovny v Lipové ulici,
kde by mělo vzniknout moderní
dětské oddělení. Rozšířit chceme
i sportoviště, zvažujeme stavbu
kryté haly s palubovkou či lehkoatletický stadion atd. Všechno toto
úsilí má společného jmenovatele:
Lepší místa a možnosti pro lepší život obyvatel Teplic.(lar)

V Teplicích to stále žije!
Tepličané i hosté nejstarších lázní ve střední Evropě mají péčí města k smysluplnému aktivnímu
trávení volného času značné množství kulturních objektů a také krytých i venkovních sportovišť.

Kam za sportem:

ZIMÁK Na Stínadlech

AQUACENTRUM s dětským světem v Šanově

SPORTOVNÍ HALA Na Stínadlech

DESÍTKY HŘIŠŤ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Parkourové hřiště v Koperníkově ulici

Pumptracková dráha v Husově ulici

Skatepark na Angeru

Kompletní seznam včetně pravidel hry najdete na www.teplice.cz

Kam za kulturou a poznáním:

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO

SEVEROČESKÁ FILHARMONIE

GALERIE v Zahradním domě

BOTANICKÁ ZAHRADA v Šanově

DŮM KULTURY

REGIONÁLNÍ MUZEUM

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA

KINO KVĚTEN

Aktuální program jednotlivých zařízení včetně rezervačního systému najdete na www.teplice.cz
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Cizí jazyk při vyučování ostatních předmětů

V prosincovém vydání jsme
psali o tom jak pedagogové Základní školy Metelkovo náměstí
v Teplicích získávají zkušenosti v zahraničí v rámci projektu
Erasmus plus. Dnes to bude trochu o tom jak získané vědomosti
a zkušenosti aplikujeme ve vyučování. Snažíme se o uskutečňování
metody CLIL (Content and Language integrated learning) - vyučovací metodu založenou na vý-

o zdravé stravě, zvířatech, obcích
nebo povoláních. Ale zajímavé
a inspirativní aktivity byly realizovány i v hodinách matematiky,
vlastivědy, tělesné, výtvarné a hudební výchovy nebo pracovních
činností. Děti práci při těchto aktivitách přijímají s naprostou přirozeností a vlastně si ani neuvědomují záměr pedagoga.
Na druhém stupni školy je aplikace složitější. Dovednosti našich

nách zeměpisu, dějepisu nebo chemie a dalších. Současně je výuka
obohacena nově osvojenými moderními slovy a frázemi, které jsou
v současné angličtině používány.
Rádi bychom se na škole zaměřili na větší míru využití metody
CLIL v hodinách nejazykové výuky, což vyžaduje jistou míru do-

vednosti komunikace v anglickém
jazyce ze strany pedagoga. Naším
cílem tedy je pokračovat v nastavené cestě zvyšování jazykových
kompetencí v anglickém jazyce
u pedagogů školy a podpořit je
v jejich vzdělávání.
Mgr. Bc. Šárka Laštovková
zástupkyně ředitele školy

Základní škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků,
Teplice, Metelkovo nám. 968
pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

uce předmětu prostřednictvím
cizího jazyka, takže si žák osvojuje
současně znalosti a dovednosti
v obou předmětech. Tuto metodu
aplikujeme pomocí tzv. language
showers (jazykové sprchy), tedy
krátkých aktivit ve vyučovací hodině, při kterých dochází k nenásilnému propojení jazykového
a nejazykového učiva.
Po několikaměsíčních zkušenostech se ukazuje, že velmi
dobře je tato metoda aplikovatelná na 1. stupni školy především
v hodinách prvouky. Od prvního
do třetího ročníku si žáci procvičovali a rozšiřovali slovní zásobu
například v tematických celcích
12

žáků jsou po pěti až osmi letech
výuky anglického jazyka na poměrně vysoké úrovni, což vyžaduje i vysokou jazykovou úroveň
vyučujících. Proto se do aplikace
metody CLIL zapojili především
vyučující anglického jazyka a to
v druhém předmětu, který vyučují. Zaznamenali jsme tak hodiny
dějepisu, zeměpisu, chemie a základů společenských věd.
Přínos projektu lze pro žáky
druhého stupně vidět hlavně
v tom, že se neučí jazyk pro „budoucí použití“, ale své nové jazykové znalosti a dovednosti využívají ihned ve vyučování jiných
předmětů - třeba právě v hodi-

PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
17. 3. 2020 od 15.00 do 17.00 hodin
Elektronické přihlašování k zápisu do prvních tříd
pro školní rok 2020/2021
od 9. 3. 2020 na www.zsmetelkovo.cz

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Nemocnice Na Františku
Praha 1
přijme:

• lékař se specializovanou způsobilostí: RDG, neurologie
• lékař se specializovanou způsobilostí: psychiatrie, úv. 0,2
• farmaceut a farmaceutický asistent
• všeobecná a praktická sestra
• sestra pro perioperační péči
• sestra pro intenzivní péči
• zdravotnický záchranář
• ošetřovatel, sanitář
• příjemné kulturně-historické prostředí v centru Prahy
• práce v akreditovaném zdravotnickém zařízení
• parkování v areálu nemocnice
• velmi dobré platové podmínky
• pro mimopražské ubytovna, popř. služební byt
• kvalitní stravování (obědy, večeře) v ceně 25Kč
•	výhody z kolektivní smlouvy (20 hodin volna navíc, penzijní připojištění,
2x ročně příspěvek na kulturu, sport, vzdělávání a rekreaci aj.)
•	odborný i osobní růst, a další vzdělávání (kurzy, specializace, semináře,
e-learning, odborné konference aj.)
• možnost práce i na zkrácený úvazek

R0252043

Nabízíme:

Kontakt:
Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM
T: +420 222 801 370 - M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz - www.nnfp.cz

EXYTE Technology CZ
jedna z vůdčích firem v oblasti
engineeringu a konstrukcí high-tech zařízení

hledá vhodné uchazeče pro rozvíjející se závod
v průmyslové zóně Krupka na následující pozici:

společnost s dlouholetou tradicí, zabývající se
projekcí a výstavbou sklářských agregátů
a ocelových konstrukcí, obsazuje pozice:

 ELEKTROMONTÉR
Požadavky:

• vzdělání technického směru s praxí v oboru • znalosti mechaniky strojů a zařízení • znalosti v oboru elektro, elektroniky • vyhláška
50/1978/Sb. výhodou

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR
ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ
ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ

Náplň práce:
• instalace elektrických a mechanických součástí • montáž rozvodových skříní, instalace komponentů dle plánu • dodržování předpisů
PO, BOZP jakož i ostatních interních směrnic společnosti • aktualizace dokumentace, vystavování zkušebních protokolů

NABÍZÍME:
• zajímavou práci na plný úvazek ve stabilní české firmě
• možnost získání nových znalostí
• školení zaměstnanců ke zvýšení kvalifikace v oboru
• příspěvek na stravování a pojištění
• výkonnostní prémie

Požadované vzdělání: Odborné vyučení bez maturity
Kontaktní osoba: Simona Vitoušová mobil: 604 241 422

R0252040

R0252038

Kontakt:
Teplotechna-Prima, s. r. o., J. K. Tyla 2859/1,
415 01 Teplice, tel.: 417 816 021
e-mail pro zasílání životopisů:
vachatova@teplotechna-prima.com

Co můžeme nabídnout:	
• možnost podílet se na rozjezdu nově vznikající společnosti • zázemí silné mezinárodní společnosti • stabilní práci v prosperující společnosti • úplně nové, moderní a čisté pracovní prostředí • kvalitní
zaškolení • příjemné pracovní prostředí • motivující finanční ohodnocení • prémie, bonusy • benefitní systém • 26 dní dovolené
Místo pracoviště: Kateřinská 108, Krupka - Nové Modlany
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva
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Ota Schnepp z Klášterce nad Ohří je zaměstnancem Skupiny ČEZ v severních Čechách.
K jeho koníčkům již dlouhá léta patří výtvarno. Několik samostatných výstav už měl,
v lednu a v únoru představuje svoji tvorbu v Kulturním a společenském centru Lidové sady
při ZOO Liberec. Až budete mít cestu kolem, zastavte se, stojí za zhlédnutí.
Kdy jste se skicováním a malováním začal a co vám přináší?

V roce 2002, někdy v březnu
po jedné vernisáži velmi známého a renomovaného výtvarníka.
Viděl jsem jeho díla před i po této
výstavě a velmi se mi líbila. To, co
ale tenkrát přivezl do jedné malé
horské galerie, bylo opravdu „jako
pěst na oko“, šílené a velmi obří.
Tak jsem si řekl, že to co on, dokážu také a za pár šupek, ne desetitisíce, jako chtěl on. No, mýlil
jsem se, pochopitelně. Ale chytlo
mne to, a tak jsem se rozkresloval
černým fixem a zkoušel čarovat
s pastelem dál a postupně se dostal
ke klasickým barvám. Nikdo není
samozřejmě dokonalý, takže i já
hledám další dosud málo pro mne
poznané abstraktní cesty. Třeba
s krajinami jsem začal teprve před
necelými třemi roky. Je to pro mne
relax. Čistím si tak hlavu od všedních starostí. Prostě vypustím své
okolí z mysli a vidím jen plátno,
barvy a rodící se dílo. Mám přitom
radost, když se mé hotové dílo někomu líbí a třeba si ho chce i pověsit doma či v kanceláři.

Výtvarné osmnáctiny

OTY SCHNEPPA

Jaké techniky používáte?

Maluji zásadně abstrakce, takže
na výběr mám pastel, uhel, akryl,
temperu i olejové barvy. Pastel
a uhel používám samostatně nebo
v kombinaci, případně po hotové černobílé perokresbě přetáhnu
různě zkombinované pastelové
barvy. Mám i olejové a aqua pastely, v prvním případě jsou roztíratelné pomocí ředidla (terpentýnu),
ve druhém je pochopitelně zapotřebí voda. I s nimi se dají namalo-

vat zajímavé věci, ale zatím s nimi
experimentuji pomálu. Výhoda je,
že člověk používá štětce, takže si
neušpiní ruce. Akryl, tempera, olejové barvy – buď samostatně čistá

Samostatné výstavy:
• Galerie JA.RO. Vejprty (2002, 2004, 2008, 2018)
• Galerie Kryt Klášterec nad Ohří (2011)
•	Zámeček Vysoký Hrádek IC Temelín (2015, 2017)
• Městské divadlo Děčín (2012)
• Hřebíkárna Chomutov (2015)
• Zoopark Chomutov (2015)
• Vstupní hala jaderné elektrárny Dukovany (2018)

technika, nebo rovněž kombinace.
Hodně mixuji akryl s temperou.
Je zajímavé, že na první pohled
vypadají barvy na tubách stejně,
ale ve skutečnosti se liší složením

i odstínově, což dává u abstrakce
spoustu možností. Olejovým barvám teprve přicházím na chuť.
Kde berete pro svoji tvorbu
inspiraci?

Všude kolem sebe. Abstrakce je
v mém případě abstrakcí proto, že
prvopočátek je bezmyšlenkovitý, dá
se říci automatický. Když to řeknu
velmi rouhačně, tak na plátno či desku před sebou prsknu nějakou barvu
sem, jinou tam a další onam. Je mi
přitom jedno, o jaké jde. Pak se pomocí různých štětců a tahů snažím,
aby se už ty skvrny, čáry, obrazce
a podobně staly něčím konkrétním
a pozdější pozorovatelé (diváci) hotové dílo vnímali prostorově. Následně přidám další barvy a zase pracuji štětcem na jejich roztěru, třeba
i různými směry. Pak teprve otáčím
plátno všemi směry a hledám něco,
co by to mohlo být. Někdy nevidím
ještě nic, jindy mě to uhodí přímo
do očí. V duchu si pak představím,
jak by to mělo asi ve finále vypadat
a už postupuji s barvami a štětcem
opatrněji. No, někdy z toho vznikne úplně něco jiného, než byla má
představa. Pak mám pochopitelně
obrazy, které vznikají jakoby cíleně,
tedy mám jakousi představu, co chci
namalovat a té se držím. V tomto
případě se inspiruji mytologií, bájemi, pověstmi, lidovými zkazkami napříč nejrůznějšími kulturami
a také Biblí - nejstarší kronikou lidstva. Hledám v nich hlavně tajemno
a mystično, nebo se snažím zabstraktnit určitý příběh. Názvy mluví
samy za sebe, například Zlatí andělé,
Čert, Souboj andělů, Cesta za Hádesem, Ikarův pád, Pegas, Potopa,

Společné výstavy:
• Zámecká galerie Thun Klášterec nad Ohří
(2004 a 2010 – Jarní salon kláštereckých výtvarníků)
•	Galerie JA.RO. Vejprty (červenec 2008, -09, -10, -11, -12, -13, -14, -15 prezentace
během II. – IX. výtvarného sympozia)
•	Galerie JA.RO. Vejprty (červen 2016, -17, - 18, -19 prezentace během
X. a XIII. výtvarného sympozia)
•	Galerie Kryt Klášterec nad Ohří (2015 – Salon kláštereckých výtvarníků)
•	Galerie Lurago Chomutov (2015) – fotovýstava pěti českých autorů

Zastoupení: Česká republika, Slovenská republika, Spolková republika Německo, USA, Slovinsko (soukromé sbírky)
Galerie JA.RO. Vejprty (od roku 2002)
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• ž ije a tvoří v Klášterci nad Ohří (kontakt: 724 829 796; ota.schnepp@post.cz)
•p
 ůvodně zemědělský technik (VÚRV Praha 6 - Ruzyně, VŠZ Praha 6 - Suchdol)
• v první polovině 80. let 20. století zběhl k novinařině, které se profesionálně
věnoval až do konce roku 2005; naposledy 10 let jako šéfredaktor
• v současné době působí coby regionální manažer komunikace a mluvčí Skupiny
ČEZ pro severozápadní a střední Čechy
•a
 bstraktní malbě se věnuje od jara 2002, přičemž po počátečních perokresbách
přišel na chuť pastelu a akrylovým barvám; v současné době tvoří též oleje,
kombinace akrylu s temperou a rovněž se vrací ke složitějším perokresbám,
z nichž některé podbarvuje pastelem
• s vé abstraktní perokresby nazývá „pačmagy“ – čára sem, čára tam a něco z toho
(nějaká potvora) ve finále bude (pačmaga = po slovensky potvora)
• jeho abstrakce často vycházejí z automatické kresby
•o
 d druhého ročníku (2008) je pravidelným účastníkem Výtvarného sympozia
vejprtské Galerie JA.RO., čímž tvoří ve prospěch města Vejprty
•m
 á za sebou 11 samostatných a 15 společných výstav a 1 výstavu, na níž se
prezentoval fotografickým cyklem „Jak to vidím já“ – reportážní foto s dalšími čtyřmi autory
• s oučasná výstava v Lidových sadech Liberec je jeho 12. samostatná v pořadí
• v přípravě má již 13. výstavu, a to v prostorách Zámečku Vysoký Hrádek IC Temelín, kam se s oblibou vrací ve dvouletých
periodách. Letos to bude v dubnu
• ž enatý, manželka Beáta doprovázela dvě jeho výstavy Vejprty (2002) a Klášterec (2011) poezií; na třech výstavách měla své
zastoupení dvěma abstraktními kresbami i jeho dcera Janička (2002) Galerie JA.RO. (2008), Zámecká galerie Thun (2010),
Galerie Kryt (2011)

Ukřižování Krista, Trpaslík, Pán hor,
Dračí rodina, Divoká honba, Krysař,
Tanec vlků… Další cílenou abstrakcí
jsou mé krajiny. Některé jsou takzvané Krajiny z vlaku, tedy správně
rozmazané. U jiných se snažím, aby
alespoň vzdáleně připomínaly konkrétní pohoří, třeba Krušné, Jizerské
či Doupovské hory a zvláště České
středohoří. To je díky svým rozlič-

ným kopcům velmi rozmanité a tu- republice Německo, ve Slovinsku
a USA ve státě Texas, deset menších
díž i neutichající inspirací.
kousků konkrétně visí někde v DalKterá vaše díla zdobí veřejný
lasu a okolí. Od roku 2008 jsme
prostor?
pravidelným účastníkem výtvarMám trvalé zastoupení v Ga- ných sympozií ve prospěch města
lerii JA.RO. ve Vejprtech, a to již Vejprty. Hotová díla nás všech měsod roku 2002. Jinak mám zastoupení v soukromých sbírkách po celé
ČR a Slovensku, dále ve Spolkové

to hlavně využívá jako unikátní dárek pro vzácné hosty a partnerské
návštěvy. A určitě mají pro ně i jiná
využití. Zda ovšem zrovna některý
z mých obrazů visí někde na radnici či v nějaké firmě, případně u někoho doma, už nevím.
(lar)

JSME
I V TEPLICÍCH!

KRUPSKÁ
3204/39–912 h
:
Po-Pá: 9–18 h, So




eshop.levno.shop

S tímto kupónem
SLEVA na nákup

-20 %

R0220055

Vítejte ve světě,

kde se neplýtvá

Nelíbí se nám svět, kde
je výhodnější zlikvidovat
výrobek, který už nepřináší
zisk. Proto otevíráme
prodejny, kam takové zboží
vozíme. A vy tak u nás každý
týden najdete skvělé zboží za
neskutečné ceny.



»

Ota Schnepp

15

Okres

16

Počet staveb

Výše plánované investice (v mil.)

Česká Lípa

19

82,1

Jablonec nad Nisou

17

88,2

Liberec

16

118,4

Chomutov

26

132,2

Děčín

28

142,3

Louny

24

172,2

Litoměřice

14

218,7

Most

20

94,1

Teplice

25

124,3

Ústí nad Labem

15

81,6

37 mil. Kč
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LAGERHAUS Teplice. Vcházíme do přízemí
objektu naproti železničnímu nádraží
a ocitáme se bez nadsázky v jiném světě,
v uměleckém salonu ARANKAS.

Kouzelný svět
Aranky Slavíkové

Průvodkyní je nám jeho provozovatelka, módní návrhářka Aranka
Slavíková. Něžná, subtilní, skromná a poněkud uzavřená žena, která
od malička vyjadřuje své živé sny spíše než slovy tvorbou. ARANKAS
je značka, která nabízí nadčasovost, upřednostňuje eleganci, ženskost
a svůdnost. Najdete tu jedinečné kousky, precizně zpracované z dovezených luxusních materiálů, zejména z přírodních. Mnoho z nich je
zcela unikátních, s jemnými detaily, které podtrhují osobnost ženy. Jako
byste náhle před sebou měli Audrey Hepburn, Marylin Monroe, Jaquline Kennedy nebo Adinu Mandlovou s nádechem nového očekávání.
Modely navrhuje i pro zahraniční klientelu, připravila šaty například
pro ředitelku Christian Loboutin v Římě a spolupracuje s modistkou
Patrizia Fabri.
Aranka Slavíková dává vedle vlastní invence v salonu vyniknout
i dalším umělcům. Najdete tu renovované dřevěné artefakty řezbáře
a plastika Vjačeslava Antoše, nevšední osvětlení bratrů Ondřeje a Miroslava Patkových z firmy MOLS, díla malířky Nicolety Ciganikové, či
ruční šperky Niny Sichinskaje. Slavnostní otevření uměleckého salonu
vloni přijel podpořit nadaný italský klavírista Alberto Giurioli. S umělci
se v salonu také ráda setkává a čerpá inspiraci pro další tvorbu. Je skoro
neuvěřitelné, co všechno dokáže nabídnout vhodně a s citem rekonstruovaný brownfield a lidé v něm. Přijďte se také podívat.
Připravila L. Richterová, foto: archiv

Aranka Slavíková

Kancelářské
a komerční prostory
v Teplicích
Bc. Jaroslav Andres - tel.: 603 472 304
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www.vyhodnereality.cz

Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky
a přírodovědných předmětů
Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3
Škola je zaměřena:

Vybavení školy:

• r ozšířené vyučování matematiky a přírodovědných
předmětů od 6. třídy
• r ozšířené vyučování výpočetní techniky a informatiky
od 6. třídy
•b
 ěžné třídy, třídy s rozšířeným vyučováním
matematiky a přírodovědných předmětů a třídy
s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní
techniky

• 3 moderní počítačové učebny
• 30 interaktivních tabulí
• 2 tělocvičny a venkovní sportovní areál se 3 hřišti
• 5 moderních heren školní družiny
• školní jídelna s moderně vybaveným zázemím a pestrým a zdravým jídelníčkem
• výuka II. stupně probíhá v odborných učebnách moderně a speciálně
vybavených
• nejmodernější jazyková učebna Robotel v plné verzi pro výuku cizích jazyků
• mobilní iPadová učebna pro žáky I. stupně ZŠ
• robotika na I. i II. stupni školy

Cizí jazyky:

Ve škole pracuje velké množství zájmových kroužků:

Typy tříd:

•o
 d 1. třídy anglický jazyk – Angličtina hravě
(návaznost a prolínání s jazykovou školou Step by
step)
•o
 d 7. třídy druhý cizí jazyk – německý jazyk, španělský
jazyk

Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení
problémů. Připravujeme je k tomu, aby se všichni projevovali jako svébytné,
svobodné a zodpovědné osobnosti, aby aktivně uplatňovali svá práva
a naplňovali své povinnosti.
Škola disponuje rozlehlým přírodním a sportovním areálem, který využíváme
k relaxaci v době přestávky i pro vyučování.

Kvalifikovaný a tvořivý pedagogický sbor.
Zápis do 1. tříd: 1. - 3. 4. 2020 vždy od 14:00 hod. do 17:00 hod.

R0220052

Při nedávné kompletní modernizaci a zateplení v roce
2017 byly vybaveny učebny unikátní rekuperací pro
automatickou výměnu čerstvého vzduchu a CO2
ve 42 učebnách včetně akustických stropních podhledů pro vyrovnávání zvukové hladiny ve třídách.
V témže roce byl dokončen školní sportovní areál
včetně velkého hřiště s umělou trávou, sportoviště
pro lehkou atletiku, multifunkčního a hokejbalového
hřiště spolu s dětským hřištěm s 3D herními prvky.

Nabízíme sportovní, umělecké i naučně zaměřené kroužky.

Bližší informace:
tel.: 417 530 497 | e-mail: buzulka@centrum.cz | internet: www.buzulka.cz

Co Vám nabízíme:

Zápis do 1. tříd

klidné a přátelské
prostředí, individuální
přístup k žákům,
bezplatné zájmové
útvary (tvořivé dílny,
keramický, německého
jazyka, sportovní, vaření,
dramatický, zahradnický,
šikovné ruce a spoustu
dalších). Organizujeme
výjezdy do ŠVP
a prázdninový pobyt.

S případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat

417 539 809 

602 101 239
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Popelářem chtěl být snad každý malý kluk. Jen málokterému se to ale splnilo. Přitom
by se bez jejich práce stal svět velkou odpadovou skládkou. Platí to i o lázeňských
Teplicích, kde svoz odpadků za občany platí firmě Marius Pedersen město. A částka to
rozhodně není malá, ročně vyjde na několik desítek miliónů korun.

e
j
i
ž
e
s
Jak

POPELÁŘŮM

Chtěla jsem vidět, jak vypadá
taková popelářská směna. A tak
jsem v úterý 14. ledna usedla
vedle řidiče a velitele osádky popelářského Mercedesu ECONIC
Jana Augustýna. V Teplicích je
deset let, čistit město dříve jezdil se svým tatínkem, který už je
v seniorském věku a na odpočinku. V kabině jsou s námi ještě dva
mladíci Martin Konečný a Daniel
Loos. Hoši měli právě po svačinové pauze a po ní jsme se kolem
20

10. hodiny vydali do Novosedlické
ulice, kde sídlí řada firem. Trasu
znají dokonale, Jan Augustýn se
svým kolosem, který prázdný váží
15, 7 tuny, zručně zajíždí co nejblíž
ke kontejnerům, mládenci je dávají vysypat a vracejí zpět na místo.
Řídí se přitom denním svozovým
plánem, který mají k dispozici jak
v papírové formě, tak i na tabletu.
Střídáme jednu zastávku vedle
druhé, Martin s Danem zůstávají venku a jezdí na stupačce auta,

aby v husté zástavbě neztráceli čas.
Tak je to každý den. Z osmihodinové směny, ať ranní či odpolední, v zimě nebo v létě, na sněhu,
za deště i v tropických vedrech
stráví víc než polovinu času za vozem. Přitom musí mít na sobě
předepsaný pracovní oděv a obuv.
Když je víc nádob pohromadě, vystupuje i řidič Jan a pomáhá jim.
Zajíždíme do kolonie rodinných domků a zahrádek na Bramš.
Dlouho jsem tu nebyla a nestačím

se divit, jak velké je tu nové osídlení. Jezdit po uzoučkých uličkách
vedle zaparkovaných aut bych se
bála i v osobáku. Jan je v manévrování opravdu třída, je vidět, že
rád řídí. Ptám se ho, jak se odpadové hospodářství za posledních
deset let změnilo. Přesto, že lidé
komunální odpad daleko víc třídí,
je nárůst o polovinu vyšší. Začínal
s menším autem, které pobralo
6 tun netříděných odpadků, dnes
je jich za směnu dvojnásobek.

A co popeláře nejvíc trápí?
Jednak někteří bezdomovci, kteří prohrabou kontejnery a vyházené odpadky nechají na zemi.
Úklid s koštětem a lopatou pochopitelně zdržuje. Nejhorší to
bývá po víkendu, kdy se stává, že
se na některá místa vracejí i dvakrát za směnu, prim v tom hrají

sklidit hlavní komunikace. A když
časově nezvládají, musí do práce
i v sobotu. V úterý 14. ledna dopoledne, než je vystřídala odpolední
směna, vysypali 210 nádob, žádný
z osádky se ale netěší na čtvrteční
odpoledne. To mají ve svozovém
plánu 800 nádob v Proboštově.
Těsně před polednem signali-

Jan Augustýn

zuje popelářský vůz, že je plný.
Jedeme proto do Modlan na
skládku. Váha říká, že náš náklad
činí 11,4 tuny. Skládka je skutečně obrovská, chvíli trvá, než jsme
na místě. Řidič kompaktoru, který
neustále odpadky zahrnuje, ukazuje, kam máme nijak libě vonící
náklad složit. To trvá jen pár minut. Zatím pozoruji hejna racků,
kteří neustále nad skládkou krouží a hledají něco k snědku. Nepochybuji, že nacházejí, protože

Daniel Loos a Martin Konečný

především sídliště. Za chvilku se
o tom přesvědčujeme v Zemské
ulici. Dál jsou to špatně zaparkovaná auta, a to i tam, kde jsou
žluté čáry a taky fakt, že lidé házejí
do kontejnerů i odpad, který tam
nepatří, například cihly, kamení,
hlínu, pneumatiky, kusy nábytku
a podobně. To se pak hoši pěkně
nadřou a přitom zbytečně. Stejně
tak si musí umět poradit i s extrémními situacemi. Tepličané vědí, jak vypadá město po slavnostním zahájení lázeňské sezóny nebo
těsně po Vánocích a na Nový rok.
To začínají jezdit namísto v 6 hodin už ve 4 ráno, aby do 8 stihli

v komunálním odpadu bývá jídla
opravdu hodně a někteří z nich
svou mohutností připomínají spíš
kachny nebo husy.
Osádce popelářského vozu děkuji za nevšední zážitek. Přesvědčila jsem se, že tahle profese není
žádný med. Proto se přimlouvám,
mějme k tomuto povolání úctu
a začněme každý u sebe. Vždyť
pořádek dělá přátele!
Text a foto: L. Richterová

Od Pavla Mrvy, provozního náměstka ředitele provozovny Teplice Marius Pedersen, a.s.,
na centrále v Úprkově ulici ještě získávám další informace o tom, jak je vybaveno odpadové
hospodářství:
Počet svozových vozidel

okolo 4 vozidel

Počet zaměstnanců svozu

16

Počet řidičů na svozu odpadu

8

Velikost skládky v Modlanech

14 ha

Počet nádob

přes 12 500 nádob a kontejnerů

Četnosti svozu

ranní a odpolední směna

Rizika svozu

neprůjezdné ulice, neohleduplní řidiči, lidé vybírající odpad
z nádob s absencí úklidu, přimrzlý odpad na komunikaci
– zhoršená možnost úklidu okolo nádob apod.

Druhy sváženého odpadu

komunální odpad, vytříděný odpad, bioodpad

www.vyhodnereality.cz

Nebytové prostory,
kanceláře a byty k pronájmu
Jaroslav Andres • tel.: 603 472 304 • phrealas@gmail.com
v centru Ústí n. L.
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Výstava Svět kostiček

22. února od 15:00 hodin, TJ Sokol medúz je doplněn audiovizuálnímí efekty a pro děti je připraPo nedávných velmi úspěšných Louny, Poděbradova 638.
veno interaktivní akvárium i dětvýstavách stavebnice LEGO zaSvět Medúz Arkády Pankrác ský koutek. Ohromí vás největší
vítala do teplického zámku další
- největší medúzárium
akvárium ve tvaru koule, které
herní výstava Svět kostiček®, tenv
Evropě
se uchází o zápis do Guinnesovy
tokrát z české stavebnice SEVA.
Na
střeše
OC
Arkády
Pankrác
knihy rekordů. Pojme 2 tisíce litrů
Velkým lákadlem je například deobjevíte
ojedinělou
expozici
ze
vody, to největší „běžné“ akvátailně propracovaný model ulice
světa
mořských
živočichů
je
jí
rium pak 5 tisíc litrů vody a doperiferie města se silnicí, zahradami, budovami a vozidly. Nebo
dvoupohledová budova hasičárny, sestavená dle skutečné požární stanice z roku 1923. Výstava
nabízí také velkou dětskou hernu
o pěti herních zónách s kostičkami SEVA®, BLOK®, Mosaic Maxi,
Combi Car a Disco.
medúzárium Svět Medúz, kde naleznete více než 10 tisíc medúz
různých druhů, tvarů i velikostí v 38 akváriích. Zcela unikátní
světový projekt medúzária, kde
se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz. To je
pražský Svět Medúz v OC Arkády
Karneval pro děti 2020
Pankrác. Medúza je oceánský tvor
Nenechte si ujít Dětský karne- se skutečným kouzlem. Podél
val - cesta kolem světa, sportov- oceánských proudů se nechává
ní odpoledne plné her a zábavy unášet již po milióny let a svou
v maskách, přezůvky s sebou, křehkou krásu předvádí ve fassvačinku připravíme. V sobotu cinující podmořské show. Svět

že podle nejnovějších poznatků
je zapotřebí ptáky přikrmovat
celoročně? Seznámíte se s novým názorem předních evropských ornitologů doporučujících
celoroční přikrmování ptáků.
Vyplývá to z dlouhodobých výzkumů, které jasně potvrdily až
katastrofální úbytek hmyzu. Jeho

hromady je ve všech akváriích
až 12 500 litrů vody. Svět Medúz
najdete na střeše OC Arkády Pankrác, v 2. patře. Vstup sem je přes
střechu ze zákaznického parkoviště. Otevřeno denně od 9:00
do 21:00 hodin.

nedostatek má negativní dopad
zejména na hmyzožravé ptáky
v době krmení mláďat. Výstava
také upozorní na potřebu nabízet ptákům vodu v podobě různých napajedel, a to především
v horkých letních dnech. Tradičně nebudou chybět ukázky nevyhovujících ptačích budek a polobudek v porovnání se správnými
variantami. Uvnitř vegetariánského bistra si pak návštěvníci
budou moci v klidu prohlížet
„katalog“ nejběžnějších zahradních ptáků. Výstava je přístupná
zdarma.

a K D Y
pro děti a rodiče

TVOŘIVÁ DÍLNA

K A M

MÝDLÁRNA U ZÁMKU TEPLICE

Jak krmit ptáky?
V pořadí již dvanáctý ročník
ornitologické výstavy v Botanické zahradě hl. m. Prahy od 17. 1.
do 1. 3. 2020. Dětem i dospělým
představí základní typy krmítek
a objasní, čím ptáky správně krmit a kdy s krmením začít. Víte,

Milí naši tvořiví přátelé,
přijďte si odpočinout do naší Tvořivé dílny, zaměřené nejen na výrobu mýdla.
Vždy si od nás odnesete svůj vlastnoruční výrobek, ať se jedná o mýdlo, sůl
do koupele či například adventní věnec. Dílny obměňujeme a stále vymýšlíme něco nového. Navíc se dozvíte něco o historii výroby mýdla a navštívit
můžete i strašidelné sklepení KATA MYDLÁŘE.
Těšíme se na Vás…
Pokud si nevíte rady s dárkem nebo chcete jen potěšit své nejbližší, můžete
si u nás zakoupit Dárkový poukaz na nákup zboží v našich obchodech nebo
Dárkový poukaz na Tvořivé dílny, které pořádáme pro školy, školky, rodiče
s dětmi, dospěláky, instituce a dokonce se mohou stát i součástí Vaší rodinné
či firemní oslavy.
Vaše tvořivé mydlářky…

Objednávat se můžete na:

e-mail: dilna@mydlarnauzamku.cz
FB Mýdlárna u Zámku Teplice – tvořivá dílna
+420 777 879 093, +420 603 114 344
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vedoucí výstavnicko-propagačního oddělení muzea. Vstupné: děti
20,- Kč, dospělí 30,- Kč, rodinné
60,- Kč.

Jarní prázdniny v Zoo Děčín
se soutěží

O líném Honzovi
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci a Loutkové divadlo
Jitřenka Žatec zvou do Křížovy
vily v neděli 16. února 2020 od 15
hodin na pohádku O líném Honzovi. Marionetovou pohádku O líném Honzovi má Loutkové divadlo Jitřenka ve svém repertoáru
od října roku 2001. „Přijďte se
podívat na nové zpracování této
pohádky a po jejím skončení můžete ještě shlédnout probíhající
výstavu loutek žateckého rodáka
Antonína Műllera, která končí 23.
února“, pozvala Jitka Krouzová,

Zajímavou stanovištní soutěž
pro děti přichystala na dny prázdninového volna děčínské zoologická zahrada. Zima se sice ještě
stále hlásí o slovo, ale také se už
nezadržitelně blíží jarní prázdniny. A právě na ně bychom vás rádi
pozvali do děčínské zoo. Pokud se
k nám vydáte v období od 22. 2.
do 1. 3. 2020, pak se rozhodně
nebudete nudit. Zahrada je otevřena denně v únoru od 8 do 16
hodin a v březnu pak od 8 do 18
hodin.

TEPLICKÉ

PLANETÁRIUM
HVĚZDNÉ NEBE
POHÁDKY
SOUHVĚZDÍ
OTEVŘENO KAŽDOU

STŘEDU A NEDĚLI

Středa: 16:00 a 19:00
Neděle: 14:00, 16:00 a 19:00

www.hapteplice.cz, www.facebook.com/HaPTeplice

Agentura PAC
Na začátku to byla vize dvou
kamarádů z Teplic, vytvořit tábory pro děti, kam se všichni budou chtít každé léto vracet. Je rok
2007 a Jan Švach (Ace) s Pavlem
Handreichem (Plevel) pořádají
jako nezisková organizace Agentura PAC, v překladu „Plevel Ace
Camps“ svůj první tábor s tématem DOBA LEDOVÁ, na který přijede doslova jen pár dětí. I přes
přípravy téměř na koleni se to povedlo, děti se na příští tábor vrací
a jejich počet narůstá. Postupně
se pod hlavičkou „PACky“otevírají

školy v přírodě, zimní kurzy s lyžováním, podzimní tábory a spousta dalších akcí nejen pro děti,
ale i pro dospělé. Po letech tvrdé
práce, pečlivosti a zodpovědném
přístupu se počet dětí, jenž se
každoročně zúčastňuje PACkových akcí, pohybuje okolo 5 tisíc.
Agentura PAC je už roky na špičce
tohoto oboru. A to díky lidem, kteří se na tom každoročně podílejí,
a které spojila vize dvou kamarádů z Teplic. Kontakt: Agentura PAC
z.s., 28. října 963, 41501 Teplice,
tel. 777 667 367, e-mail: agentura@
packa.eu, www.packa.eu.

Masopust 2020 - Zubrnice
Již 17. ročník masopustního reje zažijí obyvatelé Zubrnic. Muzeum
v přírodě Zubrnice ho připravuje tradičně s folklórním souborem
DYKYTA z Krásné Lípy. Masopustní veselí propukne v obci Zubrnice
v sobotu 15. února 2020. Masky se sejdou ve dvoře roubeného domu
z Loubí mezi 9:30 h a 10:00 h. Starosta půjčí obec maskám a ty se
na oplátku zavážou obec v pořádku vrátit. Masopustní průvod se vydá
potěšit obyvatele Zubrnic a dle tradic popřát hodně dobrého a samé
radosti v letošním roce.Ve světnici domu z Loubí zavoní masopustní
pečivo. Můžete si zde také vyrobit či zakoupit jednoduchou masku.
Masopustní masku pro děti si lze zapůjčit. Začínáme v 9:30 h a končíme mezi 13:00 a 14:00 h. Přijďte zažít krásný den do Zubrnic!

www.regiorevue.cz
AKTUALITY & ČLÁNKY - Ústecký kraj
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Patagonie je hodně vzdálená země. Rozsáhlé území na samotném jihu Jižní Ameriky
na severozápadě ohraničují Andy, na severu řeka Río Colorado.
Většina náleží Argentině, zbytek Chile. Na sklonku loňského roku se do ní vypravila
malá skupinka Tepličáků, která doprovázela třicetiletou závodnici extrémního
triatlonu Mgr. Ladislavu Antalovou, jedinou z České republiky.

Pokořila extrémní triatlon

Co tomu předcházelo?
Aktuálně se každý rok koná
kolem 10 extrémních triatlonů
na světě. Na tři z nich jsem se
vloni přihlásila, organizátoři mne
vybrali pro Švédsko, Itálii a Patagonii. Absolvovala jsem poslední
dva jmenované. V Livignu jsem
byla na přelomu srpna a září,
v Coyhaique v prosinci. V Itálii
byla chladná voda, extrémně náročná jízda na kole na trati s převýšením 5 500 metrů a při běhu
mi na 36. kilometru vypli gps, což
znamená konec, a to bylo velké
zklamání. V Patagonii jsem si to
vynahradila, nastavený limit pro
všechny tři disciplíny byl 17 hodin
a já ho splnila o 7 minut dřív.
Kdo vás do Chile doprovázel?
Jela se mnou moje matka Iva24

na Antalová, podporovali mne
Iva Macholdová jako support,
dál Jiří Martinec a Nikola Worthová a přijela za mnou i kamarádka Patricie Herrera, která
v Chile žije. Tak jsme se domorodci snáze domluvili. Kolo, které letělo na místo přede mnou,
mi půjčili kamarádi z Koloshopu na Novosedlické ulici v Teplicích. Moje zázemí fungovalo
na výbornou a já jsem za to všem
moc vděčná.

»

Byla jste před startem nervózní?
Strašně. Na trajekt, který nás
vezl na vodu, jsme nastoupili
ve 4:30 hodin ráno. Když se rozjížděl, přepadly mne ohromné emoce i slzy. Do fjordu jsme skákali
v 5:31, sjela mi jedna bota z neoprenu, takže mi brzy omrzla noha,
ale závod začal, uklidnila jsem
Kolik bylo závodníků?
Na start nastoupilo 200 mužů se a byla psychicky v pohodě až
a žen, dokončilo 129. Nejlepší čas do cíle. A na konci obrovská úleva
a radost!
měl muž z Velké Británie.
Kde jste předtím závodila?
Už jsem si vyzkoušela maraton,
ultramaraton, triatlon a chtěla
zkusit i ten extrémní. Nakonec to
vyšlo. Šla jsem do toho s velkou
pokorou, závod v Patagonii byl
pro mne fyzicky nejlehčí, ale psychicky nejtěžší.

Disciplíny extrémního triatlonu,
Patagonie 2019:
• Plavání 3,8 kilometru, voda měla 9,4 stupně
• Jízda na kole 177 kilometrů s převýšením 2 500 metrů
• Běh 42,2 km = maraton s převýšením přes 1 000 metrů

Jak na vás zapůsobila Patagonie?
Závod se konal v tamním národním parku. Pod tím si ale nesmíte představit žádný přepych,
žádné hýčkání, jako u nás doma.
Rozdíly mezi světadíly jsou skutečně veliké, tam panuje chudoba,

M�ŽETE SE T�ŠIT

a Domu kultury

enek - pokladn

Rezervace vstup

tel.: 417 515 940

9.3.2020 - 19.00
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU

16.3.2020 - 19.00
LAKOMEC

Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

Divadelní spolek HÁTA
Vstupenky již v prodeji.

Divadlo Kalich

Vstupenky již v prodeji.

Jízda na kole s převýšením 2 500 metrů

chybí infrastruktura. Je to úplně akcí u nás doma, ale závodit pod
jiný svět, avšak nádherný s krás- takovým tlakem nechci.
nou přírodou.
A douška na závěr: „Do PataCo vás čeká v tomto směru le- gonie jsem s dcerou jela pod tlakem a ve stresu, jak to všechno
tos?
Zařekla jsem se, že už do žádné- dopadne. Bála jsem se o ni a jsem
ho extrému nepůjdu. Na pohybo- šťastná, že svůj poslední extrémní
vé aktivity, kterých mám mnoho, závod dokončila zdravá“, říká Ivarozhodně nezanevřu. Těším se na Antalová.
na skialpy a menší triatlony. Ráda
Připravila: Ladislava Richterová
se účastním například cyklistickéfoto: archiv L. Antalové
ho Krušnotonu a dalších menších

3.4.2020 - 20.00

ARAKAIN  TOUR K CD „JEKYLL & HYDE“
hosté: JEREM´I a WALKMANZ
Krušnohorské
divadlo
Teplicesál
Dům
kultury Teplice
- Estrádní
Vstupenky
Vstupenky
v prodeji
již v prodeji.
od 8.12.

28.4.2020 - 19.00

EVA URBANOVÁ  DRUHÁ TVÁŘ
legendární popové, muzikálové a rockové melodie
Krušnohorské divadlo Teplice --Velký
Velký sál
Vstupenky již v prodeji.

R0208026

Před startem extrémního triatlonu
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OPEN AIR

Hokej 21. století? Kosmicky svižná hra, ve které se vše s pukem děje v obrovské rychlosti.

Tvrdé střely, bleskové dorážky, ale i nevšední finty. A také supermoderní arény s veškerým
komfortem pro diváky. Ty tam jsou doby, kdy fanoušci mrzli, kdy na ně padal déšť a sníh,

kdy i samotní hokejisté museli trpět rozmary počasí, na úkor něhož pak šla dolů kvalita ledu
a tím pádem i hry. Přesto jsou zápasy pod širým nebem ve světe i více než půl století poté, co
se hokej z neútulných nekrytých stadionů přestěhoval do moderních hal, velmi oblíbené, čas
26

od času se pořádají i v tuzemské extralize.

Na začátku ledna si na stadionu
bez střechy zahráli po více než padesáti letech i hokejisté Litvínova.
Na jejich zápas s pražskou Spartou, odvěkým rivalem, se bude
dlouho vzpomínat. Na utkání,
které vešlo do historie, si vstupenky koupilo 32 009 diváků! Jednou
z největších zajímavostí je to, že
nebylo sehráno na území naší
republiky, ale na drážďanském
fotbalovém stadionu Rudolfa
Harbiga! „Byl to pro mě neskutečný zážitek, takový můžu mít jen
jednou za život. Těch, co fandili
Litvínovu, nás bylo v hledišti snad
šest, sedm tisíc, atmosféra byla
opravdu fantastická,“ sdělil své
dojmy z prvotřídní akce Michal
Novotný z Mostu, který do Drážďan přijel speciálním fanouškovským vlakem, který byl vypravený
z mosteckého nádraží.

TRADICE SE ZRODILA V NHL
Tradici hokejových Winter
Classic založila NHL v roce 2003,
kdy před bezmála 60 tisíci diváky
hostil Edmonton Oilers na fotbalovém stadionu Montreal Canadiens. Zima tehdy fanouškům
zalézala až do morku kostí, vždyť
bylo 19 stupňů pod nulou! O tom,
že za mořem venkovní duely milují, svědčí návštěvnost, jaké se
těší. Nejvíce diváků vidělo před 6
lety střetnutí Detroitu s Torontem,
na Michigan Stadium se jich tísnilo 105 491!
Extraligový rekord vytvořil právě lednový zápas v Drážďanech,
před tím bylo nejvíce diváků čtyři
roky nazpět v Brně za Lužánkami
při souboji Komety se Spartou –
21 500. „Není pochyb o tom, že se
jedná o rekord extraligy,“ neváhal
její ředitel Josef Řezníček odpálit námitky, které upozorňovaly
na fakt, že se v saské metropoli
hrálo dvojutkání; před samotným
zápasem „chemiků“ s Pražany
proti sobě nastoupily celky Drážďan a Weisswasseru v rámci druhé
německé nejvyšší soutěže.

STÍNADLA BY BYLA
PRODĚLEČNÁ
Proč se vlastně atraktivní bitva,
kterou nakonec vyhrála Sparta těsně 3:2, nekonala například
na teplických fotbalových Stínadlech, které se pro zápasy po ši-

rým nebem zdají být vhodnou
destinací? Žlutočerní s myšlenkou
uspořádání venkovního utkání
koketovali od roku 2014, cílili právě na Teplice. „Uspořádat takovou
akci je technicky i finančně velmi
náročné. S vedením teplického
fotbalového klubu jsme se snažili, ale naráželi jsme na celou řadu
problémů. Těch otazníků tam bylo
mnoho, bylo téměř nemožné vysněnou akci uspořádat. Ale měli
jsme vše na papíře, jen jsme věděli,
že by to bylo pravděpodobně obrovsky ztrátové. Drážďany už jednu zkušenost s podobným typem
zápasů měly. A pozitivní. Na základě rodinných vztahů našeho
odchovance Petra Macholdy, který
za Drážďany hrál, a našeho provozního ředitele Kamila Burdy to
začalo. Jsou švagrové. Začali jsme
myšlenku rozvíjet a zjistili jsme, že
to jde. Drážďany nás vlastně oslovily s nabídkou. Nás to ve výsledku nestálo nic, ještě jsme trošku
vydělali,“ je spokojení marketingový ředitel HC Verva Litvínov
Jan Klobouček.
A klobouček dolů před tím, co
se jemu a jeho českým a německým kolegům povedlo! Diváci si
užili show se vším všudy, kromě
dobrého hokeje nechyběl ani povedený ohňostroj a spousta dalších světelných efektů. „Za mě byla
parádní i celá organizace. Němečtí
pořadatelé to měli zmáknuté, nebyly žádné problémy. Mír panoval i mezi fanoušky všech táborů,
na stadionu i okolo něho byla navázáno hodně nových přátelství,“
zdvihá palec nahoru Jiří Štěpánek,
dlouholetý fanoušek Sparty.

POČASÍ? ŠÍLENÉ I ÚŽASNÉ
ZÁROVEŇ
Při českém duelu, který startoval v osm večer, teplota klesla
k nule, podmínky k hokeji ale
byly dobré. To střetnutí Drážďan
s Lužickými Liškami doprovázel
vytrvalý déšť. „V každé brusli mám
tak litr vody,“ culil se Ondřej Poživil, český hokejista ve službách
Lausitzer Füchse. „Bylo to šílené
i úžasné zároveň,“ přidal. Nevšední podmínky si užíval i litvínovský
brankář Jaroslav Janus. Problémy
mu dělaly průhledné mantinely,
které jinak odrážely puky, a také
osvětlení, které vrhalo zvláštní stí27

ny. „Bylo to pro nás všechny hráče
a trenéry zkrátka jiné. Jinak byla
osvětlená plocha, před zápasem
pršelo, takže jsme vůbec netušili,
jaké to bude. Pro mě byl složitý
výběr místa v bráně. Mnohokrát
se mi stalo, že jsem netrefil tyčku.
Chtěl jsem jít do zákroku, nalepit
se na tyčku, ale podjela mi noha.
Ale puk jsem viděl, naštěstí se mi
neztrácel. Ale to víte, že kdyby mi
vypadl a byl z toho gól, tak bych
povídal něco jiného,“ vykládal novinářům i přes porážku dobře naložený gólman. To útočník Vervy
Richard Jarůšek v dobrém rozmaru nebyl. „Zápas jsem si užil, byl
to výjimečný zážitek. Kalí ho ale
porážka a také špatný výkon rozhodčích.“
Na drážďanský led nastoupil společně se svými spoluhráči
v retrodresech, které byly vzpomínkou na sezonu 1964/1965.
Právě v ní hrál Litvínov naposledy
na nezastřešeném zimním stadionu. Od poloviny ledna do jeho
konce tyto dresy byly dražené
ve prospěch charitativního projektu Konto našeho srdce.

REKORD SE BUDE
PŘEKONÁVAT TĚŽKO
Hokejový zážitek z Drážďan se
bude těžko překonávat. Pro Litvínov je celá akce skvělou vizitkou.
„Dokázali jsme, že i klub z malého
města může udělat velkou věc,“ je
na Vervu pyšný její šéf Jiří Šlégr.
I on si myslí, že laťka v pořádání

podobných open air akcí je nastavena hodně vysoko. „Podle mě se
tento rekord bude překonávat těžko. V každém případě je to výzva
pro někoho dalšího a třeba někdy
v budoucnu i pro nás.“ Ředitel
extraligy Josef Řezníček věří, že
na Litvínov někdo naváže. „Určitě
se dočkáme, nápady budou přichá-

zet. Otázka je, kde by se to mělo
konat. Zatím u nás nevidím šanci,
aby to někdo zorganizoval na fotbalovém stadionu, kde by kapacita
přesáhla číslo z Drážďan. A uměle
vystavit areál jako před čtyřmi lety
v Brně se mi zdá na tuto kapacitu
až moc velké sousto,“ uzavírá.
Karel Novotný

Německá banka, která Vám rozumí.
Když jde o peníze … Sparkasse

www.sporitelna-drazdany.cz

R0252039
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INZERCE
Alexandr Papík
REALITNÍ MAKLÉŘ

PRODE J:

Krabičková dieta
Rozvoz zdarma!
Teplicko a okolí

(Proti OD – Fontána)
Nabídka kvalitního textilu.
Výběr moderního i značkového oblečení.
Při předložení tohoto
inzerátu získáte slevu

-50%

Otevřeno Pondělí –Pátek 9-17 hod.
Sobota 9-12 hod.
(kupon na jeden nákup – slevy se nesčítají )

V ÝK U P K N I H
VYKUPUJEME:

knihy, pohlednice, dokumenty,
mapy, rádia, gramofony,
fotoaparáty, optika, gramofonové
desky, CD audio, MC kazety
a další sběratelské předměty.

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě.
Tel.: 723 617 198

FOTOPOSELSTVÍ

IČO: 76501531

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY
SPRÁVU DOMŮ
SPRÁVU BYTŮ

• bez bourání
• montáž 3 hodiny

OPLOCENÍ
PRO NÁROČNÉ
PLASTOVÉ
PLOTOVKY
TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček
Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz

ZLATNICTVÍ KAMIL KUCHYŇKA
VÝROBA DIAMANTOVÝCH ŠPERKŮ
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ŠPERKŮ
VÝROBA SNUBNÍCH PRSTENŮ
OPRAVY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ

KNIŽNÍ NOVINKA
Autor: MIROSLAV ERBEN
Tel. 737 946 453 • e-mail: bilinoid@seznam.cz

VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

ASPRA

HAVEL - HAVLOVÁ

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce
Dubská 64/12, 417 02 Dubí 2
mobil: 739 617 433
e-mail: ddd-asprahavel@seznam.cz
www.asprahavel.cz

STŘECHY
LUKÁŠ PAYERLE

Světecká 24, 417 54 Kostomlaty
+420 737 931 354
info@strechy-teplice.cz
www.strechy-teplice.cz

Nabízíme levné

kuchař,
číšník , servírka,
pom. síla do kuchyně,
pom. kuchař,
prodavačka do bufetu

a autodopravu

Ubytování zajištěno
Kontakt
p. Venzara tel. 605 260 473

stěhování

vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.
Tel.: 604 844 179

R0252008

Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice

TEPLICE - PROSETICE
Příčná 141
Tel.: 604 351 718
Vlková Anna
anna.vlkova@seznam.cz

www.vanabezbourani.cz

Jilemnická bouda
Horní Mísečky přijme

R0252015

Sleva 7% při odevzdání staré baterie.

R0220011

R0252033

Záruka 24 měsíců.

PLOTOVÉ CENTRUM

Tel.: 602 945 204

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské
a klempířské práce

FACEBOOK: ZLATNICTVÍ KAMIL KUCHYŇKA
WWW.ZLATNICTVI KUCHYNKA-TEPLICE.CZ

POTŘEBUJETE
OPLOTIT
POZEMEK?

• bez nástřiku
• záruka 5 let

R0220012

Kamil Kuchyňka, ul. 28. Října 856/27, Teplice
tel.: 775 205 575

R0220053

R0252058

z Bíliny a okolí

Email: jellimetzkyjiri@gmail.com

R0252010

www.chutnekrabicky.cz

NOVÁ VANA DO STARÉ

Již 45 let zajišťujeme vše,
co souvisí s bydlením

R0220011

tel.
775 675 728

Střední 1057/11, 415 01 Teplice
www.osbdtp.cz

R0220013

My zdravě uvaříme
a vy zdravě zhubnete

Adresa: Smetanova 385, Krupka
tel.: 602 128 789
R0252049

R0252020

HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP

Otevírací doba: Po-Pá 9:00-18:00
(možno i víkendy)

OSBD Teplice

ul. Krupská – Teplice

Reality

	Výměny olejů, garanční
prohlídky
	Výměny čepů, tlumičů, opravy
brzd
	Výroba brzd. trubek,
diagnostika řídících jednotek
	Drobné karosářské práce

R0252019

R0252014

kácení horolezeckou technikou, úprava
živých plotů, ozdravné řezy, práce
s motorovou pilou, opravy střech a
klempířských prvků, nátěry střech a další

R0252054

Tel. 774 099 510
SECOND HAND

Michal Blahuš
tel. 775 511 099
e-mail: mb1982@seznam.cz
IČO: 87541785
nabízíme:

Tel. 417 534 504, 774 708 222

www.telasko.cz

TEXTIL

KLEMPÍŘSTVÍ,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ,
VÝŠKOVÉ PRÁCE

Například:
12V/44Ah za 1287,- Kč
12V/55Ah za 1529,- Kč
12V/72Ah za 1892,- Kč

kačírky, zemina,
štěrky, písky,
recyklát

Nabízí tyto služby pro os. vozy

R0252057

T0252043

 Zprostředkování prodeje
i pronájmů
 Výkupy nemovitostí
 Exekuce – vyplacení
 Platba v hotovosti
 Odměna za dobrý tip
 Rychlé seriozní jednání
 Domy byty pozemky zahrady
TEL. 733 322 806

R0252026

pro Teplice a okolí

Realitní služby, jaké si přejete

AUTOSERVIS VÍTŮ

Areál Telasko Hudcov

29
29

INZERCE

Hledáme řemeslníky všeho druhu

Tyršova 95, 417 03 Dubí 3, tel. 417 578 088

Mobil 602 287 065
www.odtahteplice.cz

PROVÁDÍME:

Za Drahou 462, 415 01 Teplice
Tel./fax: 417 50 33 77
Mobil: 602 464 286
E−mail: info@elsen.cz
www.elsen.cz

PRÁCE

1500 – 2000 EUR čistého za měsíc
Nabízíme práci v mnoha oborech v německo-českém příhraničí.
Nabízíme německou smlouvu na dobu neurčitou, jazykovou
a organizační podporu po celou dobu zaměstnání u nás a další
výhody. Prosíme jen vážné zájemce. Němčina podmínkou!!!

V případě zájmu nás, prosím,
kontaktujte na tel. čísle 720 762 135
nebo mailu german.job@email.cz

 elektromontážní práce - bytové, průmyslové, opravy elektro, revize
 prodej elektroinstalačního materiálu
 servis a údržba strojního zařízení včetně automatizace
 zámečnické práce
 kovovýroba
 údržba budov
 autodoprava - dodávka expres
R0252003

www.elsen.cz

ODĚVY

oděvy 10

• PRODÁM - 3/4 zimní kabát s páskem vel. 38. Nový. Foto pošlu.
Tel.: 602 954 145. (20011001)
• NASTÁVAJÍCÍ mamince přenechám levně oblečení na mimi
od 0-8 měsíců, nově pořizovaná výbava, vše zůstalo jako nové,
osobní výběr nebo zaslání. košilky, body, dupačky, trička, mikinky,
tepláčky, kalhoty, čep., soupr., pytel do kočáru atd. 602954145.
(20011002)
• BUDOUCÍ mamince levně odprodám veškeré oblečení na miminko od 0-6 měsíců, vše zůstalo jako nové. Vhodné na obojí
pohlaví. Tel. 602 880 764. (20011003)

Nabízíme lehkou práci
převážně v sedě vhodnou
i pro OZP.
Mzda od 96,30 Kč
až do 110 Kč na hodinu
Možnost ubytování

®

• PRODÁM - na miminko kojenecké oblečení od 0-7 měsíců, vše
nové pořizované prádlo, dále vybavení do dětské postýlky. Cca
850,- Kč. Tel.: 737 127 852. (20011004)
• PRODÁM - nové společenské šaty dl. ze salonu „Moravec“ vel.:

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.
DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553.

R0252020

Email: asistentka@bramburky.cz
Tel.: +420 770 645 222

R0252009

38. 1800 Kč původní cena 7500 Kč, šifon, krajka, černé, živůtek
zlatý. Nevhodný dárek. Tel.: 602 641 864 TP. (20011005)
• NA MIMINKO, nabízím hezké oblečení vel. 0-6 měsíců. Krabice
věcí obsahuje košilky, body, overálky, kalhotky, kombinézky atd.,
vše je pěkné moderní, cen dohodou Tel: 605 897 486. (20011006)
• PRODÁM pro miminko oblečení 0-7 měsíců z kompletní výbavičky vhodné pro kluka i holčičku, cena 850 Kč. Možné zaslání. Tel:
605 864 376. (20011007)

HOBBY

Hobby 8

• KOUPÍM - použitou otočnou klavírní stoličku za dobrou cenu
okolo 500,- Kč. (20010801)
• KOUPÍM vojenskou vzduchovku aj. - nože, dýky, flašinet, hrací
strojky, smalt cedule, šlapací auto plechové. Socialistické hračky
- plast autíčka i na ovládání bovdenem, mašinky, vláčky HO a TT,
různé sbírky všeho druhu. Starší nářadí - kovadlinu, signovačku,
malý soustruh aj. Platba na místě za slušné ceny. Stačí SMS.
Nabídněte cokoliv dojedu - platí stále. Telefon: 732457993.
(20010802)

KOUPÍM OBRAZ

R0252051

od Šímy, Radimský, Zrzavý, Slavíček, Fila,
J. Čapek, Štírský, Muzika, Spála, Kremlička,
Lhoták, Kupka, Preisler, Hudeček.
Tel. 602 424 503
e-mail: ajos.ajos@seznam.cz

• PRODÁM - zesilovač STUDIOTESLA 130 S EQVALISEREM 2x REPRO
TORQUE 50 W pasivní stojan na klávesy X B TRUBKU AMATI ATR 303
s kufrem a dusítkem málo hraná mikrofon Tesla Pedál na klávesy
PROEL, vše foto na netu teplice tel. 723 466 140. (20010803)
• KOUPÍM - Nové řetězy na pilu „Stihl“ velikost 3/8“; 56 článků.
Cena: dohodou. (20010804)
• PRODÁM - Elektromotor patkový 2,2 KW; 1420 ot./minutu Včetně řemelnice na 2 kl. řemeny č. 13 Solidní stav. Cena: dohodou.
(20010805)
• PRODÁM - pojízdný kufr s nářadím. Pro domácího kutila. Kleště,
šroubováky, klíče, zcela noví Tel.: 417 576 409. (20010806)
• PRODÁM starožitný psací stroj. Vhodná dekorace do obchodu,

Reality a investiční fond

Přijmeme

ELEKTRIKÁŘE

/pracovníka elektroúdržby.
Požadujeme samostatnost, všestrannost
a pracovitost. Nabízíme dobré pracovní
a platové podmínky. Vyhl. 50.
Pro rychlejší komunikaci zasílejte
životopisy na info@elsen.cz.
Nekuřácké pracoviště. Pracoviště: Teplice.

Tel.: 774 532 289

R0252003

kanceláře, restaurace. Dále obraz Víly v jezeru - krásný kýč dále vařič plynový jedno i dvouplotýnkový s ocel. Láhví na plynfoto zašlu
na netu 723 466 140 Teplice 723 466 140. (20010811)
• PRODÁM - duše Warum 16x4 2 ks, Trafo 220 V 24V, lahev propanbutanu 2 ks, vše nové, levně. Tel.: 728 718 449. (20010807)
• KOUPÍM LP gramofonové desky a staré pohlednice, větší množství nebo sbírka vítána, přijedu. Tel.: 721 442 860. (20010808)
• PRODÁM staré elektronky. AB1, AB2.ABL1, AF3, AF7, AK2, MINIWAT 1876 a další. Tel. 723154423. (20010810)
• PODPOŘTE postižené a kupte si písničku, děkuji. Web: michael-teeper.zombeek.cz. (20010608)

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ

R0252032

R0252004

Silniční a odtahová služba

horolezeckou technikou,
štěpkování větví, frézování pařezů
Tel.: 608 360 681

Ing. Oldřich Lukeš
Realitní makléř

724 620 147 / 417 533 108
oldrich.lukes@rksting.cz

Realitní kancelář STING, s.r.o.
Školní 1019, 415 01 Teplice
www.rksting.cz // 800 10 30 10

• nákup nemovitostí a jejich prodej
• zprostředkování pronájmu a prodeje • hypotéky
• pojištění • investice • řešení oddlužení nemovitostí
30

Profesionální realitní tým
ÚČETNICTVÍ,

DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY
R0252029

Tel.: 602 145 907
www.ap-ucetnictvi.cz

SEZNÁMENÍSeznámení 1
• UL. Ústečák 68/174/84, hledám ženu důchodového věku do ...
let, ostatní při setkání, UL, DC, TP. TEL. 602623131. (20010101)
• 50LETÁ 165/60 pracující, hledá muže k seznámení věk od 40
do 55 let. Tel.: 704 436 324. (20010102)
• CESTOVÁNÍ: hledám spolucestující na červen a září do Tuniska,
Hotel Thapsus****, Mahdia na 15 dní cca 15tisíc all inclusive. Tel.:
728 949 777 TP. (20010103)
• JÁ 58LETÝ 170/65, hledá touto cestou ženu z Teplic, malé
tělesné vady nevadí. Doufám, že se potkáme. Tel. 720 554 516.
(20010104)
• NABÍZÍM oporu a lásku, laskavé ženě z Teplic a okolí, menšího
vzrůstu, do 67 let. Jaroslav. Tel: 733 190 871. (20010105)
• JÁ - 176/70 štíhlý, hledám trochu hezkou ženu k hezkému přá-

telství, časem i více, je mi smutno. Je mi 54 let - Teplice, SVČ kraj.
Tel.: 722 065 140. (20010106)
• HLEDÁM ženu, která ví co chce. Nabízím upřímnost a vzájemné
porozumění, zázemí a vše, co je zapotřebí. Věk ani vzhled není důležitý a děti jsou vítány. Nechci být sám a bez lásky, prosím napiš.
Těší se Láďa. 40/178/76. Adresa: Vladimír Novotný, Všehrdy 26.
Chomutov 1 430 01. (20010107)
• JSEM už delší dobu sama a je mi smutno. Ráda bych našla
hodného muže, který by mi byl oporou pro zbytek života. Jsem
rozvedená, nekuřačka. Věk 67 Let, výška 168 cm Teplice a okolí
604 694 829. (20010108)
• JSEM 56/181/83 pracující, hledám ženu na kávu, divadlo, kino
i lyže. Jarda TP. 725888787. (20010109)

REALITY

REALITY

• PRODÁM - Zahrada 400 m2 s chatkou os. vl., z.k. Na Lišce k.ú.
Bystřany, el. v chatce, voda na pozemku sezónní, houpačka, bazén,
krásný výhled cena 260 000,- Kč. (20010201)
• KOUPÍM garáž v Teplicích v dobrém stavu. Tel.: 604748802.
(20010202)
• HLEDÁM k pronájmu větší garáž nebo prostor se sítěmi v Teplicích. Za rozumnou cenu. Děkuju za nabídky. Tel.: 721952021.
(20010203)
• KOUPÍM louku v Krušných horách, T: 608730586. (20010204)

RENOVACE PARKET

+ tvrdý voskový olej

R0220056

Kompletní dodávká podlah
od zaměření až po realizaci
Vinylové podlahy
Dřevěné podlahy
Koberce, PVC
Renovace parket a prken
Podlahové doplňky
Podlahová chemie

Ivan Koblása

Milan Vršecký

Ivan.koblása@re-max.cz
778 801 700
www.ivankoblasa.cz
Krupská 30, Teplice

Milan.vrsecky@re-max.cz
731 618 492
www.remaxsynergy.cz
Wolkerova 77, Bílina

• PRONÁJEM bytu 2+1, 90 m2 v Teplicích u nového Kauflandu.
Dlouhodobě s trvalým pobytem. Nájem bez energii 9500, kauce
19 tisíc. Tel. 603 159 809. (20010901)
• KOUPÍM byt v Teplicích o vel. 2+1. Platba v hotovosti. Telefon:
705 286 945. (20010902)
• PRODÁM - byt 1+1, 32m², Antala Staška. Nová plastová okna,
nové radiátory, 4. p. , hezký výhled, nízký nájem. Cena dohodou.
Tel.: 606 957 179, 722 150 816, 737 573 317. (20010903)

• KOUPÍM byt v Trnovanech. 2+1-3+1 (výtah). Tel. 723154423.
• PRONAJMU byt 1+1 o výměře 36 m2 v Novosedlicích, parkování
před domem, k dispozici malá zahrádka. Měsíční nájem 3.000,Kč, nutná vr. kauce ve výši 9.000 Kč. Tel. 777 799 291. (20010906)
• KOUPÍM družstevní byt 1+1 s lodžií v Maršovské ulici bez asistence RK. 606504724. (20010907)
• KOUPÍM menší byt v Teplicích a okolí. Platba v hotovosti. Tel.
608337738. (20010908)

R0252002

Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m 2 do 5 000 m 2

Radek Andres
tel.: 774 077 050 • phrealas@gmail.com

www.vyhodnereality.cz

OD Labe 2. patro

Revoluční 2732/9,
400 01 Ústí nad Labem-centrum

V Í C E N E Ž 4 0 0 0 D R U H Ů M A S I V N Í H O N Á BYT K U

LIKVIDACE
VÝSTAVNÍCH VZORKŮ

E-mail: info@sobnabytek.cz
Tel.: 475 200 876, 777 480 159

www.sobnabytek.cz

R0252006

SLEVY AŽ 70 %

