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Teplicko bude
v Senátu zastupovat
primátor Hynek Hanza 
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Přijeďte objevit
skryté skvosty
Libereckého kraje

Region Liberec

@regionliberec

Liberecký kraj – cestou necestou

Liberecký kraj! Někomu se při vyslovení názvu nejmenšího české-
ho kraje vybaví ikonický Ještěd, hrad Trosky, možná i Bezděz s Má-
chovým jezerem a jinému třeba i některé z krkonošských horských 
středisek. Co kdybyste letos v létě zkusili objevit méně známá, ale 
neméně kouzelná místa tohoto kraje. Vyberte si některou z  jeho 
turistických oblastí – Český ráj, Jizerské a Lužické hory, Máchův 
kraj nebo Krkonoše a poznejte místa nových pohledů, dobrodruž-
ství, příběhů a  třeba i  lásek. Vybrali jsme pro Vás 21 nejlepších 
výletů. V Lužických horách potkáte třeba slony, libverdský kohout 
vás pozve k návštěvě hor Jizerských, nejenom zámecké palačinky 
ochutnáte v Zákupech v Máchově kraji, údolí řeky Kamenice navo-
dí klid v duši a s Krakonošem si dáte snídani na hřebenech jeho 
panství. A to rozhodně není všechno. Už se těšíte, až objevíte ten 
svůj SKRYTÝ SKVOST? Stačí zalistovat, sbalit batoh, vzít rodinu či 
přátele a vydat se k nám na sever! 

V nově vydané brožuře 
a také na turistickém 

portále
www.liberecky-kraj.cz

máme připravených
dvacet jedna skrytých 
skvostů, které čekají,

až je právě vy objevíte. 
Najdete tu i další tipy 
na výlety, informace 

o atraktivitách v kraji 
a službách pro turisty. 

ČERTOVY KAMENY RALSKO

KAMENICE
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Kým pro vás byl Jaroslav Ku-
bera a  budete v jím nastoupené 
cestě pokračovat? 

Kdybych to měl vyjádřit na pří-
kladu řemesla, pak jsem byl 
od útlého věku žákem svého otce, 
Jaroslav Kubera byl mým učite-
lem/mistrem praktické pravicové 
politiky. Byli jsme si blízcí. Ano, 
v nastoupené cestě pod heslem Ja-
roslava Kubery Žít a nechat žít se 
budu snažit dál pokračovat. 

Letošní kampaň byla kvůli epi-
demii hodně dlouhá. Konat se 
nemohly žádné mítinky, kde bys-
te odpovídal na  otázky občanů. 
Jak jste tuhle skutečnost ve  vo-
lebním štábu řešili? 

Se svým volebním týmem, 
v kterém byli jak zkušení matado-
ři, tak i  mladí kreativní lidé, plní 

nápadů, jsme namísto klasické 
kontaktní kampaně vsadili pře-
devším na  sociální sítě, několik 
billboardů a dvakrát jsme občany 
Teplicka oslovili osobním dopi-
sem do schránek. To však nezna-
mená, že jsem nechodil mezi lidi. 
Naopak, využil jsem každou mož-
nost pro osobní debatování s ve-
řejností. Obrovský kus práce od-
vedla také regionální manažerka 
ODS Renata. S tímto týmem byla 
radost spolupracovat. 

K volbám do Senátu chodí tra-
dičně málo lidí. Proč si myslíte, 
že to tak je a  jak podle vašeho 
názoru lidé horní parlamentní 
komoru vnímají? 

O  Senátu se moc nemluví, a  to 
je podle mého názoru chyba. Řada 
lidí ani pořádně neví, jaké má horní 

Senátorem za volební obvod číslo 32 se ve druhém dole doplňovacích voleb v sobotu 
13. června stal primátor Statutárního města Teplice Hynek Hanza. V horní komoře parlamentu 
nahradí letos v zimě náhle zesnulého předsedu Senátu PČR Jaroslava Kuberu (oba ODS). 

Teplicko bude v Senátu zastupovat
primátor Hynek Hanza 

parlamentní komora poslání. Jako 
jednotlivci, senátorky a  senátoři, 
máme v tomto směru co napravo-
vat. To se teď bude týkat i mne. 

Bc. Hynek Hanza 
Narozen 14. 10. 1977 v Teplicích. Absolvent Ekonomické 
fakulty Technické univerzity v Liberci. Pracoval jako kurýr 
a specialista s odpovědností za přepravu nebezpečného 
zboží v letecké dopravě DHL, později jako vedoucí 
pobočky, byl realitním makléřem, obchodním ředitelem 
a ředitelem realitní kanceláře. Na Magistrátu v Teplicích 
pracuje od roku 2010, nejprve v pozici náměstka 
primátora, od roku 2018 je primátorem města. V každém 
zaměstnání si našel něco pozitivního, co posloužilo 
jako motivace ke zvýšení výkonnosti. Členem ODS je 
23 let, v tomto volebním období je rovněž krajským 
zastupitelem. K jeho koníčkům patří bowling (hraje 
1. amatérskou ligu), má rád dobrou hudbu a společnost. 
Je otcem sedmiletého syna Hynka.

»

Po složení  senátorského sl ibu obnoví  Hynek Hanza provoz kanceláře ODS v ul ici  U Císařských lázní  v  Teplicích. 

Půjdou časově skloubit tři po-
zice – primátor města, krajský 
zastupitel a senátor? 

Jenom dvě. Primátorem chci na-
dále zůstat, protože Teplice jsou 
mou srdeční záležitostí. Přibyde po-
zice senátora, naopak, v krajských 
volbách letos na podzim už kandi-
dovat nebudu. Moje jméno nahradí 
kvalitní kandidáti z řad ODS. 

Jakou máte podporu v soukro-
mém životě? 

Politik potřebuje mít pevnou 
oporu a zázemí. To je pro mne 
zásadní. Bez ní bych se neobešel 
a naštěstí ji mám. 

Jste pravicový politik. Jaké 
hodnoty budete v Senátu prosa-
zovat? 

Voličům jsem slíbil, že budu 
prosazovat principy pravice: efek-
tivní stát, který občanům slouží, 
ale nekáže a hájí jejich osobní svo-
body. Toho se budu držet. 

Jste pověrčivý? Stane se tři-
náctka vaším šťastným číslem? 

Pověrčivý nejsem, ale mám rád 
lichá čísla. Tedy i 13 patří k mým 
oblíbeným. 

Připravila: L. Richterová
foto: archiv 

S předsedou ODS Petrem Fialou v Teplicích
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V nových operačních sálech bude realizováno 
veškeré současné spektrum operačních výko-
nů, které jsou v  teplické nemocnici prováděny. 
Operovat zde budou cévy, klouby, břišní dutiny 
a provádět laparoskopické zákroky. „Ústecký kraj 

výstavbu nového pavilonu v teplické nemocnici 
podpořil. Takové finance slouží k tomu, aby oby-
vatelé Ústeckého kraje měli k dispozici co nejlep-
ší zdravotní péči. Aby nemuseli jezdit na  zdra-
votnická pracoviště do jiných krajů, pokud mají 

Vlakem do Oparenského údolí
Letošní nabídka turistické sezóny Dopravy Ústeckého kraje je bohatší o novou 
linku Litoměřice – Lovosice – Chotiměř. Na provozuschopnou část trati, která je 
u Dobkoviček poničena sesuvem půdy z roku 2013, se po téměř sedmi letech vrátily 
vlaky. 

Z jednání Rady Ústeckého kraje
Jubilejní, 100. schůze Rady Ústeckého kraje se konala ve středu 3. června. V jejím 
rámci předal starosta Krupky Zdeněk Matouš do rukou radní Jitky Sachetové 
a vedoucího odboru kultury a památkové péče Adama Šrejbera kopii certifikátu 
o zápisu Hornického regionu Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Na  programu jednání Rady ÚK byla pod-
pora začínajících podnikatelů. Radní rozhod-
li o  rozdělení dotačního programu v  celkové 

alokaci  4,2  miliónů Kč. Neinvestiční část do-
tace činí 2, 5 milionu korun, investiční 1,7 mi - 
lionů Kč. Uspokojeno bude 24 žadatelů napříč 

celým regionem. Dalším bodem byl Dotační 
program na  zmírnění následků koronaviru 
pro OSVČ. V  tomto případě rada rozhodla 
o rozdělení první části tohoto dotačního pro-
gramu a přidělila dotaci ve výši 25 tisíc Kč prv-
ním 400  úspěšným žadatelům z  každého ze 
sedmi okresů. V  první fázi bylo rozděleno 
14 350 000 Kč mezi 574 OSVČ z celkové aloka-
ce 70 miliónů Kč.

Radní též rozhodli o  přijetí finančního daru 
od  společností  ČEPS, a. s. ve  výši 400 tisíc Kč 
na  podporu krajského školství. Peníze budou 
použity na vybavení výpočetní technikou a dal-

Novou linkou T4 se turisté dostanou až 
do Oparenského údolí, které je oblíbeným cílem 
výletníků. V  den jejího spuštění se veřejnosti 
představil také nový maskot Dopravy Ústecké-
ho kraje Chameleon DUKáček. „Jsem rád, že 
se nový maskot představil při takové výjimečné 
události. Těší mě, že se tento návrh společnosti 
AŽD podařilo zrealizovat a do oblíbených turis-
tických linek přibyla další atraktivní linka. Ces-

tující se mají na co těšit,“ řekl náměstek hejtmana 
pro oblast dopravy Jaroslav Komínek (na sním-
ku). Provoz v  rámci víkendové turistické linky 
T4 na objednávku kraje zajistí společnost AŽD. 
O víkendech a svátcích se zde turisté svezou mo-
dernizovanými nízkopodlažními motorovými 
jednotkami RegioSprinter s  Wi-Fi, zásuvkami 
230 V, s možností přepravy kol a kočárků celkem 
sedmkrát denně. Společnost AŽD kromě bez-

platných teplých nápojů bude ve vlacích zajišťo-
vat prodej chlazených nápojů a drobného občer-
stvení. Správa železnic do oprav 9 km dlouhého 
traťového úseku Lovosice – Chotiměř investova-
la 13 milionů korun.

Centrální operační sály
začnou sloužit v červenci
Krajská zdravotní, a. s. (KZ) představila výsledek největší investiční akce ve své 
třináctileté historii. Je jím zcela nový pavilon v areálu teplické nemocnice. Připraveno 
je v něm zázemí pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-
resuscitační oddělení (ARO) s jednotkami intenzivní péče (JIP). Celková investice činí 
392, 5 milionů korun.

například úraz, abychom to kvalitní a dobré, po-
kud jde o zdravotnictví, měli možnost nabídnout 
doma. Všem, kdo se na  této akci podíleli, moc 
děkuji a přeji, ať nové operační sály slouží mnoho 
dalších let,“ zdůraznil hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček. Další investicí Krajské zdra-
votní v  teplické nemocnici bude modernizace 
gynekologicko-porodnického oddělení.

Slavnostního přestřižení pásky se ujali zprava: předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák,
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, jeho 1. náměstek Martin Klika a generální ředitel KZ 
Ing. Petr Fiala. 

Každý ze čtyř operačních sálů vybavených 
nejmodernější technikou má jinou barvu stěn. 
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Kdy jste začali o možném nebezpečí jednat?
První informace týkající se koronaviru byly 

na  programu jednání řádné Bezpečnostní rady 
Ústeckého kraje již 28. února 2020. S  napětím 
jsme sledovali dění v Číně, ale i v Evropě, zejmé-
na v Itálii. Proto jsme už tehdy nedoporučovali 
občanům a školám lyžařské zájezdy do zahrani-
čí. Na zasedání Krizového štábu Ústeckého kraje 
4.  března se naše obavy potvrdily, když krajská 
hygienická stanice zachytila první pacienty, kteří 
si onemocnění přivezli právě z lyžařského poby-
tu v  oblasti Veneto. Následovali další nemocní 
z  Itálie a virus se již komunitně šířil především 
v jejich rodinách. Na to, 12. března 2020, vyhlá-
sila vláda ČR v souvislosti s onemocněním ozna-
čovaném jako SARS Co V2 nouzový stav na ce-
lém území republiky. Ten byl dvakrát prodloužen 
a definitivně skončil 17. května 2020.

Co všechno bylo třeba řešit?
Především zajistit dostatek ochranných pomů-

cek pro lidi v takzvané první linii. Na takovou si-
tuaci nebyl připraven nikdo nejen u nás, ale ani 
ve světě, kterým virus stále ještě prochází. Za po-
chodu jsme museli řešit nákupy OOP a  dezin-
fekce, postarat se o jejich rychlou distribuci na-
příč krajem, což v centrálním skladě zajisťovalo 
97 zaměstnanců krajského úřadu, kteří v nejkri-
tičtějších dnech pracovali ve dne v noci. Dalších 
12 distribučních míst s 36 zaměstnanci v regionu 
zřídila Správa a  údržba silnic Ústeckého kraje, 
která materiál společně s hasiči rozvážela. Jiných 
20 zaměstnanců krajského úřadu zase vytvářelo 
příslušné předávací protokoly. 

Jak jste informovali veřejnost?
Informace měly opravdu cenu zlata. Proto za-

čal fungovat specializovaný podweb COVID-19 
s několika sekcemi: Krizové řízení a Obce, Do-
prava, Sociální věci, Zdravotnictví, Školství. Sek-
ce Nařízení hejtmana a  legislativa obsahovala 
kompletní přehled vydaných právních předpisů 
a sekce Dotace a Podpora upozorňovala na kraj-
ské i  centrální dotační programy na  pomoc 

Koronavirová pandemie v České republice pominula, a tak je čas vyhodnotit, jak si vedl Ústecký kraj. 
Souhrnnou zprávu o tom projednali na svém 100. zasedání radní a my se ptáme hejtmana Oldřicha 
Bubeníčka, který je zároveň předsedou Bezpečnostní rady a Krizového štábu Ústeckého kraje, jak to vidí on. 

Oldřich Bubeníček:
Jsme lépe připraveni

jednotlivým skupinám obyvatel. Ve  spolupráci 
s  Dobrovolnickým centrem byly v  další sekci 
zveřejněny kontakty a  informace na  pomoc li-
dem, především těm nejohroženějším – senio-
rům. U  tohoto podwebu evidoval Krajský úřad 
do 24. května 29 312 unikátních přístupů. Kraj 
rychle zprostředkovával rovněž informace získa-
né od  státních orgánů z  videokonferencí s  jed-
notlivými členy vlády, Ústředního krizového štá-
bu a Asociace krajů České republiky. 

Jaká je statistika onemocnění Covidem-19 
v regionu?

Podle údajů z  Krajské hygienické stanice se 
od 1. března do 24. května 2020 v Ústeckém kra-
ji vyskytlo 530 onemocnění Covid-19. Z  toho 
se 469 osob uzdravilo a  21 zemřelo. Nejvíce 
postiženým územím byly Litoměřice, kde bylo 
onemocnění zavlečeno do Domova pro seniory 
U Trati v době, kdy ještě nebyl dostatek ochran-
ných pomůcek, a  proto nebylo možné jejich 
důsledné užívání. Hygienici po celou dobu neú-
navně trasovali kontakty nakažených, záchranáři 
a zdravotníci společně s Armádou ČR prováděli 
rozsáhlé testování. V  Ústeckém kraji za  uvede-

né období odebrali přes 10 000 vzorků, domácí 
karanténu nařídili 4 067 lidem. V hledáčku měli 
epidemiologové také tzv. pendlery, kterých bylo 
v našem regionu přes 4 000. Pokud potřebovali 
nemocní intenzivní péči, poskytlo jim ji Infekč-
ní oddělení Masarykovy nemocnice v  Ústí nad 
Labem a  připraveny byly i  ostatní nemocnice 
v kraji.

Jaký je, ještě zdaleka ne uzavřený účet?
Stát poslal do  kraje na  zajištění ochran-

ných prostředků dotaci 10 milionů korun, kraj 
na ně z vlastního rozpočtu k 1. červnu vyčlenil 
23 728 602 koruny a přijal též finanční a materi-
ální pomoc od místních podniků a firem včetně 
u  nás žijící vietnamské komunity. Vzedmula se 
také obrovská vlna solidarity lidí, kteří jako o zá-
vod šili textilní roušky, jichž nebyl dostatek. 

A ponaučení? 
Koronavirovou epidemii se v  Ústeckém kraji 

podařilo zvládnout. Stálo to hodně sil, ale jsem 
rád, že je tomu tak. Přesvědčili jsme se o  tom, 
že náš Integrovaný záchranných systém funguje 
velmi dobře. Oceňuji neúnavnou práci epide-
miologů, pomoc Armády ČR, dobrovolnickou 
činnost a  solidaritu tisíců spoluobčanů i  svých 
kolegů v úřadě. Těm všem patří můj veliký dík. 
Pokud jsem ve  výčtu na  někoho zapomněl, 
omlouvám se, nebyl to úmysl. Na eventuální po-
tření neviditelného, za  to zákeřného nepřítele, 
jakým nový koronavirus je, jsme do  budoucna 
lépe připraveni. 

ších potřeb pro digitalizaci školských zaříze-
ní kraje pro potřeby distančního vzdělávání. 
Přijali rovněž další finanční dar ve  výši  2  mi-
lióny Kč  od  společnosti  Severní energetická, 
a.  s.  a  2  milióny Kč  od  společnosti  Vršanská 
uhelná, a. s.  na  podporu projektů v  oblastech 
postižených těžbou. Společnost Vršanská uhel-
ná navíc kraji darovala dalších  6 miliónů ko-
run na řešení hydrogeologických poměrů. Rada 
navrhla Zastupitelstvu rozhodnout o  navýšení 
dotace pro město Kadaň. Z původních 6 miliónů 
Kč na celkových 16 miliónů Kč. Deset miliónů 
korun je určeno pro Městskou nemocnici v Ka-

dani na realizaci projektu úpravy pokojů na úse-
ku šesti nedělí.

Dále vzala Rada Ústeckého kraje na  vědomí 
rozhodnutí města Terezín nerealizovat projekt 
transformace zájmového sdružení právnických 
osob „Terezín – město změny“ do příspěvkové or-
ganizace Ústeckého kraje a navrhla Zastupitelstvu 
rozhodnout o prodloužení platnosti zakladatelské 
smlouvy s  městem Terezín z  původního termí-
nu 31. prosince 2020 do 31. prosince 2021 kvůli 
udržitelnosti stávajících projektů. Zároveň Rada 
navrhla Zastupitelstvu rozhodnout o  přidělení 
finanční dotace městu Terezín ve výši 2 milióny 

Kč na zvýšení bezpečnosti ve městě v rámci oprav 
chodníků a komunikací. Další výraznou finanční 
podporu ve výši 13 miliónů Kč pak Rada navrh-
la Zastupitelstvu přidělit městu Terezín na  re-
konstrukci Wieserova domu. Finanční dotaci 
od  Ústeckého kraje ve  výši 55 tisíc korun získá 
na základě rozhodnutí Rady 11 bývalých politic-
kých vězňů nacistických koncentračních táborů 
žijících v našem regionu. Každý z nich tak obdrží 
jednorázový příspěvek 5 000 Kč, což je o 2 500 víc, 
než vloni. Rada také schválila rozdělení 5 miliónů 
Kč pro obce s  rozšířenou působností na  pokrytí 
prvotních nákladů v boji s koronavirem.

5

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček s vnučkou Nelou
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Lázeňský dům Beethoven se 
nachází v  samém centru lázeňské-
ho města Teplice v  Čechách. Své 
jméno dostal po  slavném hostu 
Ludwigu van Beethovenovi, který 
se v teplických lázních léčil v letech 
1811 a  1812. V  komplexu teplic-
kých lázní je tento léčebný dům 
největší a  zároveň nejstarší budo-
vou. Zcela propojený soubor histo-
rické architektury je ze všech stran 
lemován parky a  návštěvník zde 
nalezne kompletní balneologické 
zázemí, včetně komplexu léčivých 
termálních bazénů. Přímo v  domě 
se nachází vývěr termálního pra-

mene Pravřídlo, jehož unikátní 
složení pomáhá oddálit změny 
v  kloubech, posiluje pohybovou 
kondici a  předchází osteoporóze. 
Lázeňský dům Beethoven lze zce-
la bez pochyb považovat za  jeden 
s  nejdelší tradicí v  léčbě ve  střed-
ní Evropě. Zdejší budovy sloužily 
hostům již od  14. století a  oblíbili 
si je i císaři a králové Evropy, kteří 
po staletí přijížděli do Teplic právě 
kvůli věhlasným účinkům zdej-
ší termální vody. Svěřit se teplic-
kým pramenům znamená ponořit 
se do  vody, která 18  000 let byla 
ve  vulkanickém podloží. Termální 
voda se užívá vždy ve  100 % kon-
centraci tak, aby vydala maximum 
své léčivé síly. Spojíte-li účinky ter-
mální vodoléčby a  odborné péče, 
i chronické obtíže reagují pozitivní-
mi změnami. A nejen proto se v Lá-
zeňském domě Beethoven potkáva-
jí sportovci, jejich rodiče, ale i lidé, 
které práce nutí trávit většinu dne 
v sedě u počítače. Zdejší léčba patří 

Lázeňský dům
Beethoven
a THERMALIUM

jednoznačně ke špičce v pohybové 
medicíně a pomáhá nejen léčit, ale 
také obtížím předcházet.

Lázeňský dům Beethoven je 
nejen největším, ale také nejzná-
mějším lázeňským domem v Tepli-
cích. Je tvořen komplexem dvanácti 

historických a  jedné soudobé bu-
dovy a je dokonale propojen. Tudíž 
svým návštěvníkům poskytuje veš-
keré služby pod jednou střechou. 
Ubytovat se můžete ve zcela vyba-
vených útulných pokojích různých 
kategorií, ale třeba také v pokoji, kde 

www. l a z n e t e p l i c e . c z
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pobýval sám Ludwig van Beetho-
ven. Celé vnitřní nádvoří zaplňuje 
THERMALIUM. Jde o komplex lé-
čebných bazénů s čistě termální vo-
dou. V největší lázni má voda tep-
lotu 35°C. Tento bazén není určen 
k plavání. Jeho hlavní náplní je rela-
xace. K rozptýlení slouží více jak sto 
masážních a rehabilitačních prvků, 
které Vám pobyt v bazénu příjemně 
zpestří. V  THERMALIU je k  dis-
pozici i  bazén plavecký, ve  kterém 
je voda o něco studenější. Plavecký 
bazén je z  jedné strany lemován 
prosklenou plochou a  nabízí tak 
výhled do  Lázeňské uličky. Sou-
částí komplexu je také Kneippův 
chodník. Tato léčebná metoda spo-
čívá v chůzi po kamíncích střídavě 
v  teplé a  studené vodě. Tento pro-
ces zpevňuje žíly, pomáhá od  oto-
ků a  podporuje zdravou cirkulaci 
krve v  dolních končetinách. Sou-
částí THERMALIA je také několik 
druhů saun, včetně finské a  parní. 
Více informací o  pobytech a  vstu-
pech do  THERMALIA najdete 
na www.lazneteplice.cz.

Po návštěvě THERMALIA určitě 
doporučujeme návštěvu Café Re-
staurantu Beethoven, který se na-
chází v již zmíněné Lázeňské uličce. 
Do  restaurace a  kavárny v  jednom 

se můžete dostat i  přímo z  lázeň-
ského domu. Ochutnat zde můžete 
pivní speciál připravovaný metodou 
z  Beethovenových časů, nebo oso-
bitou Lázeňskou kávu. Za  zmínku 
stojí také večery živé klavírní hud-
by. Místo je zajímavé také proto, že 
si zde můžete na zdech číst Beetho-
venův rukopis z  děl, která psal při 
svém pobytu v  lázeňském domě. 
Jedním z těchto děl je i celosvětově 
nejslavnější Devátá symfonie, jejíž 
součástí je i Óda na radost.

Teplické lázeňské domy jsou pa-
mětníky návštěv z nejvyšších kruhů 
společnosti. Unikátní soubor his-
torické lázeňské architektury a  zá-
stupy slavných jmen v knize hostů 
byly impulsem ke vzniku přezdívek 
Malá Paříž a  Salon Evropy. Císa-
ři a  králové a  jejich věrný dvorní 
doprovod zde trávili mnoho času. 
Ve  své době Teplice zařadil slavný 
lékař Paracelsus mezi deset nejvý-
znamnějších lázní světa a  v  roce 
2018 bylo doloženo, že Lázeňský 
dům Beethoven je nejstarší lázeň-
skou stavbou střední Evropy. Tak 
neváhejte a běžte také okusit zdejší 
genius loci. Pozitivní léčebné účin-
ky na Váš organismus jsou vlastně 
takový bonus navíc. A nezapomeň-
te ochutnat lázeňské oplatky.

DOKONALÁ LEŽ  • drama / krimi • USA - titulky • 2019 

3BOBULE • komedie • ČR • 2020 

FRČÍME • animovaný / komedie / rodinný / fantasy • USA - dabing • 2020 

PŘES PRSTY • komedie / romantický / sportovní • ČR / SR • 2019 

ŘBITOV ZVIŘÁTEK • horor / thriller • USA • 2019

SAMOTÁŘI: Obnovená premiéra po 20 letech • komedie / drama • ČR / Slovinsko • 2000 

MAJÁK • drama / horor / mysteriózní • USA / Kanada • 2019

3BOBULE • komedie • ČR • 2020 

SAMOTÁŘI: Obnovená premiéra po 20 letech • komedie / drama • ČR / Slovinsko • 2000

JAK VYCVIČIT DRAKA 3 • animovaný / dobrodružný / fantasy / komedie / rodinný  • USA • 2019

ZRODILA SE HVĚZDA • drama / romantický / hudební  • USA - titulky • 2018

BOURÁK • komedie  • ČR • 2020

SRDCOVÁ KRÁLOVNA • drama  • Dánsko / Švédsko • 2019 

3BOBULE • komedie • ČR • 2020 

MEKY • dokumentární • ČR / SR • 2020 

MODELÁŘ • drama / thriller / psychologický • ČR • 2020    

3BOBULE • komedie • ČR • 2020 

MEKY • dokumentární • ČR / SR • 2020

ANDĚLSKÝ PODÍL • komedie / drama • Velká Británie  • 2012 

BOURÁK • komedie  • ČR • 2020 

CHLAP NA STŘÍDAČKU • komedie  • ČR • 2020 

PŘES PRSTY • komedie / romantický / sportovní • ČR / SR • 2019 

AFRIKOU NA PIONÝRU • dokumentární / road movie • ČR / Slovinsko • 2000

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA • krimi / komedie • ČR • 2020 

SÓLO • dokumentární / hudební / životopisný • Česko / Francie / Argentina / Rakousko • 2019 

VLASTNÍCI • komedie / drama  • ČR • 2019

DOLITTLE • komedie / rodinný / dobrodružný / fantasy • USA • 2020 

21.00 • TENET • akční / drama / sci-fi  • USA / Velká Británie - titulky • 2020

21.00 • K2 VLASTNÍ CESTOU • dokument • ČR • 2020 
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Původní ocelové potrubí nyní na-
hrazují trubky z  tvárné litiny, na  které 
ve  středu 24. června symbolicky pokle-

pal ministr zemědělství Miroslav To-
man a  zástupci investora a  zhotovitele. 
Za účasti představitelů investora, zhoto-

Ministr Toman navštívil stavbu SVS
Když chirurg skončí operaci, tak často zůstává na těle pacienta jizva. Pod tou 

jizvou je ale třeba nové srdce nebo jiný důležitý orgán. I v lukách a v polích od Mi-
chalovic po Libochovany se během posledních měsíců taková jizva vytvořila. Ale 
pod tou jizvou je nový vodovodní přivaděč - tepna, kterou bude proudit pitná 
voda pro krajské město a  jeho okolí. Investiční akce Severočeské vodárenské 
společnosti je v polovině, plánované ukončení stavby je v červnu 2021 a náklady 
na její realizaci dosáhnou téměř 134 milionů Kč.

„V  loňském roce se podařilo navýšit 
meziročně objem investic do obnovy ma-
jetku a  na  budování nových staveb, a  to 
o 334 milionů korun, na obnovu vodohos-
podářského majetku tak šlo 1,58 miliar-
dy korun. Většina prostředků směřovala 
do  rekonstrukce a  výstavby vodovodů 

a kanalizací, ale zahájili jsme také několik 
rekonstrukcí velkých objektů a  výstavbu 
nové čistírny odpadních vod v Příšovicích 
na Liberecku,“ upřesňuje generální ředitel 
SVS Bronislav Špičák 

Součástí valné hromady byla také volba 
pěti členů dozorčí rady. Do té byli zvole-

vitele a  zástupců místní samosprávy se 
ministr osobně přesvědčil, jak probíhají 
práce na  díle, které má zlepšit zásobo-
vání pitnou vodou pro více než 110 tisíc 
obyvatel Ústecka. Dotační titul slouží 
jak k financování rekonstrukce přivadě-
čů, tak i k  jejich dalšímu propojení, což 
je v  souladu s  vládní Koncepcí ochrany 
před následky sucha pro území ČR. Pro-
pojení vodovodních soustav totiž umož-
ňuje v  suchých obdobích distribuovat 
pitnou vodu do  míst, kde jí je momen-
tální nedostatek. Rekonstrukce vodo-
vodního přivaděče pro ústecký region 
je jednou ze staveb, které vyhovují pod-
mínkám tohoto programu.

Severočeská vodárenská společnost 
je členem Asociace vlastníků páteřní 
vodohospodářské infrastruktury, která 
vznikla s cílem koordinovat přípravu a fi-
nancování obnovy a rozvoje významných 
zdrojů pitné vody a páteřních přivaděčů. 
Asociace je partnerem pro kraje a stát-
ní správu při přípravě změn legislativy 
pro zrychlení výstavby páteřní vodohos-
podářské infrastruktury a přípravu stra-
tegických rozvojových dokumentů, jako 
jsou Plány rozvoje vodovodů a kanaliza-
cí krajů a ČR.

Zisk z loňského roku využijí vodohospodáři
na vylepšení infrastruktury

Akcionáři Severočeské vodárenské společnosti a.s., tedy zástupci 458 měst a obcí 
v severočeském regionu, se sešli v červnu na řádné valné hromadě. Schválili účetní 
uzávěrku za rok 2019 a do dozorčí rady společnosti zvolili pět členů. Na červnovém 
jednání valné hromady SVS projednávali účastníci zprávu představenstva a zprá-
vu dozorčí rady za rok 2019. Dále společně schválili účetní uzávěrku a rozhodli, že 
veškerý zisk z loňského roku ve výši 568 milionů bude opět investován do obnovy 
vodárenské infrastruktury.

ni Hynek Hanza za okres Teplice, Jaroslav 
Zámečník za okres Liberec, František Pa-
dělek za  okres Litoměřice, Jiří Kulhánek 
za Chomutov a za okres Louny pak Radek 
Reindl.

„Letošní valná hromada probíhá po více 
než ročním období transformace severo-
českého vodárenství. Zvolený vlastnický 
model se servisním prvkem se ukázal jako 
stabilní a funkční, je tedy důvod ke spo-
kojenosti. Zároveň si dobře uvědomuje-
me, že před sebou máme ještě řadu úko-
lů, “ uvedl předseda představenstva SVS 
Tomáš Indra. 

Valné hromady se zúčastnilo 126 akci-
onářů (zástupci měst a  obcí v  Ústeckém 
a  Libereckém kraji), kteří představují 
81,5 % základního kapitálu společnosti.

Severočeská vodárenská společnost a.s. je největší vodárenskou společností 
v  České republice a  zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel 
Ústeckého a Libereckého kraje. Od svého vzniku v roce 1993 podřizuje SVS všechny 
aktivity základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, 
udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody 
v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku 
SVS je v  rámci ČR ojedinělý:  61 úpraven vody, 984 vodojemů, 9056 km vodovodů, 
189 čistíren odpadních vod a 3986 km kanalizace. Více informací na www.svs.cz
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Součástí areálu je také dětské hřiště a zázemí, kde lze 
zakoupit drobné občerstvení jako chlazené nápoje, různé 
balené potraviny a samozřejmě i nějakou tu sladkost. 

Navštivte FUNpark Most, lanové centrum s bludištěm, 
vyhlídkovou věží nad korunami stromů a dětským hřištěm. 
Nachází se nedaleko centra města Mostu na vrchu Šibeník. 

http://funparkmost.cz.webx4.d2.cz/
https://www.imostecko.cz

Provozní doba 
o prázdninách je denně 
již od 10 do 19 hodin.

Jednorázové vstupné 
do 3D bludiště vás 
vyjde na 50 Kč a výstup 
na vyhlídkovou věž
pak na 20 Kč. 

Zábava pro celou rodinu
FUNpark MOST

3D bludiště je určeno pro všechny 
věkové kategorie od dětí, přes 
teenagery až po dospělé a seniory. 
Navrženo je jako třípatrové 
s výškou do 10 metrů. Obsahuje 
25 rozmanitých spletitých lávek, 
lanových překážek a 19 přestupových 
domečků umístěných ve dvou až 
třech patrech nad sebou. 

Vyhlídková věž je vysoká 26 metrů 
s nástupním točitým schodištěm. 
Na vrchol věže vede 113 schodů 
rozdělených na dvě patra. Z horního 
patra se přes koruny zelených 
listnatých stromů otevírá nádherný 
výhled na centrum města a místní 
vrchy Hněvín, Širák a Ressl, ale také 
na panorama nedalekých Krušných 
hor a nově vzniklé jezero Most. 



Vážení čtenáři,
s probíhajícím létem jistě přemýšlíte, jak ho strávit. Cestování do zahraničí je letos výrazně omezeno, a tak 
jsou tyto prázdniny příležitostí k hledání krás přímo v našem regionu. Rád bych Vás proto pozval do botanické 
zahrady v Teplicích. Je jediná pod Krušnými horami a budete překvapeni, kolik zajímavostí a pozoruhodných 
exponátů tu na Vás čeká. Nachází se zde například ojedinělá sbírka 600 druhů rostlin z Chile, které jinde 
na světě takto pohromadě nenajdete. Můžete si u nás rozšířit obzory, ale také zde najdete inspiraci, klid 
k odpočinku v krásném prostředí, rádi vám nabídneme dobrou kávu a dort. 
 
Na viděnou v zahradě. Petr Šíla, ředitel

OJEDINĚLÁ SBÍRKA
ROSTLIN Z CHILE A MEXIKA
V TEPLICKÉ BOTANICKÉ

600
DRUHŮ ROSTLIN 

Z CHILE

JAK SE K NÁM DOSTANETE  
MHD: zastávka „U Nových lázní“ a dále pěšky
TURISTICKÝ VLÁČEK HUMBOLDT: detailní informace 
na www.visitteplice.com, zastávka přímo před zahradou
PĚŠKY: příjemnou procházkou z centra města nebo nádraží 
přes lázeňský park a vilovou čtvrť (15–20 minut)
PARKOVIŠTĚ: nedoporučujeme jízdu autem až k zahradě, 
pro invalidy je vyhrazené parkovací místo před zahradou, 
autobusy mohou využít parkoviště u hotelu Panorama 

Botanická zahrada Teplice, příspěvková organizace 
Josefa Suka 1388/18, 415 01 Teplice 

Zřizovatel: Statutární město Teplice
info@botanickateplice.cz, tel. 777 008 690 

WWW.BOTANICKATEPLICE.CZ   
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Všechny kulturní akce jsou zdarma nebo mají zvýhodněné vstupné díky podpoře Statutárního města Teplice. 

Změna vyhrazena.

1.7. / 16.00-18.00
středa

1.7. - 19.00
středa

1.7. - 31.7. /  21.30
úterý - neděle

2.7. / 17.00
čtvrtek

3.7. / 17.00-19.30
pátek

4.7. / 16.30-18.00
sobota

5.7. / 15.00
neděle

6.7. / 16.30
pondělí

6.7. / 19.00
pondělí

7.7. / 16.30
úterý

7.7. / 16.30-18.00
úterý

8.7. / 16.00-18.00
středa

8.7. / 19.00
středa

9.7. / 17.00
čtvrtek

10.7. / 16.30
pátek

11.7. / 16.00-23.00
sobota

12.7. / 15.00
neděle

13.7. / 16.30
pondělí

14.7. / 16.30
úterý

14.7. / 16.30-18.00
úterý

15.7. / 16.00-18.00
středa

15.7. / 19.00
středa

16.7. / 17.00
čtvrtek

17.7. / 16.30
pátek

17.7. / 18.00-21.00
pátek

18.7. / 16.30-18.00
sobota

19.7. / 15.00
neděle

20.7. / 16.30
pondělí

20.7. / 19.00
pondělí

21.7. / 16.30
úterý

21.7. / 16.30-18.00
úterý

22.7. / 16.00-18.00
středa

22.7. / 19.00
středa

23.7. / 17.00
čtvrtek

24.7. / 16.30
pátek

24.7. / 17.00-19.30
pátek

25.7. / 16.30-18.00
sobota

26.7. / 15.00
neděle

27.7. / 16.30
pondělí

28.7. / 16.30
úterý

28.7. / 16.30-18.00
úterý

29.7. / 16.00-18.00
středa

29.7. / 19.00
středa

30.7. / 17.00
čtvrtek

31.7. / 16.30
pátek

TANČÍME NA TERASE S REGIUS BANDEM • pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz
Terasa kavárny Krušnohorského divadla 

LETNÍ VEČERNÍ KONCERT • W. A. MOZART • J. HAYDN • pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice 
více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

LETNÍ KINO NA ZÁMKU - pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz
Vnitřní nádvoří teplického zámku 

Koncert hudby klasické, jazzové či world music • pořádá Regionální knihovna Teplice
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

DIXIELAND NA TERASE - k poslechu i tanci pořádá kapela OLD BOYS
Terasa kavárny Krušnohorského divadla

SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE • CYKLUS LETNÍCH LÁZEŇSKÝCH KONCERTŮ 2020
pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

6. MALÁ PAŘÍŽ - 11. ročník hudebního minifestivalu • pořádá Malá Paříž z.s.
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • altán Zahradního domu

LETNÍ ODPOLEDNÍ KONCERT • A. DVOŘÁK, J. STRAUSS, O. NEDBAL, R. LEONCAVALLO, J. FUČÍK
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

LETNÍ KONCERTY CHRÁMOVÉ HUDBY • TRIO BEL CANTO • pořádá Dům kultury Teplice
více info na www.dkteplice.cz • Kostel sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí

Pohádková představení pro děti od 4 let • pořádá Regionální knihovna Teplice
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

STARÁ SEŠLOST •  CYKLUS LETNÍCH LÁZEŇSKÝCH KONCERTŮ 2020 • pořádá Dům kultury Teplice
více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

TANČÍME NA TERASE S VABANKEM • pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz
Terasa kavárny Krušnohorského divadla

LETNÍ VEČERNÍ KONCERT • B. SMETANA, Z. FIBICH, J. TEGTMEYER, A. DVOŘÁK
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

Koncert hudby klasické, jazzové či world music • pořádá Regionální knihovna Teplice 
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

LETNÍ ODPOLEDNÍ KONCERT • B. SMETANA, O. NEDBAL, K. MOOR, V. NOVÁK, J. STRAUSS a další 
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

TEPLICE FREE LIVE 5 - prázdninový hudební festival • PAVEL CALLTA, SABINA KŘOVÁKOVÁ, 
MOVEBREAKERS, F.A.KING a další • náměstí Svobody

7. MALÁ PAŘÍŽ - 11. ročník hudebního minifestivalu • pořádá Malá Paříž z.s. 
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • altán Zahradního domu

LETNÍ ODPOLEDNÍ KONCERT • B. SMETANA, J. STRAUSS, G. MICHELLI, L. BOCCHERINI, J. OFFENBACH
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

Pohádková představení pro děti od 4 let • pořádá Regionální knihovna Teplice
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

STRING CLARTET • CYKLUS LETNÍCH LÁZEŇSKÝCH KONCERTŮ 2020 • pořádá Dům kultury Teplice
více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

TANČÍME NA TERASE S CLARINET SOCIETY • pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz
Terasa kavárny Krušnohorského divadla

LETNÍ VEČERNÍ KONCERT • J. MYSLIVEČEK, A. REJCHA, C. DEBUSSY, V. NOVÁK
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

Koncert hudby klasické, jazzové či world music • pořádá Regionální knihovna Teplice
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

LETNÍ ODPOLEDNÍ KONCERT • O. NICOLAI, A. DVOŘÁK, E. KALMÁN, J. SUK, G. VERDI, R. PISKÁČEK
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

TEPLICKÁ TANČÍRNA POD OTEVŘENÝM NEBEM - V. ročník - pořádají manželé Mackovi 
Terasa kavárny Krušnohorského divadla  

REGIUS BAND • CYKLUS LETNÍCH LÁZEŇSKÝCH KONCERTŮ 2020 • pořádá Dům kultury Teplice
více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

VELKÁ MALÁ PAŘÍŽ 2020 - oživíme celou Zámeckou zahradu • program na několika místech najednou
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Zámecká zahrada

LETNÍ ODPOLEDNÍ KONCERT • J. FUČÍK, J. JEŽEK, E. ELGAR, J. KŘIČKA, J. IVANOVICI a další  
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

LETNÍ KONCERTY CHRÁMOVÉ HUDBY • VARHANNÍ KONCERT AVE MARIA •  pořádá Dům kultury Teplice
více info na www.dkteplice.cz • Kostel sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí

Pohádková představení pro děti od 4 let • pořádá Regionální knihovna Teplice 
více na www.knihovna-teplice.cz •  Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

PLECHOVANKA • CYKLUS LETNÍCH LÁZEŇSKÝCH KONCERTŮ 2020 • pořádá Dům kultury Teplice 
více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

TANČÍME NA TERASE S DOUBRAVANKOU • pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz
Terasa kavárny Krušnohorského divadla

LETNÍ VEČERNÍ KONCERT • J. SIBELIUS, F. SCHUBERT • pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice 
více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

Koncert hudby klasické, jazzové či world music • pořádá Regionální knihovna Teplice 
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

LETNÍ ODPOLEDNÍ KONCERT • F. VON SUPPÉ, J. FUČÍK, F. SCHUBERT, G. MICHELLI, J. STRAUSS, a další 
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

DIXIELAND NA TERASE - k poslechu i tanci pořádá kapela OLD BOYS
Terasa kavárny Krušnohorského divadla

NA POSLEDNÍ CHVÍLI • CYKLUS LETNÍCH LÁZEŇSKÝCH KONCERTŮ 2020 • pořádá Dům kultury Teplice
více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

8. MALÁ PAŘÍŽ - 11. ročník hudebního minifestivalu • pořádá Malá Paříž z.s. 
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • altán Zahradního domu

LETNÍ ODPOLEDNÍ KONCERT • J. STRAUSS, J. RIMON, F. LEHÁR, CH. GOUNOD, B. SMETANA a další 
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

Pohádková představení pro děti od 4 let • pořádá Regionální knihovna Teplice 
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

KRUŠNOHORSKÁ DECHOVKA • CYKLUS LETNÍCH LÁZEŇSKÝCH KONCERTŮ 2020 • pořádá Dům kultury Teplice  více info na www.dkteplice.cz • 
Šanovská Mušle

TANČÍME NA TERASE SE STAROU SEŠLOSTÍ • pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz
Terasa kavárny Krušnohorského divadla

LETNÍ VEČERNÍ KONCERT • D. POPPER, A. DVOŘÁK, L. VAN BEETHOVEN 
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

Koncert hudby klasické, jazzové či world music • pořádá Regionální knihovna Teplice 
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

LETNÍ ODPOLEDNÍ KONCERT • A. CH. ADAM, A. DVOŘÁK, R. BINGE, E. FISCHER, O. NEDBAL a další
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice
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Nemocnice Na Františku
Praha 1
přijme:

• lékař specialista v oboru RDG, Neurologie
• fyzioterapeut
• všeobecná a praktická sestra
• zdravotnický záchranář
• ošetřovatel, sanitář
a pro nové odd. ARO s nástupem od 9/2020:
• sestra se specializovanou způsobilostí ARIP 
• všeobecná a praktická sestra
• zdravotnický záchranář
• ošetřovatel, sanitář

Nabízíme:
• 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 (23 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 uzavření pracovního poměru i na zkrácený úvazek
 

Kontakt:
 Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM
 T: +420 222 801 370 - M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz - www.nnfp.cz
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Všechny kulturní akce jsou zdarma nebo mají zvýhodněné vstupné díky podpoře Statutárního města Teplice. 

Změna vyhrazena.

1.7. / 16.00-18.00
středa

1.7. - 19.00
středa

1.7. - 31.7. /  21.30
úterý - neděle

2.7. / 17.00
čtvrtek

3.7. / 17.00-19.30
pátek

4.7. / 16.30-18.00
sobota

5.7. / 15.00
neděle

6.7. / 16.30
pondělí

6.7. / 19.00
pondělí

7.7. / 16.30
úterý

7.7. / 16.30-18.00
úterý

8.7. / 16.00-18.00
středa

8.7. / 19.00
středa

9.7. / 17.00
čtvrtek

10.7. / 16.30
pátek

11.7. / 16.00-23.00
sobota

12.7. / 15.00
neděle

13.7. / 16.30
pondělí

14.7. / 16.30
úterý

14.7. / 16.30-18.00
úterý

15.7. / 16.00-18.00
středa

15.7. / 19.00
středa

16.7. / 17.00
čtvrtek

17.7. / 16.30
pátek

17.7. / 18.00-21.00
pátek

18.7. / 16.30-18.00
sobota

19.7. / 15.00
neděle

20.7. / 16.30
pondělí

20.7. / 19.00
pondělí

21.7. / 16.30
úterý

21.7. / 16.30-18.00
úterý

22.7. / 16.00-18.00
středa

22.7. / 19.00
středa

23.7. / 17.00
čtvrtek

24.7. / 16.30
pátek

24.7. / 17.00-19.30
pátek

25.7. / 16.30-18.00
sobota

26.7. / 15.00
neděle

27.7. / 16.30
pondělí

28.7. / 16.30
úterý

28.7. / 16.30-18.00
úterý

29.7. / 16.00-18.00
středa

29.7. / 19.00
středa

30.7. / 17.00
čtvrtek

31.7. / 16.30
pátek

TANČÍME NA TERASE S REGIUS BANDEM • pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz
Terasa kavárny Krušnohorského divadla 

LETNÍ VEČERNÍ KONCERT • W. A. MOZART • J. HAYDN • pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice 
více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

LETNÍ KINO NA ZÁMKU - pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz
Vnitřní nádvoří teplického zámku 

Koncert hudby klasické, jazzové či world music • pořádá Regionální knihovna Teplice
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

DIXIELAND NA TERASE - k poslechu i tanci pořádá kapela OLD BOYS
Terasa kavárny Krušnohorského divadla

SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE • CYKLUS LETNÍCH LÁZEŇSKÝCH KONCERTŮ 2020
pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

6. MALÁ PAŘÍŽ - 11. ročník hudebního minifestivalu • pořádá Malá Paříž z.s.
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • altán Zahradního domu

LETNÍ ODPOLEDNÍ KONCERT • A. DVOŘÁK, J. STRAUSS, O. NEDBAL, R. LEONCAVALLO, J. FUČÍK
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

LETNÍ KONCERTY CHRÁMOVÉ HUDBY • TRIO BEL CANTO • pořádá Dům kultury Teplice
více info na www.dkteplice.cz • Kostel sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí

Pohádková představení pro děti od 4 let • pořádá Regionální knihovna Teplice
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

STARÁ SEŠLOST •  CYKLUS LETNÍCH LÁZEŇSKÝCH KONCERTŮ 2020 • pořádá Dům kultury Teplice
více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

TANČÍME NA TERASE S VABANKEM • pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz
Terasa kavárny Krušnohorského divadla

LETNÍ VEČERNÍ KONCERT • B. SMETANA, Z. FIBICH, J. TEGTMEYER, A. DVOŘÁK
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

Koncert hudby klasické, jazzové či world music • pořádá Regionální knihovna Teplice 
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

LETNÍ ODPOLEDNÍ KONCERT • B. SMETANA, O. NEDBAL, K. MOOR, V. NOVÁK, J. STRAUSS a další 
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

TEPLICE FREE LIVE 5 - prázdninový hudební festival • PAVEL CALLTA, SABINA KŘOVÁKOVÁ, 
MOVEBREAKERS, F.A.KING a další • náměstí Svobody

7. MALÁ PAŘÍŽ - 11. ročník hudebního minifestivalu • pořádá Malá Paříž z.s. 
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • altán Zahradního domu

LETNÍ ODPOLEDNÍ KONCERT • B. SMETANA, J. STRAUSS, G. MICHELLI, L. BOCCHERINI, J. OFFENBACH
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

Pohádková představení pro děti od 4 let • pořádá Regionální knihovna Teplice
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

STRING CLARTET • CYKLUS LETNÍCH LÁZEŇSKÝCH KONCERTŮ 2020 • pořádá Dům kultury Teplice
více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

TANČÍME NA TERASE S CLARINET SOCIETY • pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz
Terasa kavárny Krušnohorského divadla

LETNÍ VEČERNÍ KONCERT • J. MYSLIVEČEK, A. REJCHA, C. DEBUSSY, V. NOVÁK
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

Koncert hudby klasické, jazzové či world music • pořádá Regionální knihovna Teplice
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

LETNÍ ODPOLEDNÍ KONCERT • O. NICOLAI, A. DVOŘÁK, E. KALMÁN, J. SUK, G. VERDI, R. PISKÁČEK
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

TEPLICKÁ TANČÍRNA POD OTEVŘENÝM NEBEM - V. ročník - pořádají manželé Mackovi 
Terasa kavárny Krušnohorského divadla  

REGIUS BAND • CYKLUS LETNÍCH LÁZEŇSKÝCH KONCERTŮ 2020 • pořádá Dům kultury Teplice
více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

VELKÁ MALÁ PAŘÍŽ 2020 - oživíme celou Zámeckou zahradu • program na několika místech najednou
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Zámecká zahrada

LETNÍ ODPOLEDNÍ KONCERT • J. FUČÍK, J. JEŽEK, E. ELGAR, J. KŘIČKA, J. IVANOVICI a další  
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

LETNÍ KONCERTY CHRÁMOVÉ HUDBY • VARHANNÍ KONCERT AVE MARIA •  pořádá Dům kultury Teplice
více info na www.dkteplice.cz • Kostel sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí

Pohádková představení pro děti od 4 let • pořádá Regionální knihovna Teplice 
více na www.knihovna-teplice.cz •  Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

PLECHOVANKA • CYKLUS LETNÍCH LÁZEŇSKÝCH KONCERTŮ 2020 • pořádá Dům kultury Teplice 
více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

TANČÍME NA TERASE S DOUBRAVANKOU • pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz
Terasa kavárny Krušnohorského divadla

LETNÍ VEČERNÍ KONCERT • J. SIBELIUS, F. SCHUBERT • pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice 
více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

Koncert hudby klasické, jazzové či world music • pořádá Regionální knihovna Teplice 
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

LETNÍ ODPOLEDNÍ KONCERT • F. VON SUPPÉ, J. FUČÍK, F. SCHUBERT, G. MICHELLI, J. STRAUSS, a další 
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

DIXIELAND NA TERASE - k poslechu i tanci pořádá kapela OLD BOYS
Terasa kavárny Krušnohorského divadla

NA POSLEDNÍ CHVÍLI • CYKLUS LETNÍCH LÁZEŇSKÝCH KONCERTŮ 2020 • pořádá Dům kultury Teplice
více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

8. MALÁ PAŘÍŽ - 11. ročník hudebního minifestivalu • pořádá Malá Paříž z.s. 
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • altán Zahradního domu

LETNÍ ODPOLEDNÍ KONCERT • J. STRAUSS, J. RIMON, F. LEHÁR, CH. GOUNOD, B. SMETANA a další 
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

Pohádková představení pro děti od 4 let • pořádá Regionální knihovna Teplice 
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

KRUŠNOHORSKÁ DECHOVKA • CYKLUS LETNÍCH LÁZEŇSKÝCH KONCERTŮ 2020 • pořádá Dům kultury Teplice  více info na www.dkteplice.cz • 
Šanovská Mušle

TANČÍME NA TERASE SE STAROU SEŠLOSTÍ • pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz
Terasa kavárny Krušnohorského divadla

LETNÍ VEČERNÍ KONCERT • D. POPPER, A. DVOŘÁK, L. VAN BEETHOVEN 
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

Koncert hudby klasické, jazzové či world music • pořádá Regionální knihovna Teplice 
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

LETNÍ ODPOLEDNÍ KONCERT • A. CH. ADAM, A. DVOŘÁK, R. BINGE, E. FISCHER, O. NEDBAL a další
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice
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NEJRYCHLEJŠÍ 
TISK PRO VÁS!

VIZITKY · LETÁKY · BROŽURY

www.slevotisk.cz
+420 728 629 999 

Realizace tiskovin: TISK HORÁK a.s., www.tiskhorak.cz

SWEET 
RIBS 

MENU

bb.cz

S tímto kuponem dostanete k zakoupené bagetě 
Ice Tea 0,4 l a přílohu JAKO DÁREK. 
Nelze kombinovat s jinými akcemi. 
Kupon není směnitelný za hotovost. 
Platí v BB OC Galerie Teplice do 31. 7. 2020.

Inzerce_Teplice_Kombo_95x135mm_6-2020.indd   1 12.6.2020   15:40:33

Nejlepší zážitky jsou v Děčíně
Letošní léto bude v duchu domácí dovolené a to vůbec 
není špatná zpráva. Zkuste vyrazit do Děčína, který 
nabízí spoustu jedinečných aktivit. Vlakem nebo autem 
jste tam z Ústí, Teplic či Mostu za chvilku a budete 
určitě překvapeni co vše se zde dá zažít.
Nevěříte? Zkuste si tedy rovnou vylézt na Via Ferratu 
a při pohledu z vrcholu Pastýřské stěny se Vám zamotá 
hlava. Anebo si sjeďte na koloběžce z děčínského 
Sněžníku a vítr vám bude vlát ve vlasech. Jste vodáci? 
Pak si nenechte ujít splutí Labe z Děčína do Bad 
Schandau a proplout úžasným labským kaňonem. 
Zpět vás na kole přivede Labská cyklostezka.



Nebytové prostor y,
k anceláře a byty k pronájmu
v centru Ústí  n.  L. Jaroslav Andres • tel.: 603 472 304 • phrealas@gmail.com

www.vyhodnereality.cz

Výrobní a skladové prostory na Teplicku
od 100 m2 do 1 000 m2

Radek Andres • tel.: 774 077 050 • www.vyhodnereality.cz

Roku 2003 se otevřela brána našeho příběhu a my 
vkročili na cestu plnou nových poznatků, směrů, 
rozvojů a zážitků. Začínali jsme v oboru modelář-
ství, otevřeli kamennou prodejnu v Teplicích a to-
muto odvětví se věnujeme dodnes. Avšak před 
4 lety nám do cesty vstoupil zákazník, který měl 
požadavek na výrobek, jenž si žádal zhotovení 
na CNC laseru a tak slovo dalo slovo a o pár týd-
nů později nám do dílny přibyl stroj, který se nám 

U Dřevěné čarodějky
stal velkým pomocníkem v realizaci našich nápadů 
a my se pomalu mohli rozšířit i do sféry CNC prací. 
Postupem času jsme dílnu zaplnili o další stroje, 
lasery, pily a frézy a díky tomu můžeme vyrábět 
velkou škálu výrobků a dekorací ze dřeva, překliž-
ky, plastu, polystyrénu a mnoha dalších materiálů. 
Stabilně se věnujeme výrobě tematických deko-
rací, ať už jde o velikonoční a svatební výrobky, 
medaile a poháry a to i pro čtyřnohé mazlíčky, 
dušičkové a podzimní produkty a nejrozšířenější 
nabídku u nás najdete na téma Vánoc a zimy. Nej-
více se ale věnujeme zakázkové výrobě, za zmín-
ku stojí výroby log a vizitek pro firmy, gravírování 
do skleniček, popisování propisek, výroba razítek 
a v nemalé řadě výroba z masivního dřeva, ať se 
jedná o police, truhlíky, potřeby do kuchyně a do-
mácnosti anebo i velké stoly v kombinací s prys-
kyřicí apod.
Naše firma je zároveň chráněnou dílnou, v součas-
né době zaměstnáváme 13 osob se zdravotním 
postižením. Velkým přínosem od našich zákazníků 
je to, že nákupem podpoří nejen samotný chod 
dílny, ale i zaměstnávání handicapovaných spo-
luobčanů v našem regionu. Navíc zaměstnavate-
lům nabízíme možnost čerpání náhradního plnění 
(v souladu s §§81 zákona č 435/2004 Sb.(zákon 
o zaměstnanosti) čl.2b.).
A kde nás vlastně zákazníci mohou najít? Ka-
mennou prodejnu máme v ulici Masarykova  21 
(naproti restauraci Monopol) v Teplicích s příznač-
ným názvem U Dřevěné čarodějky a dalším mís-
tem našeho působení je stánek do Tiských skal 
u Turistické chaty, který slouží zároveň i jako kasa 

pro vstup. Zákazníci mohou k nákupu také využít 
náš eshop  www.czindesign.cz. Během roku se 
však můžeme potkávat i na různých veřejných ak-
cích, kde nabízíme k prodeji naše výrobky, o veš-
kerých takto plánovaných aktivitách dáváme vědět 
na naší facebookové stránce www.facebook.com/
czindesign, kde najdete zároveň i celý náš sorti-
ment. V blízké budoucnosti se těšíme na pravidel-
ná setkání maminek s dětmi, kde se budou konat 
tvořivé dílničky. 

www.czindesign.cz



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

www.vyhodnereality.cz

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

 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

R07

www.elsen.cz

FISCHER FLACHDACH GMBH
SPECIALISTA NA PLOCHÉ STŘECHY

Maltitz Nr. 92, 02627 Weißenberg - Německo

Přijmeme muže i ženy, posily pro náš tým v těchto profesích

• INSTALATÉR • SVÁŘEČ
• ZÁMEČNÍK • POKRÝVAČ

Nabízíme práci ve specializovaném týmu
a to na trvalou pracovní smlouvu.

Kontakt:
bewerbung@fischer-flachdach.de

Telefonicky: +49 358 7648323

R07 Silniční a odtahová služba

Tyršova 95, 417 03 Dubí 3, tel. 417 578 088
 Mobil 602 287 065
 www.odtahteplice.cz

R06

®
Nabízíme lehkou práci
převážně v sedě vhodnou
i pro OZP.
Mzda od 96,30 Kč
až do 110 Kč na hodinu
Možnost ubytování
Email: asistentka@bramburky.cz
Tel.: +420 770 645 222

Váš specialista na pneumatiky
a podvozkové části vozuC
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CM

MY

CY

CMY
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R07

VYMALUJI, drobné 
ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu. 
Tel.: 724 706 553. R07

KOUPÍM OBRAZ
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 R0

67

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

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR
ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ
ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ

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

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 R07
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Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m2 do 5 000 m2

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

golfbarbora.cz

R04


