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Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas

Ano, jsem to já, což mne nepoznáváte? Už v pokročilém věku sepisuji evidenční záznamy o knižních přírůstcích 
na zámku v Duchcově a píši memoáry. A věru mám na co vzpomínat...

Klerik, vězeň, vyzvědač, 
hazardní hráč i svůdce

 

 

čtěte na str. 7 

Giacomo Casanova
Gian Giacomo Casanova se narodil 2. dubna 1725 v Benátkách. Po rodičích zdědil slušné jmění a byl by existenčně zajištěn, pokud 
by vedl klidný a vyrovnaný život. Vystudoval práva v Padově a jako tajemník šlechticů se snažil proniknout do nejvyšších pater 
společenského i politického života. Zjistil, že pro muže nejsou lákadlem jen ženy, ale i moc a peníze.  Závěr života strávil jako kni-
hovník na zámku v Duchcově, kde 4. června 1798 zemřel.  Postavu a tvář na fotografi i propůjčil této osobnosti herec Petr Stolař.

 Jak jste se dostal do Čech?
V podstatě náhodou. Když jsem společně 
s fráterem Marinem Balbim v roce 1756 ute-
kl z vězení, byl jsem totiž obžalován ze zra-
dy Benátské republiky, toulal jsem se Evro-
pou.  Teprve v roce 1774 mi v rodných Be-
nátkách udělili milost, a tak jsem se mohl 

vrátit domů. Stal jsem se informátorem 
benátské policie a vyzvědačem. Angli-
čanům jsem dodával informace z Fran-
cie a naopak. Od roku 1783 jsem byl 
ve službách benátského velvyslance 
Foscariniho ve Vídni, ale ten po dvou 
letech zemřel a musel jsem hledat 
nové útočiště. Při cestě do Drážďan 
jsem se v Teplicích setkal s hrabětem 

Waldsteinem a ten mi nabídl místo 
knihovníka na zámku v Duchcově. Tam 

jsem se měl jako v bavlnce, ale zároveň 
i ve zlaté kleci. 
 Přibližte čtenářům život na zámku…

V klidu jsem dokončil knihu „Útěk“ o svém 
úniku z Olověných střech benátského věze-
ní, začal jsem psát sci-fi  o zemi tajemných 
Megamikrů Icosameron. V roce 1793 jsem 
dopsal své slavné Paměti a proslýchá se, že 

jsem autorem části libreta Mozarto-
vy opery Don Giovani. Posled-

ní odlesky svého charisma 
a slávy jsem lapal v Tepli-
cích a v Praze, kam jsem 
často a rád dojížděl. Ale sil 
už rapidně ubývalo. 

 Jak vzpomínáte na 
svoji duchovní a vojen-
skou kariéru?
Své první církevní angaž-
má jsem absolvoval v do-
mě benátského senáto-
ra Alvise Malipieriho. Ten 
mne uvedl do nejlepší 
společnosti, kde jsem zís-

kal první milostné zkušenosti a také know-
how okupanta patricijských domů. Když 
skončila moje duchovní kariéra a pozdě-
ji i kariéra vojenského důstojníka, profesi-
onálního hazardního hráče a houslisty, na-
šel jsem azyl a oporu v benátském šlech-
tici Matteo Bragandinim. O pár let pozdě-
ji jsem svoji pozici ještě posílil užitečnými 
kontakty vstupem do mocné zednářské ló-
že. Snad nebude neskromné, když řeknu, že 
jsem těžil ze své inteligence, šarmu, výřeč-
nosti a styků, které jsem si pečlivě budoval. 
Pochopil jsem význam PR publicity, koketo-
val s bulvárem a na rozdíl od jiných vysoce 
postavených mužů jsem o svých dobrodruž-
stvích nemlčel. 

 Říká se o vás, že jste byl legendárním 
svůdcem žen.
Nikdy jsem nebyl tygrem, který si nemilo-
srdně razí cestu za svou obětí. Můj styl svá-
dění byl sofi stikovaný a jemný, stejně jako 
moje způsoby. Vždy jsem se snažil spřádat 
kolem cíle svého zájmu elegantní pavučinu 
komplimentů, náznaků a výzev, a to zabíra-
lo. Nejčastěji jsem si vybíral atraktivní ženy, 
které byly obětí hrubého či žárlivého mu-
že. Vedl jsem hýřivý život na cizí účty a po-
hyboval se jako obratný selfpromotér v hor-
ních patrech společnosti. Moje milostné es-
kapády, mezi nimiž nechyběly ani souboje, 
ze mne udělaly terč církve, řady vážených 
mužů i policie. Jak píši ve svých Pamětech: 
„Cítil jsem, že jsem se narodil pro opačné 
pohlaví, vždy jsem ho miloval a dělal vše 
proto, abych jím byl milován“. 

 Co vám utkvělo z návštěv Teplic? 
Tehdy se Teplicím říkalo Salon Evropy, kde 
jsem se cítil ve svém živlu. Škoda, že v té do-
bě už energie ubývala a mé charisma bled-
lo. Rád bych se sem ale ještě jednou v plné 
síle vrátil.  
 Text: Metropol, foto: Vladimír Baran

DĚTSKÝ SVĚT HER
1.-14.6. 2015

PRAVÁ PÁRTY 
OD MATTELA!

VELKÝ DEN DĚTÍ 
S MATTELEM
SOBOTA 6.6.2015 
od 13 do 18 hod.

www.gepic.cz    kulisek.patrik@gmail.com

Webové stránky a reklamní 
grafi ka na míru

VIZITKY
PLAKÁTY

LETÁKY
BANERY
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 Od revoluce v roce 1989 patříte 
k nejvýznamnějším podnikatelům 
v našem okrese. Co pro vás zname-
nají Teplice?
Teplice jsou moje rodné město, žiji 
tady celý život, vyrůstají zde mé dě-
ti. To už samo o sobě je dost pro to, 
abych k nim měl velmi kladný vztah. 
Navíc se mi jako stavaři velmi líbí sta-
rá architektura a lázeňské domy.

 Přesto některé stavby a záměry, 
nesoucí značku JTH, budí u spolu-
občanů averzi, například prázdné 

prostranství po městských lázních 
nebo v poslední době chystaná Ca-
sanovská věž v Šanově… 
Nikdy se nezavděčíte všem. Konkrét-
ně prostor u plavecké haly je staveb-
ní parcela. Je to přirozené zakončení 
přilehlého parku. Otázkou pro mne 
bylo pouze to, zda ji zastavět po ce-
lé ploše, tak jak to bylo historicky, 
nebo na menší ploše do výšky. Sám 
jsem přesvědčen, že úzká budova do 
výšky je vhodnější, může to být i za-
jímavý turistický magnet pro město. 
Budou v ní bytové jednotky pro lá-
zeňské hosty a v prvním patře plá-
nujeme velký dámský wellness.

 Jak vidíte Teplice v horizontu 
příštích deseti let?
Doufám, že v Teplicích se bude dál 
rozvíjet turismus napojený zejmé-
na na lázeňství, protože to vzhledem 
k existenci pramenů a historii lázeň-
ství v Teplicích považuji za přirozené. 
Rád bych, aby za deset let byly Teplice 
opět zvány Malou Paříží a setkávaly se 
tady významné osobnosti, tak jako to-
mu bylo před několika sty lety. 

 V kterých dalších regionech ČR 
působíte?
Naše skupina působí po celé Čes-
ké republice, kde jsme připravili 
170 různých projektů, realizujeme 
projekty od Chebu po sever Mora-
vy. Z pohledu tržeb pro nás nejsou 

Teplice dominantní, ale jako patri-
ot mám sídlo všech fi rem a centrá-
lu stále v Teplicích.

 Jaké máte plány pro nejbližší ob-
dobí včetně zahraničních investic?
Aktuálně stavíme již druhý bytový 
projekt v Karlových Varech. První 
s více než 160 byty se velmi povedl, 
téměř všechny byty jsou již prodány 
a i zájem o nových 100 bytů před-
čil naše očekávání. Dva projekty při-
pravuji aktuálně v Chorvatsku. To, 
co ale asi udělá Tepličanům největší 
radost, je fakt, že se mi podařilo vy-
řešit problémy s vlastnictvím ruiny 
zimního stadionu – podařilo se mi 
koupit jak torza staveb, tak pozem-
ky od jiných vlastníků a na podzim 
dojde k demolici téhle ostudy měs-
ta. V roce 2016 pak k výstavbě ob-
chodně-sportovního centra.  

 Podle jakého klíče vybíráte své 
spolupracovníky?
Především podle zkušeností a schop-
ností prakticky realizovat to, na čem 
se domluvíme.

 Málokdo ví o vašich štědrých 
charitativních aktivitách…
To, že mohu občas podpořit nějakou 
smysluplnou věc, považuji za při-
rozené. Podporuji primárně lokál-
ní subjekty - gymnázium v Teplicích 
a v Dubí a také teplickou nemocni-
ci. V dnes zanedbané a omšelé budo-
vě Hadích lázní v Šanově začnu na-
přesrok stavět dětskou kliniku, kte-
rou bude provozovat JTH.

Text: Metropol
Foto a vizualizace: archiv

Jaroslav Třešňák: Chtěl bych, aby se Teplicím zase říkalo Malá Paříž
Jaroslav Třešňák. Developer, který významně mění urbanistickou tvář rod-
ných Teplic. Zatímco v jiných krajích jeho práci uznávají, v Teplicích budí 
některé jeho záměry kontroverzní názory. Málokdo ho přitom opravdu zná 
jako člověka a vizionáře. Metropolu odpověděl na následující otázky. 

Mgr. Václava Bůžka, 
vyučujícího hudební teorie, kytary 
a skladby Konzervatoře Teplice 

 Kde čerpáte vy osobně i vaši 
žáci inspiraci pro komponování 
a kteří absolventi tohoto oboru 
už doma i za hranicemi působí?

Pokud se našich absolventů týče, me-
zi mimořádně úspěšné dirigenty pa-
tří Marek Štryncl, který řídí meziná-
rodně etablovaný soubor Musica Flo-
rea, dále bych ze skladatelských osob-
ností namátkou jmenoval Michala 
Nejtka, Romana Pallase, Petru Mach-
kovou, která nyní studuje na JAMU, 
nebo Jana Duška. Všichni jsou laure-
áty národních i mezinárodních skla-
datelských soutěží. Já osobně, stejně 
jako vedení a další oddělení konzer-
vatoře, spolupracuji se Severočeskou 
fi lharmonií Teplice, která premiéro-
vě provedla mou kantátu „Černí čápi 
a bílé labutě“, symfonii „Atlantis“ či 
klavírní koncert. Pravidelně také rea-
lizuje absolventské práce našich skla-
datelů a dirigentů. Pokud jde o inspi-
raci ke komponování, ta může vychá-
zet opravdu z nejrůznějších zdrojů. 
U mě to často bývá příroda nebo his-
torie, tradici má také koncertní spolu-
práce mé kompoziční třídy s básníř-
kou Věrou Bartoškovou v rámci ekolo-
gicky – výtvarných seminářů „Vzná-
šení nad krajinou“.  (met)

METROPOL 
se ptá

Bohatý a pestrý program čítající na 
stovku položek pro slavnostní za-
hájení 861. lázeňské sezóny připra-
vilo jako vždy programové odděle-
ní Domu kultury Teplice. Jeho ředi-
tele Ing. Přemysla Šoby jsme se ze-
ptali na letošní novinky. 

Tradice slavností nedovoluje žádné 
převratné změny. Do nabídky letošní-
ho ročníku se naše programové oddě-
lení pustilo prakticky hned po skonče-
ní loňského ročníku. Od rána do večera 
bude po oba dny v permanenci všech 
pět stálých scén, namátkou vyberu vy-
stoupení Ewy Farné, skupiny Mig 21, 
Františka Nedvěda s kapelou Tiebreak, 
Toxic people, Big band teplické konzer-
vatoře, nebo Doubravanku. Zkrátka, 
snažili jsme se vybrat tak, abychom se 
každému trefi li do jeho gusta. Jako no-
vinku bych snad mohl uvést, že se po-
stupně mění programová strategie – 
kapacita města je na hraně, a tak jde 
spíše o to, pochlubit se i vzdálenějšímu 
okolí, že se novodobá tradice slavnost-
ních zahájení ujala a od roku 1995 má 
vzestupnou tendenci. Další novinkou, 
již připravujeme, je on-line streem ze 
Studia Fontána, kterou letos do vysílání 
převezme TV stanice Nova Plus. A po-
slední, která je ještě v jednání, je spolu-
práce s rozhlasovou stanicí, jež by mě-
la synchronně vysílat hudbu k osmimi-
nutovému ohňostroji, takže by ji dob-
ře slyšeli i diváci ze vzdálenějších míst. 
Rád zvu touto cestou všechny Tepličá-
ky a jejich hosty na sobotu 30. a neděli 
31. května do našeho lázeňského měs-
ta. Nudit se určitě nebudou a přirozeně 
je pro ně připraveno i bohaté a rozma-
nité občerstvení.  (met)

Přenos z lázeňské 
odvysílá 

TV Nova Plus

Hyundai Úl, s.r.o.

Dobětická 3573/4, 400 01 Ústí nad Labem
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 Vzpomenete si, jak vypadala 
první lázeňská slavnost v novo-
dobé historii?
Ale ano, bylo to, tuším v roce 1995, 
kdy bylo v centru města jen něko-
lik stánků a relativně málo lidí. Od 
té doby se sláva naší lázeňské ší-
ří a počet stánků, ale i hostů stá-
le roste. Řekl bych, že kapacita se  
naplnila. Pravidelně, už asi pěta-
dvacet let tu se ženou potkáváme 
lidi například z Brna, kteří odjíždě-
jí až v neděli večer, a další pravi-
delné lázeňské hosty, kteří si po-
byt objednávají právě na tuhle do-
bu. To potěší. Právě na lázeňské se 

jednou za rok vidíme i s některý-
mi známými z Teplic. A tak to má 
být. Lázeňská je o korzování a po-
tkávání se. Při téhle příležitosti 
bych rád požádal naše občany, ať 
se pořádně rozhlédnou kolem sebe 
a uvědomí si, v jak krásné město 
se Teplice proměnily. Většinou to 
slýchám od hostů, a myslím, že je 
to škoda. Jestlipak Tepličáci napří-
klad vědí, že každý z padesátitisí-
cového města v něm má svůj vlast-
ní strom? A přesto je tomu tak. 

 Většina hostů si nenechá ujít 
pověstný ohňostroj, který pravi-
delně začíná ve 22 hodin, 22 mi-
nut. Neporušuje samo město vy-
hlášku o nočním klidu?
Teď jsem vás nachytal. To by-
chom si rozhodně nemohli dovo-
lit. Už před několika dny jsme vy-
dali městskou vyhlášku, že v do-
bě letního času se čas rušení noč-
ního klidu posouvá také o hodinu, 
tedy na 23. To se přirozeně týká 
všeho nočního života. Občané mo-
hou slavit narozeniny a hlučněji se 
bavit až do třiadvaceti hodin. Byť 
všechny vyhlášky poctivě zveřej-
ňujeme na úřední desce, málokdo 
to ví, protože je skoro nikdo nečte. 
Snad jsme to nyní napravili.  (met)

Naše lázně jsou na špici 
v léčbě dětských pacientů

Lázně Teplice v Čechách jsou nejstaršími ve střední Evropě. Hostily a hostí mnoho domácích i zahraničních vý-
značných osobností a s minulostí drží kontinuitu. Dnešní léčba je však diametrálně odlišná od té původní. Pojď-
me na slovíčko se statutárním ředitelem a předsedou správní rady Radkem Popovičem, MBA. 

Každý občan Teplic 
má vlastní strom

Primátor statutárního města Teplice Jaroslav Kubera má letos těžkou 
hlavu. O posledním květnovém víkendu se totiž v Praze koná kongres 
ODS, na kterém ještě nikdy nechyběl. Tentokrát  bude, dá přednost svým 
Tepličákům a opět slavnostně zahájí 861. lázeňskou sezónu.

 Teplické lázně jsou v České re-
publice průkopníky v léčbě dě-
tí s neurologickým onemocněním. 
Nezůstali tak trochu stranou do-
spělí pacienti?
Máte pravdu. V poslední době jsme 
se hodně zaměřili právě na léčbu dě-
tí, kterým chceme dát šanci na lep-
ší budoucnost, než s tou, kterou při-
šly na svět. Proto jsme se rozhod-
li po takzvaném kosmickém oblečku 
zakoupit dále z vlastních zdrojů za-
hraniční přístroj Lokomat. Tak zahá-
jilo před měsícem provoz Centrum 
robotické rehabilitace v Nových láz-
ních a podle zatímních výsledků si je-
ho efekt pochvalují zejména mamin-
ky malých pacientů. Věříme, že se 
vložená investice ve výši mnoha mi-
lionů korun časem vrátí, a to přede-
vším ve zlepšení stavu jeho uživate-
lů. Naše lázně jsou tu přirozeně na-
dále i pro dospělé pacienty, kterým 
nabízejí tradiční osvědčené lázeňské 
metody a služby s léčebnými účinky 
zejména pro pohybové, nervová či 
cévní ústrojí s řadou procedur a re-
kondičních pobytů, které slouží k re-
generaci fyzických i psychických sil. 

 Dospělí pacienti mohou využívat 
klubovou kartu. Jaké jsou její výho-
dy a kde ji mohou zájemci získat?
Kromě našich výhod nabízí lázeň-

ská klubová karta držitelům řadu 
slev u smluvních partnerů. Zájem-
ci ji mohou získat na všech recep-
cích lázeňských domů. Podrobnější 
informace jsou na webovém portá-
le www.lazneteplice.cz

 Jaké další investice se v uplynu-
lém fi skálním roce uskutečnily a ja-
ké chystáte novinky?
Stále se snažíme zvelebovat exterié-
ry i interiéry našich lázeňských do-
mů. Novou fasádou se tak nyní pyš-
ní Císařské a Sadové lázně, dokonči-
li jsme výměnu oken ve všech hlav-
ních objektech s výjimkou Nových 
lázní, kde jsme dali přednost inves-
tici do již zmíněného léčebného pří-
stroje Lokomat, rekonstruovali jsme 
některé pokoje a vyměnili nábytek 
v jídelně lázeňského domu Beetho-
ven. Novinky jsou i v gastronomii. 
Café Restaurant Beethoven se letos 
ještě více inspiruje světovým skla-
datelem, jehož jméno nese. Pod-
le historických záznamů měl L. v. 
Beethoven například rád těstoviny 
s tvrdým sýrem a další pochutiny. 
My si zmíněné těstoviny budeme sa-
mi ručně vyrábět. Nechte se i v tom-
to směru příjemně překvapit. 

 A teď trochu ožehavé téma. Za 
blahodárnými léčebnými účinky 
přijíždějí do Teplic početné skupi-
ny Arabů. Mnoha občanům se to 
nelíbí…
Teplice jsou město s velikou neza-
městnaností a nízkou kupní silou. 
Střednědobě je nejlepší cestou k pro-
speritě našeho regionu budování ces-
tovního ruchu přilákáním návštěvní-
ků. Z tohoto pohledu je arabská kli-
entela nepostradatelná. Nejde jen 
o udržení 360 pracovních míst v na-
šich lázních, ale zejména o ekono-
mický řetězec, který se zde vytváří. 
Díky tomu, že k nám přijeli Arabové, 
jsme mohli opravit fasády, ty fasády 
udělal zedník, zedník zaplatil v hos-
podě, hospoda kuchaře, který si ne-
chal opravit auto od opraváře, který 
si koupil od místního pekaře rohlík, 
a tak se každá utracená koruna má 
protočit. Ostatní lázeňská místa Tep-
licím tuto klientelu závidí. Možná řa-
da lidí ani neví, jaký vliv na jejich za-
městnanost má to, že sem cizinci jez-
dí. Ještě horší však je, když někdo 
z rodičů handicapovaných dětí ne-
bo jiných léčících se arabských hostů 
dělá radikální islámisty. Tito lidé jsou 
mírumilovní a sami musí čelit nási-
lí a extremismu. Nepodporuji tedy ja-
kékoliv projevy nesnášenlivosti, ale 
naopak si vážím všech, kdo se podíle-
jí na tvorbě pracovních míst díky ces-
tovnímu ruchu v Teplicích. 

 A závěrem: Jak budete slavnost-
ní zahájení 861. lázeňské sezóny 
užívat vy osobně?
Kromě předem daných povinností 
s touto akcí spojených, si slavností 
užiji s rodinou prakticky až v neděli. 
A to se těším na korzo, na setkává-
ní s přáteli, na lázeňské pivo a dal-
ší dobroty, které pro návštěvníky vy-
mýšlíme a připravujeme. Rád se za-
stavím i u některého programu z bo-
haté nabídky. (met)

LOKOMAT
Robotická rehabilitace pro děti – jediná v České republice

Nové lázně, Teplice

:: umožňuje i pasivnímu dítěti nácvik chůze
:: využívá vysoké neuroplasticity

mozku v dětském věku
:: pomáhá k vytvoření funkčních

pohybových vzorců
:: opakovaný trénink zlepšuje stav

pohybového aparátu
a znásobuje výsledky tradiční léčby

Robot Lokomat představuje v současnosti nejpokročilejší rehabilitační systém na světě. Jeho zařazení 
do programu komplexní lázeňské léčby posouvá možnosti léčebných výsledků na vyšší úroveň. 

Robotem asistovaná chůze
Robotická terapie využívá neuroplasticity centrálního nervového 

systému. Robotické ortézy umožňují dítěti nácvik chůze a pomáhají 
k vytvoření funkčních pohybových vzorců. Biofeedback, což je zpětná 

vazba, okamžitě informuje terapeuta o aktivitě dítěte při prováděné 
lokomoci. Tyto aktivity se zaznamenají v reportu (vedení pohybu, 

svalová síla, rozsah pohybu, ušlá vzdálenost, rychlost) a umožní lépe 
vyhodnocovat terapii. Cílený a opakovaný trénink přispívá k výraznému 

zlepšení pohybového stereotypu, ale i psychiky a tím i kvality života.

Motivace hrou
Dítě sleduje pohyb panáčka na obrazovce před sebou. Prostřednictvím této 

vizuální a akustické zpětné vazby je zábavnou formou motivováno 
k plnění úkolů, otoček, obcházení předmětů a různých dovedností potřebných 

v každodenním životě. 

Indikace
Velký potenciál má robotická rehabilitace pro děti s neurologickými onemocněními,

např. DMO, stavy po traumatickém či jiném poškození mozku nebo míchy.
Podmínkou je výška od 90 cm do 140 cm a určitá mentální schopnost

– možnost spolupráce s terapeutem.

A b s o l v o v á n í  r o b o t i c k é  t e r a p i e  L o k o m a t  p r o s í m  k o n z u l t u j t e  s  l é k a ř e m .  

Lázně
Teplice

v  Č e c h á c h

Ráda bych pozvala všechny ty, 
kteří nemohou na slavnostní za-
hájení lázeňské sezóny o posled-
ním květnovém týdnu přijet, aby 
se do Teplic podívali během lé-
ta. Určitě stojí za to vypravit se 
na některý z koncertů festivalu 
L. v. Beethovena, který se koná na-
příč Ústeckým krajem až do kon-
ce června. V červenci bude v Tep-
licích Evropská hudební akademie 
a také řada kolonádních koncertů 
v Zahradním domě a v šanovské 
mušli. Léto završíme na počátku 
září pořádáním slavností Lázně 
hudebníků, které vyzdvihnou vý-
znamnou tradici Teplic. Připome-
neme jména slavných skladatelů 
- návštěvníků lázní, i příběhy lá-
zeňských kapel – od fanfár u pří-

jezdu lázeňských hostí k dnešní-
mu celosvětově uznávanému or-
chestru Severočeská filharmonie 
Teplice.  (met)

METROPOL  Na slovíčko
s obchodní ředitelkou společnosti Lázně Teplice v Čechách

Ing. Yvetou Sliškovou, MBA
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Zaměstnavatel roku 2014 
v Ústeckém kraji

Největší výrobce plochého skla a jeho 
aplikací ve střední a východní Evropě 

Tradiční nejlepší zaměstnavatel 

v Ústeckém kraji

Jaro a léto bez Severočeské fi l-
harmonie Teplice si občané na-
šeho města už po léta neumějí 
představit. Osmdesátičlenné tě-
leso nebude chybět ani při slav-
nostním zahájení lázeňské sezó-
ny. Jaké mají fi lharmonici plány, 
o tom jsme hovořili s ředitelem 
Romanem Dietzem. 

 Kde všude se během jara a léta 
mohou posluchači s fi lharmoniky 
setkat? 

Koncertem ve čtvrtek 28. května za-
hájíme tradiční, už 51. ročník Hu-
debního festivalu L. van Beethovena. 
Společně s námi se na tomto koncer-
tě pod vedením šéfdirigenta Alfonsa 
Scarana představí kromě sólistů 
z USA, Německa, Itálie a Švédska též 
Pražský fi lharmonický sbor. Na pro-
gramu jsou díla L. van Beethovena 
a Rossiniho Stabat Mater. Festivalo-
vé koncerty se poté uskuteční napříč 
Ústeckým krajem od Klášterce nad 
Ohří až po Děčín a festival se uzavře 
25. června, kdy v Teplicích společně 
s naší fi lharmonií, tentokrát pod tak-
tovkou Charlese Olivieri-Munroa, vy-
stoupí světoznámá mezzosopranist-
ka Dagmar Pecková. V letních měsí-
cích se účastníme nastudování oper 
La Traviata a Figarova svatba v rám-
ci Evropské hudební akademie a bu-
dou se též konat tradiční letní kon-
certy v Zahradním domě. Prvního 
srpna se představíme publiku na Hu-
debním festivalu v Českém Krumlo-

vě s projektem James Bond Music se 
sólisty newyorské Broadway Theat-
res, ale čekají nás též koncerty v Ně-
mecku, Chorvatsku a Itálii. Teprve od 
16. srpna budou mít fi lharmonikové 
zaslouženou dovolenou a od polovi-
ny září nás bude čekat nová koncert-
ní sezóna. 

 Zmínil jste zahraniční zájezdy. 
Jaké s nimi máte zkušenosti?
Nyní už jen ty nejlepší. Severočeská 
fi lharmonie Teplice dnes patří k nej-
větším a uznávaným tělesům v rám-
ci ČR (z 15 stálých, z nichž 4 působí 
v Praze – pozn. red.), máme výbor-
né vztahy s uměleckými agentura-
mi, koncertujeme nejen v Evropě, ale 
i v Asii, ročně absolvujeme kromě 70 

tuzemských i více jak 40 zahraničních 
koncertů. Orchestr je skvělý, máme co 
nabídnout a požadavky pořadatelů 
sahají až do roku 2018. Dosahujeme 
dvacetiprocentní fi nanční soběstač-
nosti, největší měrou nás podporuje 
město Teplice a dále pak Ústecký kraj 
a Ministerstvo kultury ČR.

 Jaká je spolupráce s teplickou 
konzervatoří?
Na velmi dobré úrovni. Je to líheň 
nadaných mladých muzikantů, kte-
ří po absolutoriu tvoří zhruba třeti-
nu našeho orchestru. Od dubna le-
tošního roku si mohou žáci konzer-
vatoře vyzkoušet své umění v rámci 
orchestrální akademie jako členové 
orchestru.  (met)

Beethovenův hudební festival,
evropská akademie a letní koncerty

Odtahová služba UŠÁK 
už 25 let pomáhá, 

ve dne v noci, v létě v zimě, 
přijet pro vás neváhá.www.odtahteplice.cz

Silniční a odtahová služba

NONSTOP  tel. 602 287 065NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONSTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNN tel.................................... 6OOOOOOOOOP 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222287 0000000000006666665602 

UŠÁKUŠÁK

Novým předsedou 
Správní rady UJEP 

je Libor Sehnal
PaedDr. Libor Sehnal vystudo-
val Pedagogickou fakultu v Ús-
tí nad Labem a UK Praha – post-
graduální studium – personál-
ní management. Od roku 1993 
pracuje v personálním odboru 
fi rmy AGC Flat Glass Czech a.s. 
(dříve Glavunion Teplice a Gla-
verbel Czech). Od roku 1998 v té-
to fi rmě zastává pozici personál-
ního ředitele. V rámci skupiny 
a.s.AGC Flat Glass Czech zastá-
vá také další funkce: Předseda 
představenstva a. s. Střední ško-
la technická AGC , Správní rada 
UJEP Ústí nad Labem – předse-
da od května 2015, Vědecká rada 
UJEP Ústí nad Labem – člen, Vě-
decká rada Ústavu techniky a ří-
zení výroby UJEP Ústí nad Labem 
– člen, Nadace Bonum Commune 
– člen správní rady. (met)

Výstava „70 let žlutomodré radosti, 115 let 
fotbalu v Teplicích a fotbal objektivem Zdeň-
ka Traxlera“ je otevřena ještě do 31. května 
v jízdárně teplického muzea denně od 12 do 
19 hodin, vstup je volný. Přijďte se podívat, 
stojí to za to!  (met)

Výstava k výročí 
FK Teplice
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Spotřeba paliva při kombinovaném provozu: 8,3–5,7 l/100 km;  
emise CO

2
 při kombinovaném provozu: 193–149 g/km; třída efektivity: B

 Proč jste se rozhodli - jeden prodat a dru-
hý koupit? 
Ladislav Dvořák: Pro mne byl rozhodující dů-
vod utlumit svoji činnost spojenou s podniká-
ním věk. Oboru se věnuji celé půlstoletí a ny-
ní přišel čas, abych víc myslel na rodinu. Moje 
manželka Eva odvedla ve fi rmě také kus práce 
a teď se budeme věnovat aktivnímu odpočin-
ku. Obě naše dcery jsou profesně zaměřeny ji-
nak, a tak jsem rád, že mohu léta a s elánem 
budovanou společnost předat nástupci, který 

má auta a všechno s nimi spojené také v krvi. 
Pavel Louda: V oboru autoprodeje působím již 
24 let a je to nejen práce, ale hlavně koníček. 
Mám chuť dále rozvíjet tento obchod a věřím, 
ze lze na základě rodinného přístupu k zákaz-
níkům vybudovat prosperující organizaci od-
lišující se od ostatních. Protože auto a péče 
o něj je stále osobní záležitost, zakládáme si 
na individuálním přístupu k zákazníkům.

 V jakém stavu se společnost nachází při 
převzetí?

Zavedenou společnost Autocentrum Elán 
přebírá fi rma Louda Auto

Ladislav Dvořák: Květnový audit potvrdil, že 
společnost Autocentrum Elán je fi nančně 
zdravá a silná a drží si špičkovou pozici v pro-
deji vozů Škoda, VW, Audi a Seatservisu.  Fir-
ma je oddlužená a řádně plní své závazky vů-
či svým klientům, zaměstnancům, obchodním 
partnerům i státní správě. 
Pavel Louda: Myslím, že můžeme navázat a dá-
le rozvíjet fungující společnost, stejně zákaz-
nicky orientovanou. 

 Její název zůstal stejný. Jaké jsou vaše úva-
hy pro budoucnost?
Pavel Louda: Do budoucna uvažujeme o slou-
čení s mateřskou společnosti Louda Auto. Spo-
lu s implementací našich systémů nabídne-
me zákazníkům mnohem širší záběr služeb 
a efektivnější servis. Jako příklad bych zmínil 
mnohonásobně širší nabídku skladových vozů 
ihned k dodání dostupnou na www.louda.cz  

 Pozitivní je, že se klienti nadále setká-
vají s převážnou většinou kmenových za-
městnanců. Dají se očekávat zásadní změny 
v tomto ohledu?
Pavel Louda: Nemáme v úmyslu ve společ-
nosti dělat nějaké revoluční změny. Každého  
kvalitního zaměstnance chceme dále rozvíjet 
a umožnit mu osobní i fi nanční růst. Pokud ne-
budeme s někým spokojeni, budeme pro něj 
nejprve hledat jiné uplatnění v rámci fi rmy, 
případně hledat náhradu.

 Přibydou do portfolia nabídky s novým 
majitelem nějaké další značky? 
Pavel Louda: Určitě ano. Již dnes prodáváme 
mimo koncernových značek Škoda, VW, Audi 
a SEAT také značky Mazda, Ford a Hyundai.

 Co vzkážete klientům společnosti Auto-
centrum Elán?
Ladislav Dvořák: V každém případě děkuji všem 
za důvěru a přízeň, které mne vedly na podni-
katelské cestě, a přeji jim, aby byli i nadále se 
službami a přístupem zaměstnanců spokojeni. 
Ostatně, neodcházím zcela mimo obor. Klien-
ti se se mnou mohou ještě setkávat pravidel-
ně skoro denně  v autosalonu Škoda v Dubské 
ulici v Teplicích, kde mám stále svou kancelář 
a snažím se své letité zkušenosti předat své-
mu nástupci i společnosti. 
Pavel Louda: Věřím, že se nám podaří pokra-
čovat v dlouhodobě dobrých obchodních vzta-
zích. Potenciálním novým zákazníkům dopo-
ručuji vyzkoušet nejen testovací jízdy v no-
vých vozech nebo se seznámit se širokou na-
bídkou mladých a vyzkoušených ojetých vozů 
v programech Škoda Plus a Das Weltauto, ale 
také navštívit náš autorizovaný servis. Naši 
profesionální pracovníci servisu jsou připra-
veni opravit váš vůz rychle, kvalitně, se záru-
kou a s osobním přístupem. 

 A otázka na závěr: Jak budete trávit vol-
ný čas?
Ladislav Dvořák: Budu se víc věnovat svým ko-
níčkům – myslivosti, golfu, jízdě na motorce, 
v zimě lyžování. A především budu víc s rodi-
nou. Mám senzační dvouletou vnučku Kačen-
ku, chci ji vidět vyrůstat a být s ní, jak nejčas-
těji to půjde. 

Text a foto: Metropol

Společnost Autocentrum Elán – prodejce vozů značek Škoda, VW, Audi a servis SEAT – 
působí na Teplicku nepřetržitě celé čtvrtstoletí. Za tu dobu obsloužila tisíce zákazní-
ků, zmodernizovala všechny tři autosalony včetně bazaru ojetých vozidel a ve své čin-
nosti úspěšně pokračuje. Jak už to v životě bývá, i tady došlo ke „střídání stráží“.  Ma-
jitele a provozovatele společnosti Ladislava Dvořáka nyní vystřídal Pavel Louda. Oba 
pány jsme požádali o odpovědi na následující otázky.
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9,30   SLAVNOSTNÍ ZRUŠENÍ ZÁKAZU VSTUPU 
pøístupové místo 5. kvìten

10,00 Namoèení primátora, starostù 
 a øeditele PKÚ, s. p. do jezera  l  

10,45  Starty dìtských cyklistických závodù
Roudníky

12,00  Pøipomenutí památníku bitvy Na Bìhání
severní svahy jezera Milada

13,00   Start hlavního cyklistického závodu
Roudníky

DOPROVODNÝ PROGRAM 10,00 - 17,00:

Skákací hrady pro dìti i dospìlé  
vozy a èluny    indiánský program    ukázky dovedností 
skautù    psovodi Mìstské policie Ústí nad Labem    
školení bezpeènosti BESIP    pøehlídka modelù letadel    
exhibice sportù pétanque, discgolf, yachting, vodních sportù  

  JOJO a provazochodectví    paintballová støelnice    

  pirátský program    zkušební jízdy vozy Škoda    
rozmanité obèerstvení – guláš, grilování ryb, palaèinky atd.30. 5.

31. 5.
10,00   

Roudníky

v krásném prostøedí. Registrace 
na bit.ly/usteckypohar 
nebo na místì od 8  do 9 .

WWW.JEZEROMILADA.CZ

10,00 - 17,00

–  ukázka areálu, 
dílnièka pro dìti a další

MOTOAREÁL

10,00  Minicup na ploché dráze
13,00   Sraz motocyklù

 s koncertem

ŠKOLNÍ NÁMÌSTÍ 

15,00 - 22,00

www.jezeromilada.cz         Facebook Jezero Milada         www.pku.cz

Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje

děkuje všem organizátorům, účinkujícím i návštěvníkům 

úspěšného 1. ročníku festivalu 

BAREVNÝ REGION
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V současnosti nabízí Divadlo v Pyt-
li představení pro děti, dospělé 
i celou rodinu, především pod ši-
rým nebem, ale také v interiérech 
a zvláštních prostorách (podle pří-
ležitosti a možností). 
Divadlo vyniká svou skvělou schop-
ností improvizace, živým kontak-
tem s publikem a aktivním zapoje-

Divadlu V Pytli Petra Stolaře je 20 let
Divadelní skupina v čele s prin-
cipálem Petrem Stolařem exis-
tuje od roku 1990. V roce 1996 
se představila české veřejnosti 
jako divadlo pro děti a od ro-
ku 1999, kdy získala stálou di-
vadelní scénu, své aktivity roz-
šířila. 

Na začátku května se Petr Stolař s loutkoherci Reginou Labajovou a Janem Párou 
chystali na festival do Trutnova. Město má totiž ve znaku draka a tento se mu ná-
padn ě podobá…

Už třetí rok natáčí Petr Stolař společ-
ně se slovenským režisérem Vladimí-
rem Baranem fi lm „Giacomo, živá le-
genda“ . Máme se na co těšit. 

ním diváků. Vůdčí osobností je vy-
nikající speaker a mim Petr Stolař, 
který zahraje absolutně všechno. 
Mimo jiné vládne uměním s velkou 
dávkou fantazie a iluze. Od klasické 
a moderní pantomimy, divadla na 
chůdách, loutkového divadla, přes 
živé loutky, pouliční divadlo až po 
taneční divadlo, animace prostoru, 
živé sochy, a tak podobně. 
Divadelní prvky nenásilně využívá 
i v jiných oblastech činnosti part-
nerské společnosti STOLART s.r.o., 
pro kulturní, marketingové a re-
klamní akce.  

Více na www.divadlovpytli.cz 

Lázně jsou zaměřeny na léčbu pohybo-
vého ústrojí pro pacienty s roztrouše-
nou sklerózou, po mozkových cévních 
příhodách či úrazech a přijíždí sem 
převážně zahraniční klientela ze vzdá-
lených zemí.  Zcela ojedinělým zaříze-
ním je pak Domov seniorů – lázně do-
movem, který přirozeně zapadá do ce-

lého areálu a poskytuje zázemí starším 
lidem – relativně zdravým, ale také se 
zdravotním postižením a ve zvláštním 
režimu jsou zde ubytováni senioři s Al-
zheimerovou chorobou a jinými druhy 
stařecké demence. Jedinečnost spočívá 
v tom, že obyvatelé domova jsou sou-
částí lázní a využívají jejich blahodárné 
účinky včetně rehabilitační péče. 
„Domov pro seniory jako obecně pro-
spěšnou společnost se tady rozhodl zří-
dit můj tatínek Václav Jelínek společně 
s panem Milanem Sobkem“, říká ředi-
telka komplexu Tereziných lázní i Re-
zidence Tereza Lucie Jelínková. „Se-
niorům se snažíme poskytovat co nej-
kvalitnější služby v hezkém prostředí 
Tereziných lázní, o čemž se můžete pře-
svědčit na stránkách našeho domova 
www.rezidence-tereza.cz. Velmi důleži-

tou roli zde mají i naši aktivizační pra-
covníci, kteří všem seniorům připravují 
dopolední a odpolední program, popř. 
kulturní akce a výlety tak, aby si kaž-
dý z nich mohl najít něco, co jej zají-

má. Zajištění co nejpestřejšího progra-
mu pro naše klienty je pro nás priori-
tou, stejně tak i kvalitní a stále proško-
lovaný personál považujeme za klíčový. 
Vzhledem k velmi dobré součinnosti 
s lázněmi, mají klienti domova mož-
nost využívat nejen rehabilitaci a vnitř-
ní vyhřívaný rehabilitační bazén, ale 
i další procedury, kterými lázně dispo-
nují, což je velmi využívané a pro senio-
ry přínosné. Od 1. května nám dokonce 
začala na Tereziných lázních nově fun-
govat solná jeskyně, která je k dispozici 
i našim seniorům“.  Text: Metropol
 Foto: archiv lázní a Metropol

Bližší informace naleznete na: 
www.laznedubi.cz 

www.rezidence-tereza.cz 

Lázně domovem pro seniory

Tereziny lázně v Dubí působí navenek i zevnitř klidným, vlídným a příjemným dojmem. 

Historie Tereziných lázní v Dubí 
sahá do roku 1870. A je dobře, že 
tradice tohoto komplexu, umístě-
ného v klínu Krušných hor, poté, 
co je prodaly Lázně Teplice v Če-
chách, pokračuje. Dnes jsou Tere-
ziny lázně i Domov seniorů Re-
zidence Tereza Dubí součástí ro-
dinné fi rmy Jelínek Holding. 

Celý komplex má na starosti ředitelka 
Lucie Jelínková (vpravo) a její zástup-
kyně Martina Belejová. 

KABÁTI
nabrousili nože 
Hit skupiny Kabát, který účelově 
upravil baskytarista Milan Špa-
lek, zněl z pódia i v šatně naše-
ho národního týmu na Mistrov-
ství světa v ledním hokeji. 

Frontman kapely Pepa Vojtek pro-
zradil, jak se tahle parta věčně mla-
dých kluků připravuje na open air 
turné v Liberci, Teplicích a v Praze. 
„Těšíme se na atmosféru, venku bu-
deme hrát zase po osmi letech. Pro-
gramový playlist ještě není úplně 
hotový, ale na koncertech zazní  jak 
osvědčené pecky,  tak i písničky z no-
vého CD, které jsme právě dokončili“.  

Text a foto: Český Metropol

Český Metropol 
je mediálním partnerem 

koncertního turné skupiny Kabát 
a zve všechny příznivce. 
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08 Vážení a milí čtenáři 
a hosté lázeňského 
města Teplice,
vítám vás u nás jako velký patriot. 
Myslím, že mohu být na svoje rodné 
město pyšná, skýtá mi nejen domov 
a útočiště, ale také krásná zákoutí, 
nabízí pestré kulturní programy od 
divadla přes koncerty, výstavy, milá 
posezení s přáteli na venkovních za-
hrádkách kaváren a cukráren, nepře-
berné množství výletů do blízkého 

okolí a další zajímavé akce. Zkrátka, 
v Teplicích se pořád něco děje. 
Teď momentálně není v centru města 
téměř k hnutí.  Slavnostně začíná už 
861. lázeňská sezóna, největší dvou-
denní open air festival široko daleko. 
Ven se vyrojí Tepličané a k nim přiby-
dou tisíce hostů z celé České republiky 
i ze zahraničí. Na tyto dne se těší ta-
ké klienti lázní. Znám mnoho z nich, 
kteří si už po léta nechávají „naordi-
novat“ pobyt právě tak, aby lázeňskou 
nezmeškali.  A dobře dělají. V májo-

vých dnech jsou Teplice nejkrásněj-
ší. Všechno kvete a krásně voní, li-
dé korzují, potkávají se, posloucha-
jí koncerty, děti lížou cukrovou vatu 
nebo zmrzlinu, plné k prasknutí jsou 
pivní stany, na Zámeckém náměstí se 
svou zručností chlubí řemeslníci, kte-
ré už dávno neznáme, k rozhledu zve 
právě  a jen v tyto dny ochoz kostela 
sv. Jana Křitele. 
Ten, kdo si chce od hluku alespoň na 
chvíli odpočinout, může zavítat do 
stínu některého z lázeňských parků. 

Víte, že každý občan padesátitisíco-
vých Teplic má svůj vlastní strom? To-
lik jich tu opravdu je, říká to náš pri-
mátor Jaroslav Kubera a ten to musí 
vědět, protože drží městskou kasu.  
Milí přátelé, vítejte v Teplicích a přijmě-
te naše pohostinství. Přeji příjemnou zá-
bavu,  možná, že se i potkáme. Toto spe-
ciální číslo Metropolu vám až do vyčer-
pání zásob nabídly naše promotérky.  

Ladislava Richterová
šéfredaktorka, richterova@tydeniky.cz

Vydává: Severočeský Metropol, a. s., Beethovenova 215/24, Ústí nad Labem, IČO: 28668898, tel. 472 700 122, ředitel vydavatelství: Ing. Jiří Morštadt, morstadt@tydeniky.cz, šéfredaktorka: Ladislava Richterová, 
e-mail: richterova@tydeniky.cz, redakce@tydeniky.cz, inzerce: Lucie Belová, belova@tydeniky.cz, inzerce@tydeniky.cz, vedoucí výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz, internet: Jakub Richter, 
richter@tydeniky.cz, www.tydeniky.cz. Povoleno MK R pod číslem E 17961. Vychází každý měsíc. Distribuce: vlastní Metropol. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí.
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13.00      BROS´N´ BEASTS
14.30      SEVEN                                                                                           
16.00      WOHNOUT 
17.30      ŠKWOR   
20.00      MIG 21

13.30      GANG ALA BASTA 
15.00      TLUSTÁ BERTA 
16.30      KURTIZÁNY Z 25. AVENUE 
18.00      ALEŠ BRICHTA -  AB PROJECT
19.30      SUPERGROUP.CZ 

13.00     CZECH PHILHARMONIC JAZZ BAND
15.00     LAKE MALAWI            
17.00     VLTAVA            
19.00     PAVEL J. RYBA@THE FISCH MAN

11.30      MALÉ DIVY 
13.00      CUMBAL 
14.30      FERIT 
16.00      PAVEL HOUFEK BAND 
17.30      NEW AGE OF SMOKIE 
19.00      MÍCHAČKY BETONU

09.30      GAUDEAMUS              
11.00      ZUŠ BÍLINA – KOMOŘINKA
12.30      BIG BAND TEPLICKÉ KONZERVATOŘE
14.00      FOLKLORNÍ SOUBOR KOLACIA
15.30      DOUBRAVANKA
17.00      CLARINET SOCIETY
18.30      BIG BAND ZDENKA TÖLGA 
20.00      STANLEYS DIXIE STREET BAND 

12.00 - 19.00      Výstavní místnosti teplického zámku 
                            TEPLICKO MEZI VÁLKOU A MÍREM  
                            NAMALOVANÁ RŮŽE NENÍ RŮŽE  
                            Jízdárna - 70 LET ŽLUTOMODRÉ RADOSTI, 
                            115 LET FOTBALU V TEPLICÍCH 

10.00      Panoptikální cirkus Maxe Fische 
11.00      Divadlo Krabice Teplice: STRAŠÁK FEŠÁK

celý den   ŘEMESLNÝ TRH - dobové tržiště s ukázkami starých

PÁTEK 29. KVĚTNA

SOBOTA 30. KVĚTNA

NEDĚLE 31. KVĚTNA

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE

SCÉNA NA PTAČÍCH SCHODECH

SCÉNA NA PTAČÍCH SCHODECH

SCÉNA NA NÁMĚSTÍ SVOBODY

ŠANOVSKÝ PARK
ŠANOVSKÝ PARK

BEURONSKÁ KAPLE

OBCHODNÍ AKADEMIE

STUDIO FONTÁNA PLUS

SCÉNA ZA DOMEM KULTURY

SCÉNA NA ZÁMKU

KOLONÁDA ZA DIVADLEM

PTAČÍ SCHODY

SCÉNA NA NÁMĚSTÍ SVOBODY

SCÉNA MUŠLE - ŠANOVSKÝ PARK

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE

TERASA KAMENNÝCH LÁZNÍ - ŠANOVSKÝ PARK
TERASA KAMENNÝCH LÁZNÍ - ŠANOVSKÝ PARK

TERASA KRUŠNOHORSKÉHO MASKARONU

KRUPSKÁ ULICE

PARKOVIŠTĚ PŘED RESTAURACÍ SLAVIA

BEURONSKÁ KAPLE

KUŽELNA NA LETNÉ

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

KOSTEL SV. ALŽBĚTY

KOSTEL SV. ALŽBĚTY

KOSTEL BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ

NÁMĚSTÍ SVOBODY

KOLOSTŮJOVA KAŠNA

LÁZEŇSKÁ ULIČKA

KOLONÁDA DOMU KULTURY

KOLONÁDA ZA DIVADLEM

LÁZEŇSKÁ ULIČKA

KOLONÁDA DOMU KULTURY

ZÁMECKÁ ZAHRADA

NÁMĚSTÍ SVOBODY

KUŽELNA NA LETNÉ

PTAČÍ SCHODY - prostor nad Šárkou

PARKOVIŠTĚ PŘED RESTAURACÍ SLAVIA

SPORTOVNÍ HALA TEPLICE

KRUPSKÁ ULICE

SCÉNA MUŠLE - ŠANOVSKÝ PARK

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE

KOUPALIŠTĚ V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ

ZAHRADNÍ DŮM

ZAHRADNÍ DŮM

ZÁMECKÁ ZAHRADA

SCÉNA ZA DOMEM KULTURY

SCÉNA NA ZÁMKU

ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ A MALÉ ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ

ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ A MALÉ ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ

15.00 - 18.00    DĚTSKÁ MUZEJNÍ NOC
19.00 - 24.00    XI. teplická muzejní noc - NOC V MUZEU
18.00 - 23.00    NOC KOSTELŮ - otevřeno 12 duchovních pro- 
                           stor v Teplicích s bohatým programem
                            Jízdárna - 70 LET ŽLUTOMODRÉ RADOSTI, 
                           115 LET FOTBALU V TEPLICÍCH 
     a fotbal objektivem Zdeňka Traxlera

15.00     Slavnosti plzeňského piva

PTAČÍ SCHODY - prostor nad Šárkou

KOUPALIŠTĚ V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ

SPORTOVNÍ HALA TEPLICE

U HLAVNÍ SCÉNY - kousek od prasátka

TERASA KAMENNÝCH LÁZNÍ - ŠANOVSKÝ PARK

BEURONSKÁ KAPLE

18.00     BOŽÍ KOUPÁK 2015 - excelentní open - air festival
              -  vhodné pro rodiny, děti, pejsky. Vstupenky 
              k zakoupení v místě konání.   
              NIKOLA MUCHA BAND /CZ/, LOVE MAKERS /CZ/, 
               DJ 3SKA & MC DEAN /UK/CZ/, DJ AKVAMEN /CZ/,     
               TIE FIGHTERS _ Dj set /HU/CZ/, ŽÁDNÝ SMĚR /CZ/,
               DJ KINSKI, IAN ROKKA, KHOMIX, NEOANGIN, SPAZMA

13.30     Volejbalové republikové fi nále o Pohár ministra
              školství v Teplicích    

LÁZEŇSKÉ PIVO „MISTR A LEŽÁK LÁZEŇSKÝ“ 
- točené originální lázeňské pivo: 
- svrchně kvašený pivní speciál Mistr lázeňský
- světlý ležák plzeňského typu Ležák lázeňský

18.00 - 23.00  NOC KOSTELŮ, vernisáž výstavy výtvarných 
                      prací žáků Gymnázia Teplice
19.30    vystoupení Duchcovského pěveckého sboru
  -  hra na harmoninum (R. Holčák)

LÁZEŇSKÉ PIVO „MISTR A LEŽÁK LÁZEŇSKÝ“ 
TEPLICKÉ LÁZEŇSKÉ OPLATKY 

13.00     KAPRIOLA
14.30     VŠICHNI SVATÍ 
16.00     SALAMANDRA 
17.30     VISACÍ ZÁMEK
19.00     EDDIE STOILOW
21.15     EWA FARNA  

13.30     JOE SATRIANI TRIBUTE BAND  
15.00     FRANK ZAPAL & BAND  
16.30     DOCUKU  
18.00     JELEN  
19.30     FRANTIŠEK NEDVĚD A SKUPINA TIEBREAK
21.15     THE BACKWARDS  

13.00     MICHAEL FRIDRIK TRIKO (AT)
15.00     OSKAR PETR TRIO             
17.00     CADILLAC S PAVLEM SEDLÁČKEM 
              A JIŘÍM „ŠLUPKOU“ SVĚRÁKEM               
19.00     ZRNÍ
21.00     ŠTĚPÁN MARKOVIČ + GIPSY GROOVE

09.30     KLIĎÁNKO 
11.30     NEW BLACK JACK 
13.15     TOXIC PEOPLE 
14.45     BONIFANTI 
16.15     PETR KALANDRA MEMORY BAND 
17.45     FACES ARE FICTION 
19.30     DOBRÝ POCITY 
21.00     BLUE ROCKET

14.00     DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH 
15.30     MAĎARSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR - CSALLÓKÖZ
17.00     PICHLOVANKA 
18.30     PEPA ŠTROSS  
20.00     BOŽEJÁCI

12.00 - 19.00  Výstavní místnosti teplického zámku 
                      - TEPLICKO MEZI VÁLKOU A MÍREM   
                      NAMALOVANÁ RŮŽE NENÍ RŮŽE 
                       Jízdárna - 70 LET ŽLUTOMODRÉ RADOSTI, 
                      115 LET FOTBALU V TEPLICÍCH 

12.00     BOŽÍ KOUPÁK 2015 - excelentní open - air festival.
              Vstupenky k zakoupení v místě konání.
              KAMP! /PL/, MIDI LIDI /CZ/, DJ SCHWA /CZ/, 
              SKYWALKER /CZ/, JOHN WOLFHOOKNER /CZ/,
              CHOKING ON ILLUSIONS /GER/, DJ HECH /CZ/,
              BOMBS FROM HEAVEN /CZ/, DEFAULT PLAYERS 
              /CZ/, FRANK THE SPACE /CZ/, SABOTEUR /CZ/, 
             KAPLICK & SAKU _ Dj set /CZ/, INFLUENCE COLLEK
              TIVE DJs /CZ/, WORMICK & FAT FERY _ Bad, 
              Control Crew Djs /CZ, DJ LUCIÁŠ SVOBODA /CZ/ 

09.00             30. ROČNÍK SPORTOVNÍHO SETKÁNÍ 
                      VOZÍČKÁŘŮ, ZDRAVOTNĚ A MENTÁLNĚ 
                      POSTIŽENÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE
17.00 - 18.00   Lázeňská s Relaxem
18.00 - 18.30  PŘEDTANČENÍ    

celý den  Jezdecký klub TEPLICE 
                      - projížďky na koních a pony 
10.00 - 16.00  LANOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI 
                      U ZÁMECKÉHO RYBNÍKA
11.00 + 14.00  THAJSKÝ BOX A KICK BOX  TKB TEPLICE -
                      Ukázkový veřejný trénink dětí a juniorů
10.00 - 17.00  BOTANIKA NETRADIČNĚ 
celý den  Jezdecký klub RANČ VĚTRNÉ ÚDOLÍ 
11.00 - 17.00  BASTA CHEERLEADERS TEPLICE - roztleskávačky

celý den  ŘEMESLNÝ TRH - dobové tržiště s ukázkami
                         starých dovedností a řemesel, Staročeská pouť - 
                         historické houpačky a kolotoče, fl ašinetář, 
                          Tokhi  @ the Groove Army - bubenická show
11.30                Pouliční show Pan Miloš 
12.30 a 15.30    Kejklíř Lukáš + žonglovací dílny 
15.00     Babičko, nauč mě Charleston, KST Teplice
15.30     Pohádka Loutky, které nikde nechtěli 
13.30, 15.30, 16.30  Láska a intriky, Divadlo Orry

09.00    DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - DĚTSKÝ HAPPENING-
celý den    PROJÍŽĎKY NA KONÍCH A PONÍCÍCH 
celý den    VAŘENÍ MAĎARSKÝCH SPECIALIT

celý den    LÁZEŇSKÉ PIVO „MISTR A LEŽÁK LÁZEŇSKÝ“ 
celý den    TEPLICKÉ LÁZEŇSKÉ OPLATKY

10.00 - 18.00    Program a nábor nových členů

09.00 - 22.00    Výstupy na věž
09.00 - 18.00    Komentované prohlídky kostela a krypty
10.00 - 17.00    Výstava patchworku, QUILT klub Teplice

11.00 - 16.00    Výstupy na věž, výstava autoveteránů 

celý den    Jiří Novák, AUTOTIP Servis - Autosalon Opel
11.00               SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
                        861. LÁZEŇSKÉ SEZONY

11.15     CÍRKEVNÍ ŽEHNÁNÍ LÁZEŇSKÝCH PRAMENŮ 
              - P. Mgr Jan BLAHA, COLLEGIUM HORTENSIS

              LÁZEŇSKÉ PIVO „MISTR A LEŽÁK LÁZEŇSKÝ“ 
              LÁZEŇSKÉ OPLATKY
              Café restaurant Beethoven 
              Gril s Ciabatta Burgery  
              VYHRAJTE LÁZEŇSKÝ POBYT, NEBO MASÁŽ 
              - soutěže a hry v lázeňském infostanu 

08.30    Dechový orchestr MOSTEČANKA 
              a soubor mažoretek KAMELKY 
celý den  XXIV. VELKÉ PORCELÁNOVÉ TRHY 

celý den  Lázeňský autosalon 
celý den  Pouťové atrakce

celý den  5. ročník Mezinárodní soutěže Photo Annual Awards  
11.30     Vernisáž výstavy

celý den  Slavnosti plzeňského piva

celý den  Pouťové atrakce

08.00 - 16.00    Volejbalové republikové fi nále o Pohár 
                        ministra školství v Teplicích

10.00 - 18.00     Etnická hudba z Ekvádoru, SAFFRON TRIBE   
                        - orientální tanec, kartářka, aromaterapie... 
  
18.00                ukázka lekce tanga v aule Gymnázia Teplice
13.00       Tokhi @ the Groove Army - bubenická show
17.30                Kadeřnická show J. Wagnera

13.00 - 17.00    Výstava prací žáků Gymnázia Teplice

10.00 - 16.30    Otevření věže budovy Obchodní akademie

20.00 - 22.00    Talk show Gábiny Partyšové a jejich hostů 
22.22    SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ 

                             dovedností a řemesel 
       Staročeská pouť 
11.00 a 14.00      Kejklíř Lukáš + žonglovací dílny
10.30       Pohádka Loutky, které nikde nechtěli 
11.30       Pouliční show Pan Miloš
12, 14, 15, 16     Krušnohorská dudácká muzika  
13.30, 15.30, 16.30   Láska a intriky, Divadlo Orry  

celý den  LÁZEŇSKÉ PIVO „MISTR A LEŽÁK LÁZEŇSKÝ“ 
               LÁZEŇSKÉ OPLATKY
               Café restaurant Beethoven
               Gril s Ciabatta Burgery
               VYHRAJTE LÁZEŇSKÝ POBYT, NEBO MASÁŽ 

12.00 - 17.00      Jump & street - Ukázky tanečních stylů pro 
                           děti i dospělé kreativní dílny pro děti 
      Taneční soutěž
celý den     Lázeňský autosalon 
     JELÍNEK AUTO Teplice a AUTOSALON Louny 
celý den     Pouťové atrakce

celý den      Jezdecký klub RANČ VĚTRNÉ ÚDOLÍ
celý den      Jezdecký klub TEPLICE 

celý den      Jiří Novák, AUTOTIP Servis - Autosalon Opel

10.00 – 16.00    Program a nábor nových členů

09.00 - 20.00     Výstupy na věž
09.00     Mše svatá – zpívá Brixiho komorní soubor 
11.00 - 16.00      Komentované prohlídky kostela a krypty
10.00 - 17.00      Výstava patchworku, QUILT klub Teplice

10.30               Mše svatá
12.00 - 17.00      Výstupy na věž, výstava autoveteránů

09.30     Mše svatá nejen pro rodiny s dětmi. 

celý den      PROJÍŽĎKY NA KONÍCH A PONÍCÍCH
      Seznámení s chovem a péčí o koně. 
celý den     VAŘENÍ MAĎARSKÝCH SPECIALIT

celý den     LÁZEŇSKÉ PIVO „MISTR A LEŽÁK LÁZEŇSKÝ“
                           (také u hlavní scény) 
     - točené originální lázeňské pivo: 
     - svrchně kvašený pivní speciál Mistr lázeňský
     - světlý ležák plzeňského typu Ležák lázeňský
celý den     TEPLICKÉ LÁZEŇSKÉ OPLATKY 
     - ohřívané oplatky do ruky v různých příchutích 

celý den     5. ročník Mezinárodní soutěže 
                           Photo Annual Awards
                           výstava vítězných prací 

15.00     MÓDNÍ PŘEHLÍDKA STUDIO MARIKA, 
                           OC Fontána prezentuje butiky
    zn.BUSCHMAN, JOHN GARFIELD, 
                           RINASCIMENTO, WEEKEND, 
     MAX MARA, MARELLA, LIU JO a TWIN SET
     Dále se prezentují BOUTIQUE CRISTINA
     FASHION A BEAUTY 2 000 BÍLINA

celý den     Slavnosti plzeňského piva 

10.00 - 18.00      Etnická hudba z Ekvádoru, SAFFRON 
                           TRIBE - orientální tanec, kartářka, 
                            aromaterapie, drahé kameny...

celý den      Pouťové atrakce    

13.00 - 17.00      Výstava prací žáků Gymnázia Teplice

PÁTEK 29 KVĚT

Program slavnostního zahájení lázeňské sezony 
v Teplicích 30. - 31. 5. 2015


