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Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas
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 Jaké bylo vaše dětství?
Narodil jsem se jako čtrnácté dítě a pátý syn ruského ca-
ra Alexeje I. Nejstarší tři bratři zemřeli, čtvrtý v pořadí, 
Ivan, byl těžce nemocen a neschopen vlády, proto mne 
provolala ruská šlechta jako desetiletého na trůn. Moje 
vláda byla čistě formální, regentkou se stala moje mat-
ka Sofi e Alexejevna, která se chopila skutečné moci, při 
níž se opírala o podporu elitních vojenských jednotek, 
takzvaných střelců. Moje dětství nebylo veselé, prodělal 
jsem mnoho traumatizujících zážitků. Já sám i mí pří-

buzní jsme byli prakticky neustále ve fyzickém 
ohrožení a nebezpečí života. Taková byla 

tehdy ruská společnost.
 Kdy jste se ujal samostatné vlády?
Když mi bylo 17 let, přinutila mne 

matka k sňatku s Jevdokijí Fjo-
dorovnou Lopuchinovou. Naše 
manželství však nebylo šťast-
né. V témže roce se proti mé 
matce spikla část jednotek 
střelců, na které spoléhala, 
a já se po převratu stal sku-

tečným vládcem milovaného Rus-
ka. Formálně jsem ale stále sdílel vládu 

s mým chorým bratrem Ivanem. 
 A co vaše dobyvačné choutky?

Dospěl jsem ve statného mladého muže 
s výškou přes dva metry, a pokračoval ve vo-
jenských kampaních namířených proti Os-

manské říši, Krymskému chanátu a Tata-
rům, obývajícím stepi při severním po-
břeží Kaspického moře. Po skončení 
dvou tažení získalo Rusko strategický 
přístav Azov poblíž ústí řeky Don. Do-
konce jsem se vydal v utajení na cesty 
do západoevropských zemí. Chtěl jsem 
poznat tamní významné vojenské a po-
litické osobnosti, vědce, umělce, tech-

niky a pozvat je do Ruska, aby pomohli s modernizací 
mé země. V expanzivní politice jsem potom pokračoval 
směrem na sever Evropy. V roce 1700 jsem zahájil sever-
ní válku proti Švédům, pronikl jsem do Finského zálivu, 
kde jsem v roce 1703 založil budoucí ruskou metropoli 
Petrohrad. Severní válka skončila v roce 1721, kdy jsem 
k Ruské říši připojil celé území Livonska. 

 Téhož roku jste byl prohlášen imperátorem vší Rusi…
Ano, Rusko se stalo absolutistickou zemí s vládou sa-
moděržaví, vzniklo devět kolegií vykonávajících státní 
a soudní správu, samospráva byla posílena vytvořením 
gubernií. V čele ruské pravoslavné církve jsem nechal 
ustanovit svatý synod, vytvořil jsem systém zvláštních 
hodností a zařadil do nich ruskou šlechtu, abych si zajis-
til její poslušnost a oddanost. Zavedl jsem také juliánský 
kalendář, zmodernizoval původní cyrilici a šlechtě jsem 
přikázal holit se a nosit evropský šat. V letech 1698 až 
1704 jsem provedl měnovou reformu. Vytvořil jsem stří-
brný rubl a tak vznikla jedna z nejpevnějších měn teh-
dejší Evropy. 

 Z těch všech vysilujících válek a zásadních změn na 
Rusi jste musel být značně unaven. Prospěl vám lázeň-
ský pobyt v Teplicích?
Určitě. Do Teplic jsem přijel na podzim roku 1712. Zdejší 
pobyt mi poskytnul značnou úlevu a inspiraci, a tak po 
mém návratu domů dostali mí podřízení nelehký úkol 
– nalézt minerální prameny u nás doma a postavit prv-
ní ruské lázně.  

 Jaká byla poslední léta vašeho života?
Už ne příliš šťastná a slavná. V roce 1722 jsem zahájil 
krátkou válku s bohatou, ale osmanskými útoky velice 
oslabenou Persií. Boje skončily o rok později, kdy se mo-
je druhá žena, původně livonská rolnice Kateřina, stala 
mou spoluvládkyní a po mé smrti mojí nástupkyní. 

Text s využitím historických pramenů: Metropol
Tvář a postavu caru Petrovi I. Velikému propůjčil Petr Stolař

Foto: Tomáš Prchal

Car Petr I. Veliký přicestoval do Teplic na podzim v roce 1712. Jeho významný pobyt dnes připomíná busta před 
budovou Císařských lázní. Jaký to byl panovník a co mu léčebné kúry daly, to zaznamenala historie.

Petr I. Veliký
Narodil se 9. června 1672 v Moskvě. Ruským carem byl od roku 1682 až do své smrti 8. úno-
ra 1725. Nejprve formálně vládl společně se svým nemocným bratrem Ivanem, od roku 1696 
vládl samostatně, od roku 1724 pak společně se svou druhou ženou Kateřinou I. Proslul 
svou snahou modernizovat Ruskou říši ve směru politickém, ekonomickém i kulturním. 

Lázně
Teplice

v  Č e c h á c h

Způsob jeho přípravy odkazuje na metodu z Beethovenových dob.

www.lazneteplice.cz

ZZpůsob jjehho přříípravy oddkkazujje na mettoddu z BBeetthhovenovýýchh ddobb.
Mistr lázeňský

28.5. – 29.5. 2016 LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 
v Teplicích 
se točí lázeňské pivo 

L
v
ss862.2288.55. – 2299.55. 222000111666

na slavnostním ZAHÁJENÍ 

Přĳďte na lázeňského Mistra. Bude celý slavnostní víkend ve stánku u hlavní scény nedaleko kašny s prasátkem.

Svrchně kvašený 
pivní speciál 
teplických lázní 
má výraznou chuť, 
ovocný nádech 
a plnou hořkost. 

246 x 97.ai   1   4.5.2016   23:02:29

AUTOVRAKY
A KOVOVÉ ODPADY 
V ÚSTÍ  I  TEPLICÍCH

EKOLOGICKY, PROFESIONÁLNĚ

Mé Rusko se stalo 
evropskou velmocí 

Kompletní program na 8. straně
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Hlukoměr v kapse
AGC Acoustics App

Aplikace AGC Acoustics App je k dispozici 
v anglickém jazyce a lze ji zdarma stáhnout 

v iTunes App Store a v Google Play.
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AGC Processing Teplice a.s. 
www.agc-processing.cz – www.YourGlass.com

Bydlíte v domě na rušné ulici, blízko železniční tratě 
nebo vás obtěžuje hluk z vedlejších budov?

Uvažujete o výměně oken nebo chcete vytvořit 
tichý kout skleněnou protihlukovou příčkou 
ve vašem interiéru?

Nezapomeňte, že se nabízí řada zasklení s protihlukovou 
izolací, které pomáhají snížit hladinu hluku v domácnostech 
i na pracovištích. Není však snadné zvolit to nejlepší řešení. 
Aplikace Acoustics App od AGC nabízí uživatelům, aby si 
vybrali z řady běžných zdrojů hluku (štěkot psa, městská 
doprava atd.) a poslechli si, jak by tyto zvuky zněly při 
otevřeném okně. Zvolením konkrétního typu zasklení pak 
uživatel jakoby „zavře“ okno: k dispozici je devět konfigurací 
od jednoduchého protihlukového zasklení až k izolačnímu 
trojsklu. Vyzkoušejte funkci hlukoměru, kterou v sobě 
aplikace skrývá.

 Co pro vás toto ocenění znamená?
Každého ocenění si velmi vážím. Je zname-
ním toho, že moji práci lidé sledují a dělají si 
úsudek. Tohle od České manažerské organiza-
ce je vlastně hodnocení mé činnosti v pozici 
hejtmana za tři a půlleté uplynulé volební ob-
dobí ve prospěch občanů Ústeckého kraje.  Be-
ru to zároveň jako ocenění práce celého týmu 
zaměstnanců krajského úřadu. Cenu jsem pře-
vzal na pražském Žofíně, kde jsem byl popr-
vé v životě. 

 Kdo vaši práci posuzoval?
K objektivnímu posouzení nominovaných 
a k regulérnosti průběhu soutěže byl vytvo-
řen řídící výbor, složený ze zástupců vyhlašo-
vatele a partnerů, dále vrcholových manažerů 
a odborníků, tedy fundovaných lidí v oblasti 
managementu. Konečné výsledky soutěže sta-
novila hodnotitelská komise, kterou jmenoval 
řídící výbor České manažerské asociace.

 Jak Ústecký kraj za loňský rok hospodařil? 
I to bylo jedno z hodnotících kritérií. Hospoda-
ření kraje v loňském roce skončilo přebytkem 
přes 400 milionů korun a posuzovalo jej Mi-
nisterstvo fi nancí ČR. K auditovaným konso-

lidovaným výsledkům a vybraným hospodář-
ským ukazatelům nemělo žádné výhrady. Díky 
dobrým hospodářským výsledkům jsme moh-
li značně investovat například do rekonstruk-

cí a modernizace školských zařízení ve sprá-
vě kraje, položit nové kilometry povrchů silnic 
II. a III. třídy a investovat do zdravotnických 
zařízení. Pozitivní zprávou pro mne je i sku-

tečnost, že Krajská zdravotní, a.s. ve vlastnic-
tví Ústeckého kraje je, i přes značné investice 
do budov a přístrojového vybavení, v černých, 
tedy plusových číslech.    

 Jste Manažerem roku 2015. Co považujete 
za největší manažerský úspěch?
V tomto případě si cením opakovaného vítěz-
ství v komunálních volbách v Bílině. Rozhodl 
jsem se proto převzít k pozici hejtmana ještě 
funkci neuvolněného starosty Bíliny. S novým 
týmem města, především s nejbližšími spolu-
pracovníky, oběma místostarostkami a celým 
zastupitelstvem, jsme začali prosazovat řadu 
změn ve prospěch obyvatel Bíliny. 

 Které to jsou konkrétně?
Na základě připomínek občanů z minulého obdo-
bí jsme se pustili do rozsáhlých úprav areálu kou-
paliště a kempu, kam se jezdí rekreovat i zahra-
niční turisté. Začali jsme s dlouho odkládanou, ale 
potřebnou rekonstrukcí kanalizace v centru měs-
ta. Kvůli tomu bylo nutné omezit provoz, proto 
žádáme občany ještě do konce srpna o pochopení 
a shovívavost. Připravujeme revitalizaci Mírového 
náměstí a rekonstrukci budovy restaurace u Čer-
ného koně. Začít bychom chtěli napřesrok. Usilu-
jeme také o prodej chátrajícího bývalého pivova-
ru a areálu kasáren. Připravili jsme pravidla pro 
fi nancování sportu ve městě tak, aby každá jed-
nota nebo oddíl od počátku příštího roku věděly, 
s čím mohou počítat. To je výčet hlavních úkolů, 
které jsme si po opakovaných volbách v Bílině da-
li a postupně je naplňujeme.

Hejtman kraje a starosta Bíliny Oldřich Bubeníček je Manažerem roku
Manažer roku – prestižní ocenění České 
manažerské asociace, které slavnostně 
uděluje na pražském Žofíně. Za rok 2015 
se jím v kategorii „Veřejná správa-předsta-
vitel“ stal hejtman Ústeckého kraje a sta-
rosta města Bílina Oldřich Bubeníček.

TOP MOTO - ROUTE 55 TOP MOTO - ROUTE 55 
v Dubské ulici v Teplicích 
•fi rma s dvacetiletou tradicí
• prodej motocyklů, skútrů, 
čtyřkolek, tříkolek

• prodej veškerého příslušenství, 
oblečení a doplňků

•prodej náhradních dílů

     Top moto s.r.o. Route 55  Dubská 3306, Teplice    tel. +420 417 568 237    www.topmoto.cz    www.motomike.cz    email: info@topmoto.cz

Těšíme na vaši návštěvu!
ROUTE

TOP MOTO
55
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 Jaké bude poslední květnový 
víkend počasí?
Dívejte se na třídenní předpo-
věď. Žádné globální oteplování, 
nic takového, jen běžné každo-
roční výkyvy. Jasné nebe a slun-
ce máme objednány. Většinou se 
to povedlo, věřím, že tomu tak 
bude i letos. 

 O lázeňské se do města sjede 
na třicet tisíc přespolních. To 
ale není jediná nabídka pro do-
mácí i hosty…

 Jak si lázně stojí od začátku le-
tošního roku?
Situace v obsazení lázeňských lů-
žek se vyvíjí obdobně jako vloni, 
a to je dobré znamení.  V roce 2015 
se u nás léčilo zhruba 12 000 kli-
entů a tento trend pokračuje, pře-
sto že geopolitická situace ve svě-
tě není příznivá. Je to dáno pře-
devším tím, že teplické prameny 
skutečně pomáhají, služby fungu-
jí tak, jak mají a klienti se k nám 
proto opakovaně vracejí. My se na 
oplátku snažíme stále zlepšovat 
jejich komfort nejen v léčení, ale i  
v oblasti ubytování. Téměř všech-
ny lázeňské domy už mají vymě-
něná okna a nové fasády, letos se 
dostane na poslední z nich - léčeb-
ný dům Jirásek a Nové lázně, kde 
se léčí děti s neurologickými one-
mocněními. Tady patříme ke svě-
tové špičce nejen díky profesio-
nálnímu personálu, ale i centru 
robotické rehabilitace, kde je spe-
ciální přístroj Lokomat, do které-
ho jsme vloni investovali milio-
ny korun. Proto si i tento lázeň-
ský objekt zaslouží, aby prokoukl 
také zvenku.

 Už nějakou dobu se Tepličané 
i hosté těšili na nový venkovní 
bazén, který měl být vedle Pan-
ského domu u lázeňského domu 
Beethoven, a který citelně chy-
bí…
Původní záměr jsme nemohli zre-
alizovat, neboť se nepodařilo kou-
pit městský pozemek, kde měl ba-
zén být umístěn, a tak jsme muse-
li hledat variantu náhradní. Dob-

Usmívej se, jsi v Teplicích
Říká senátor a již šesté volební období primátor města Jaroslav Kube-
ra. A sám se této věty také snaží držet. Na něm bude i letos, po vysvě-
cení pramenů u Kolostujovy kašny pronesení slov: Považuji 862. lázeň-
skou sezónu za zahájenou. 

To je pravda. Lázeňská vlastně 
otevírá Teplické kulturní léto, 
které je rovněž bohaté a pestré 
a nabízí pro každého něco, jako 
příklad mohu uvést pivní festi-
val, nebo letošní novinku, tak-
zvaný Okodom,  stan s lasero-
vými paprsky, které nasvítí fasá-
dy domů a třikrát se během lé-
ta objeví v Teplicích. A existuje 
celá řada dalších akcí v průběhu 
prázdnin. Vyřčené platí zároveň 
jako pozvání na oba projekty. 
Lázeňská je navíc o potkávání, 
například Řeteničtí se třeba celý 
rok nepodívají do Šanova nebo 
Prosetic a naopak. A právě tyto 
masové události je dostanou do 
centra i napříč městem.  Korzu-
jí, konzumují speciality, baví se 
a usmívají, a to je dobře. 

 A jak je to s vaší, médii tolik 
propíranou kandidaturou na 
prezidenta?
Už jsem na to odpovídal snad 
stokrát. Dejte mi seznam kan-
didátů, a já vám potom řek-
nu. Většinou je to tak, že kdo 
s kampaní vytáhne první, pře-
pálí a ostatní ho předeženou. Já 
to vnímám tak, že volby nejsou 
o „okopávání kotníků“ protikan-
didátů, ale každý z nich by měl 
běžet ve své vlastní dráze.

 Co přejete domácím i hos-
tům?
Aby se jim léto vydařilo a úsměv 
jim neztuhl na rtech. 

Nový bazén pro veřejnost bude
Rok se s rokem sešel a slavnostní lázeňská je opět tady. Co se změnilo a co se chystá v akciové společnosti Lázně 
Teplice v Čechách, nám pověděl její statutární ředitel a předseda správní rady Radek Popovič, MBA. 

rou zprávou je, že jsme ji našli.  
V současné době už máme zpra-
covaný projekt. Nový bazén bude 
namísto stávajícího v Beethovenu 
a tím bude i na našem vlastním 
pozemku.  Nový bazén využijeme 
nejen pro naší vlastní rehabilitaci, 
ale bude přístupný i veřejnosti.  

 Jak budete slavnostní dny trá-
vit vy osobně?
Po splnění pracovních povinností, kte-
ré se slavnostním zahájením sezóny 
souvisejí, se rád s rodinou projdu kve-
toucím městem. Pochopitelně se za-
stavím u našich pivních stanů a ochut-
nám naše dobrá lázeňská piva.  

Nový Tiguan je dokonalým ztělesněním podstaty SUV. Vzpřímený postoj a působivé křivky vyzařují mužnou sílu 

a budí respekt. Při bližším pohledu si Vás získají precizně provedené detaily a designové prvky, jako jsou  

3D LED čelní světlomety a koncová světla, nová sada litých kol nebo výrazné prahové linie. Sebevědomý  

vzhled nového Tiguanu napovídá leccos o výkonu, který můžete ovládat po usednutí na místo řidiče.

www.novytiguan.cz

Nejdřív respekt, až poté zábava. 
Nový Tiguan. Život bez hranic.

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
: 4,7–7,4 l/100 km, 123–170 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 

Autorizovaný prodejce Volkswagen Louda Auto a.s.
Dvořákova 83; 415 10 Teplice - Srbice, tel.: 417 590 555, www.louda.cz, prodejvwtep@louda.cz
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 Na konci května ožijí Teplice 862. 
zahájením lázeňské sezóny. Jak se na 
tyto dny těšíte? 
Možná vás trochu překvapím, ale ne-
jsem rozhodně ten, který během zahá-
jení sezóny musí být u každého stánku 
a na každém kulturním vystoupení. Co 
si vždy rád poslechnu, je koncert Seve-
ročeské fi lharmonie. 

 Bude i v letošním roce během za-
hájení lázeňské sezóny vysílat Studio 
Fontána? 
Ano, jsem rád, že se Studio Fontána 
stává součástí lázeňských oslav. Opět 
v našem Nákupním centru Fontána 
přivítáme zvučná jména české hudební 
scény. Pevně věřím, že lidé si nenecha-
jí ujít příležitost se osobně potkat na-
příklad s Václavem Neckářem atd. Rád 
bych pozval všechny obyvatele Teplic, 
návštěvníky města, turisty a další k ná-
vštěvě nejenom města Teplice, ale i Ná-
kupního centra Fontána. Nudit se ni-
kdo nebude a pevně věřím, že nabíze-
ný program, jak venku, tak i ve Studiu 
Fontána potěší každého. 

 Nákupní centrum Fontána je ote-
vřené přes dva roky. Jste s ním spo-
kojený? 
Jsem spokojený a Nákupní centrum 
Fontána dobře funguje. Postupně se 
my i naši sousedé zaplňujeme, ve Fon-
táně jsme už v roce 2016 otevřeli tři no-
vé obchody a  přibudou další. V  době 
výstavby obou center panoval v centru 

Jaroslav Třešňák: Studio Fontána se stává součástí lázeňských oslav
Nákupní centrum Fontána, OBI, Albert (dříve Interspar), ale i  výstav-
ba hned dvou kruhových objezdů. Nejen tyto stavby, ale i mnoho dal-
ších, které využívají obyvatelé Teplic a návštěvníci města, jsou spojeny 
se jménem teplického podnikatele Jaroslava Třešňáka, generálního ředi-
tele skupiny JTH Group. Sám o sobě mluví jako o teplickém patriotovi, 
který chce, aby město dobře vypadalo a bylo přitažlivé pro hosty. Málo-
kdo ho přitom opravdu zná jako člověka a vizionáře. Pro noviny Fontá-
na Jaroslav Třešňák odpověděl na několik otázek. 

města velký stavební ruch, ale zase na  
druhou stranu, se postavila obě centra 
najednou a střed města není stavbou 
omezeno několik let.

 Od revoluce v roce 1989 patříte 
k nejvýznamnějším podnikatelům na 
celém Teplicku. Co pro vás právě Tep-
lice znamenají?
Teplice jsou mé rodné město a je to má 
srdeční záležitost. Žiji zde celý život, 
vyrůstají tu mé děti, a to už samo o so-
bě je dost pro to, abych k nim měl klad-
ný vztah. Navíc se mi jako stavaři velmi 
líbí stará architektura a lázeňské domy. 

 Zmínil jste starou městkou archi-
tekturu. Jaké stavby patří mezi vaše 
oblíbené? 
Za nádhernou stavbu jednoznačně mu-
sím označit budovu Krušnohorského 
divadla. A to samé platí o budově vla-
kového nádraží. Obě budovy jsou nád-
herné, postavené významnými stavite-
li. A jsem rád, že se mi podařilo posta-
vit Nákupní centrum Fontána. 

 To jsou krásné budovy, ale co vý-
znamné tváře teplického regionu?
Jako první mě okamžitě napadají tři 
osoby. Abych hovořil o významu Ště-
pána Popoviče v AGC, to by vydalo na 
samostatnou publikaci. Tento odborník 
na slovo vzatý pracoval ve sklárně přes 
40 let a myslím si, že díky jeho schop-
nostem se sklárna dostala na celoev-
ropské až celosvětové výsluní. To samé 
platí při vyslovení názvu společnosti 

Lázně Teplice v Čechách. Radek Popovič 
v pozici statutárního ředitele a předse-
dy správní rady je tou pravou osobou, 
která výborným způsobem vede naše 
lázně, které jsou pro město Teplice ve-
lice důležité. Za prvé tím, že jsou, stej-
ně jako AGC, významným zaměstnava-
telem a za druhé svým významem. Do 
lázní každým rokem přijíždějí tisíce pa-
cientů, kteří se zde léčí a věhlas našich 
lázní je známý po celém světě. Jako tře-
tí osobu bych rád uvedl pana Vladimíra 
Feixe, generálního ředitele společnos-
ti Český porcelán Dubí. Myslím si, že 
v České republice není většího odbor-
níka ve svém oboru, který je navíc ve 

fi rmě sedm desítek let. I zde jde o veli-
ce důležitou společnost v našem regio-
nu, která zaměstnává mnoho lidí a kdo 
by doma neměl alespoň jeden kousek 
z pecí dubské porcelánky. Její výrobky 
mají lidé na celém světě. Měli bychom 
si uvědomit, jaké odborníky na Teplic-
ku máme a vážit si jich. 

 Zpět k samotnému městu Teplice.   
Jak je vidíte v horizontu příštích de-
seti let? 
Doufám, že v Teplicích se bude dál roz-
víjet turismus napojený zejména na lá-
zeňství, protože to vzhledem k existen-
ci pramenů a historii lázeňství v Tepli-
cích považuji za přirozené. Rád bych, 

aby za deset let byly Teplice opět zvá-
ny Malou Paříží a setkávaly se tady vý-
znamné osobnosti, tak jako tomu bylo 
před několika sty lety. 

 Teplice jsou lázeňským městem. Co 
jim podle vás ale nejvíce chybí? 
Stále říkáme, že Teplice jsou lázně. Ale 
na druhou stranu, co tak lázeňského 
na Teplicích je? Je tu jen jedna lázeň-
ská skupina, v  centru prakticky ne-
ní žádný velký hotel, kam by se ve-
šel víc než jeden autobus lidí. Luxus-
ní velký hotel přímo v centru chybí. 
Když pojedete do lázní, budete pře-
ce chtít bydlet přímo v lázeňské čtvr-
ti a ne někde na okraji. Chybí tu ho-
tely s alespoň čtyřmi hvězdami, aby 
sem jezdili lidé, kteří budou také tro-
chu utrácet. Samozřejmě, každý host, 
každý turista je dobrý. I ten méně mo-
vitý si zajde na kávu a koupí si suve-
nýr, ale ti bohatší přece jen utratí víc. 
Těm je ale potřeba k  péči nabídnout 
také nějakou přidanou hodnotu, jako 
je wellnes péče, bazény a  podobně. 
Uvedu příklad. Naše fi rma nyní sta-
ví v Karlových Varech Residenci Mo-
ser. Kromě bytů je její součástí well-
nes, bazén, fi tness, sauny i privátní 
sauny, které je možné objednat pro 
uzavřenou společnost. Takové bydle-
ní je pouze v Praze a chtěl bych, aby 
podobnou budoucnost měly i Teplice. 
Podobný, městský klenot, má další vý-
hody. Dnes, protože v Teplicích není 
dost kapacity, si musejí lázeňští hos-
té pronajímat byty na sídlištích, kde 
například nejsou nájezdy pro invalid-
ní vozíky. Viděl jsem, jak se maminky 
s postiženými dětmi tahají po scho-
dech a to přeci nejde. Jak návštěvní-
kům lázní z České republiky, tak i ze 
zahraničí, by se mělo nabídnout po-
hodlné bydlení v blízkosti lázní.

 Kolik lidí slav-
nostní zahájení 
připravuje? 
Dá se říci, že všech 
pětapadesát zaměst-
nanců Domu kul-
tury. Deset lidí se 
přípravě skladby 

a dramaturgie programu věnuje po 
celý rok, další se přidávají s blížícím 
se startem. Například naše mzdová 
účetní se stará o stánkaře, a tak bych 
mohl ve výčtu pokračovat. Všichni 
jsme teď v plném nasazení, všechno 
musí běžet jako po drátkách. 

 V programu zůstává všechno 
„při starém“?
Ano, držíme klasickou programovou 
fi losofi i – pro každého něco. Teplic-
ká lázeňská má skvělý zvuk, a tak se 
regionální kapely, stejně jako stánka-

ři napříč republikou hlásí hodně do-
předu.  Zájem je obrovský, snažíme 
se dodržet žánrovou pestrost, a to 
i v gastronomii. Na pěti scénách se bě-
hem dvou dní vystřídá na 60 hudeb-
ních skupin, vysílat bude Studio Fon-
tána, ohňostroj začne v sobotu přesně 
ve 22.22 hodin, režii pyrotechnických 
efektů bude mít opět Vladimír Zachar-
da, hudbu k němu uslyší i vzdáleněj-
ší diváci na vlnách Rádia Gama. (Pozn. 
redakce. Kompletní program lázeňské 
najdete na 8. straně tohoto vydání). 

 A tradičně: Co byste návštěvní-
kům doporučil?
Osobně mladý a energický swingový 
orchestr Ježkovy stopy (na snímku). 
Tyhle muzikanty jsem poprvé sly-
šel na městské slavnosti v Lounech 
a hráli výtečně. Vystoupí na scéně 
u zámku v sobotu od 13 hodin.

Program lázeňské bude
tradičně bohatý a pestrý

Severoãeská vodárenská 
spoleãnost a. s.

Nejvýznamnější vlastník vodohospodářské infrastruktury 
v Libereckém a Ústeckém kraji. 

Partner měst a obcí severních Čech při rozvoji 
a obnově vodohospodářské infrastruktury. 

Jedna z největších vodárenských společností v České republice.

Slavnostní zahájení 862. lázeňské sezóny už klepe na dveře. Bohatý 
a pestrý program tradičně připravil Dům kultury Teplice. Jeho ředitele 
Ing. Přemysla Šoby se ptáme…
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Dubí zve na městské slavnosti  a posvěcení kostela
Městské slavnosti  všude patří 
k oblíbeným setkáváním s přáte-
li, známými i novými lidmi, ke kor-
zování, ochutnávání a k tomu pa-
tří také společné zážitky z kultur-
ního či sportovního programu. Na 
jaře i v létě slaví nejen Teplice, ale 
i město Dubí, které je bránou do 
Krušných hor. 
Za poslední roky se tady pod ve-
dením starosty Petra Pípala hod-
ně změnilo. Dubí má svá kouzelná 

místa nejen v centru města, ale i v je-
ho okrajových částech. Jsou tu klima-
ti cké lázně, les na dosah ruky, který lá-
ká k procházkám. V Dubí se vyrábí tra-
diční cibulák a další světoznámý por-
celán, jeho bohatou tradici můžete 
obdivovat v Domě porcelánu s mod-
rou krví. Město nabízí svým občanům 
i návštěvníkům mnohé kulturní, spole-
čenské a sportovní zážitky. Závěr letoš-
ního roku je toho důkazem. Do Dubí 
jste srdečně zváni i vy, vážení čtenáři.

Perlou města je nepochybně kostel Neposk-
vrněného početí Panny Marie. Jiný takový 
nenajdete  široko daleko.  Jedná se o nejse-
verněji položenou stavbu benátské archi-
tektury, která letos v září oslaví 110. výro-
čí posvěcení. Účast na této slavnosti přislí-
bil i apoštolský nuncius v České republice 
Mons. Giuseppe Leanza.  Oslavy vyvrcho-
lí  koncertem Severočeské fi lharmonie Tep-
lice. Můžete se stát jejich součástí. 

• 13:00 - 14:00   Wabi Daněk + M. Dvořáček
• 16:00 - 17:00   Ivan hlas trio
• 17:30 - 18:30   Sarah a The Adams
Po celé odpoledne - kostel otevřen a umožněna prohlídka s výkladem. 

20. Dubské slavnosti  26. - 28. srpna 2016

23. 9. 2016 
110. výročí posvěcení kostela Dubí

24. 9. 2016 
Slavnost kostela  (prostranství před kostelem)

pátek 26. 8. 2016 - kostel Panny Marie v Dubí
• 17:00   Slavnostní fanfáry -  zahájení  (úvodní slovo starosty a hostů)    
• 17:15   Koncert  - Lenka Filipová      

sobota 27. 8. 2016 - Dům porcelánu s modrou krví  -  Městské 
informační centrum 
• 10:00 - 12:00   program pro děti 

sobota 28. 8. 2016 - Dům porcelánu s modrou krví  -  Městské 
informační centrum 
• 10:00 - 12:00  - VI. ročník soutěže historických vozidel 
                              „O pohár starosty města Dubí“ 

Sportovní areál, Dubí 2
• 13:00   Nebe                                    
• 15:00   Helena Vondráčková s kapelou Charlie Band   
• 17:00   Petr Kotvald s kapelou                      
• 19:00   Docuku                                                   
• 21:00   Laura a její tygři         

Sportovní areál, Dubí 2
• 13:00   Debbi                                                      
• 15:00   Marcela Holanová s kapelou              
• 17:00   R. Hladík a Blue Eff ect            

• 17:00   zahájení  - úvodní slovo starosty a hostů  
                                    koncert Severočeská fi lharmonie Teplice

Když k tomu přidáme princip výro-
by izolace, kde izolantem je vzduch, 
uzavřený ve formátované struktu-
ře skelného vlákna, tak o to silnější 
je pozitivní pocit dělání něčeho vý-
jimečného. Prodáváme vzduch. Čím 
více ho v rohoži minerální izolace 
dodáme, tím lepší výrobek zákazník 
získá a více nám za ten vzduch za-
platí. No řekněte – není to úžasný 
business model?
Za těch 10 let jsem potkal spoustu 
lidí. Většina z nich byla a jsou vyni-
kající lidé a pracují se mnou ve stej-
né fi rmě. Nebo pracují pro nás jako 
partner v businessu. Nebo my pra-
cujeme pro ně v rámci sociální zod-
povědnosti fi rmy. Za to jsem vděčný.

„Naši cestu v Krupce jsme zaháji-
li před 10 lety. Knauf Insulation byl 
mnohem mladší, stejně jako já. Byl 
to první projekt na zelené louce. 
Když se ohlédnu zpět, cítím se vel-

 Závod je vlajkovou lodí skupiny

Těch 10 let také vnímám jako bru-
tální tah na bránu. Dynamika rozvo-
je fi rmy, dynamika změn v produk-
tových a procesních inovacích…ne-
pamatuji jeden jediný den, který by 
byl nudný a kdy by nebylo co dě-
lat. Proto mi připadá, že start nové-
ho závodu v květnu 2006 byl celkem 
nedávno. 10 let? Nesmysl, tak 3-4 ro-
ky maximálně. Kde na to beru já i li-

dé kolem mne energii, mi je dodnes 
záhadou, stejně tak i to, jak se ta-
kové tempo dá dlouho vydržet. Ale 
když si projdu výrobní závod, vždy 
najdu další podněty a inspiraci, co 
se dá zlepšit a jak věci dělat jinak. 
A každý den kolem nás přináší dal-
ší nápady ke změnám, ke zlepšování 
výroby a servisu, kultivaci fi remního 
prostředí a působení fi rmy na okolí.
A jak vidím dalších 10 let? To se 
nám s lidmi ze závodu podařilo dob-
ře formulovat v naší Vizi 2025. Dě-
lat svou obyčejnou práci neobyčejně 
dobře, to je ta strategie. Méně se na-
dřít a přitom dosahovat lepších vý-
sledků. S menšími zdroji a spotře-
bou energií produkovat více. Stát se 
spontánní první volbou, když se za-
čne mluvit o izolaci. Mít spolehlivé 
partnery a pracovat s motivovanými 
a kompetentními lidmi. S ohledem 
na to, co vyrábíme, tedy minerální 
izolaci - skelnou vatu, budu vděčný 
za to, že i za 10 let si všichni bude-
me moci říci: „Jsme ve vatě“. 

 Ing. Jan Brázda, ředitel závodu 
 Knauf Insulation Krupka

mi privilegovaný, že jsem byl u toho 
od samého počátku a viděl naroze-
ní závodu a toho, co se později sta-
lo základem regionu východní Evro-
py skupiny KI.
Jen někteří si vzpomenou na první 
naši kancelář v Teplicích, kam jsme 
dovezli staré stoly a židle z belgické-
ho závodu. Hodně tvrdé práce bylo 
vloženo do vytvoření krupského zá-
vodu, ale bylo při tom také mnoho 
zábavy. Ti všichni, kteří u toho by-
li, demonstrovali a prožívali ducha 
podnikavosti Knaufu. A o deset let 
později se může každý zaměstna-
nec hrdě ohlédnout: Závod je referen-
cí v průmyslu a vlajkovou lodí skupi-
ny. Množství použitého recyklované-
ho skla ve výrobním procesu je ekvi-
valentní 1,4 miliardě pivních lahví. 
Objem takto vyrobené izolace zlep-
šil tepelný komfort 1,5 milionu ro-
dinných domků a pomohl ke sníže-
ní jejich účtů za energie o 40%. Ať ži-
je Krupka!!“

Uplynulých 10 let bylo naplněno 
obrovskou spoustou práce, kte-
rá dávala a dává perfektní smy-
sl. Z přírodních materiálů a pře-
devším z odpadního recyklované-
ho skla, vyrábíme minerální izo-
laci, která lidem přináší do jejich 
domovů a budov, ve kterých pra-
cují, tepelný a akustický komfort 
a snižuje jim účty za energie. 

A jak hodnotí uplynulé desetiletí  Dominique Bossan, generální ředitel KI 
Eastern Europe :

Špičkový fotograf Daniel Šei-
ner nechybí u celostátních sou-
těží krásy, svateb, módních pře-
hlídek a různých společensko-
kulturních projektů. Exkluzivní 
snímky najdete na jeho vlast-
ním, ale i řadě dalších faceboo-
kových profi lů a stránek. Za 
svou práci  letos získal cenu Aso-
ciace profesionálních fotografů - 
Osobnost české fotografi e 2015. 

 Kdy jste s fotografováním začal 
a co vám na něm učarovalo?
Začal jsem s ním už v dětství, díky tá-
tovi, který mě k tomu přivedl a nau-
čil mě tehdy ještě analogovou fotogra-
fi i dotahovat technicky k dokonalosti. 
S příchodem digitální fotografi e jsem 
se učil zcela nové věci a musím říct, že 
se učím stále. Denně mám pocit, že se 
mám pořád možnost v mnoha věcech 
zlepšovat a že chci dělat lepší a lepší 
fotky. Miluji ve fotografi i emoce a to ja-
kékoliv, pak mám teprve pocit, že mě 
ta fotografi e učarovala a oslovila.

 Mezi kolegy fotografy jste 
známou osobností. Málokdo ale 
možná ví, že se svým týmem pro-
vozujete fotoateliér. Jaké služby 
nabízí?
Po mém otci provozuji mostecký fo-
toateliér Foto Šeiner v Javorové uli-
ci a to s opravdu profesionálním tý-
mem složeným z fotografky, labo-
rantky, grafi čky a asistenta. Nabí-

zíme všechny myslitelné služby od 
pořízení fotografi e, přes její úpra-
vy až po její výrobu. Největší klien-
telou ateliéru jsou především rodiny 
s dětmi, ale často je využíván i pro 
bussines portréty, portfolia mode-
lek, ale třeba i pro technickou foto-
grafi i. Využíváme jen opravdu znač-
kovou a kvalitní techniku a při úpra-
vách, retuších, nebo dokonce i reno-

vacích starých fotografi í se s každou 
fotografi í téměř „mazlíme“, aby byl 
výsledek co nejlepší. V naší labora-
toři pak vyrábíme fotografi e na foto-
papír, ale umíme to i na fotoplátno, 
skleněné, nebo plastové desky. Ko-
nečnou fází je pak i laminování, ne-
bo rámování. To vše děláme od ma-
lých fotografi í do alba, třeba až po 
několikametrové velikosti na zeď.

Fotoateliér Šeiner
Javorová 3105, Most 43401
www.fotoseiner.cz
FB:  facebook.com/Foto Šeiner – 

ateliér Most
Tel.: 774 550 505 
email: prodejna@fotokamera.cz

Daniel Šeiner se stal Osobností české fotografie 2015
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 výhodné ceny energií  
 1 000 K

č bonus při online sjednání 
 online kalkulačka 

 bonusy, slevy, akce a odm
ěny

731 618 492  

Milan Vršecký
Krupská 29, Teplice

602 445 641
Radka Paulová
radka.paulova@re-max.cz

603 248 518

Dušan Mašín
dusan.masin@re-max.cz

6

Duš
dusa

775 441 408
Jana Parkmanová
jana.parkmanova@re-max.cz

Vážení a milí čtenáři 
a hosté lázeňského 
města Teplice,

zvu vás všechny na poslední má-
jový víkend k nám do Teplic. Na 
sobotu 28. a neděli 29. května je 
už tradičně přichystáno velkole-
pé slavnostní zahájení v pořadí 
již 862. lázeňské sezóny. 
Jde o největší dvoudenní open 
air festival široko daleko a kaž-
dý tu najde něco pro sebe. Pro-
gram je bohatý a pestrý (celý na-
jdete na 8. straně tohoto vydá-
ní), a to jak z pohledu kulturního 
a společenského, tak i gastrono-
mického. Také mám svá „želíz-
ka v ohni“, ale nejvíc se těším na 
potkávání se známými, které vět-
šinou nevidím celý rok, než prá-
vě o lázeňské. Pohovoříme, za-
jdeme se osvěžit a dáme si dob-
rou kávu. Potom vystoupáme na 
věž kostela sv. Jana Křtitele, z níž 
je nádherný pohled na město, pa-
norama Krušných hor a Českého 
středohoří. Chvilku budeme po-
zorovat hemžení na náměstích 
a v ulicích a přát si, aby si všich-
ni tyhle slavnostní chvíle náleži-
tě užili. 
Tak vítejte u nás v Teplicích! 
Příjemnou zábavu přeje 
Ladislava Richterová
šéfredaktorka,
 richterova@tydeniky.cz

11.00
13.00  stan 3x4,5m  interaktivní hra „S Tomíkem na kole“ 

 k k  re exní h materi l   vi itelnost ho e 
a klist   školení povinné výbavy na kolo  in orma e 
o spr vném výb r  yklisti ké p ilby  spr vné nasa ení, 

ív ní  mo nost vy ko šet si tak vané „alko“ brýle  
sim la e vním ní lov ka po  vlivem alkohol

14.00

14.30 Divadlo v Kufru

15.00 eh   ríny na   vak ov  matra e a lahy  
 robn  ošet ení  obva y, š tky

a ko k ní  pot p sk  te hnika  le e k  te hnika  
 vybavení hran e

o a  výsa ek e l n  s motorem  h e í pom ky  
 osobní sah s pom ko , obrana ve vo   
 hrana pomo í s r ového plov k   
 poran ní p te e ve vo   pádlování na raftu

16.00
17.00

sobota 4. 6. – Roudníky

Od 

10.00
13.30

100 let Teplárny Trmice  

9.00–13.30  sout e a divadlo pro d ti  skáka í hrad  
 uká ky hasi ské te hniky  ob erstvení

sledujte 

DOPROVODNÝ PROGRAM
ro ram podpo ený ada í    nové na ení na ilad , pre enta e á hraná ský h te hnik, interaktivní herna 

pro d ti    stopování, ošet ení ran ného a transport, po návání lé ivý h i edovatý h bylin, orienta e v p írod  be  kompasu a mapy, 
ro d lání ohn  a stavba týpí, indiánskou hudbu, tan e, divadlo a ohe , který bude ho et a  do ve era    
po návání fauny ory e era ilada, ur ování sv tový h stran, p eká ková slepe ká dráha, hra na bystrost 

 výuka ak se e dí a p eprava  plá e na plá

https://www.facebook.com/eclokomotivamumie/

Jezero Milada
dobrovolný svazek obcí

h ete podpo it  
odní á hrannou slu bu

odpo te naší innost a pošlete S S ve tvaru  

S S na íslo 87777. Cena S e 

3  , p í em e vaší pomo i obdr í 8.5  . 

Slu bu S a iš u e rum dár .

4.  5. 6. 
4. – 5. 6. 

18.00 – zahájení – br. farář Dan Páleník

18.15 –  vystoupení dětského pěveckého sboru 
ze ZŠ Bystřany

19.15 – Duchcovský pěvecký sbor, 

                       sbormistryně Jana Moravcová
20.00 – koncert Brixiho komorního souboru

21.00 – vystoupí manželé Valtovi a jejich hosté

pátek 10. 6. 2016
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18.15 –  vystoupení dětského pěveckého sboru 
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18.00 – zahájení – br. farář Dan Páleník

18.15 –  vystoupení dětského pěveckého sboru 
ze ZŠ Bystřany

19.15 – Duchcovský pěvecký sbor, 

                       sbormistryně Jana Moravcová
20.00 – koncert Brixiho komorního souboru

21.00 – vystoupí manželé Valtovi a jejich hosté

pátek 10. 6. 2016
Program:

    18.00 – zahájení – br. farář 18.00 – zahájení – br. farář 

Dan PáleníkDan Páleník

    18.15 – vystoupení 18.15 – vystoupení 
dětského pěveckého sboru dětského pěveckého sboru 

ze ZŠ Bystřanyze ZŠ Bystřany

    19.15 – Duchcovský 19.15 – Duchcovský 

pěvecký sbor, pěvecký sbor, 
sbormistryně sbormistryně 

Jana MoravcováJana Moravcová

   20.00 – koncert Brixiho ko-20.00 – koncert Brixiho ko-

morního souborumorního souboru

    21.00 – vystoupí manželé 21.00 – vystoupí manželé 

Valtovi a jejich hostéValtovi a jejich hosté

NOC KOSTELŮ 2016
Českobratrský 

evangelický sbor, 
J. V. Sládka 16, Teplice

pátek pátek 
10. 6. 201610. 6. 2016

Srdečně zveme veřejnost 
k návštěvě našeho kostela 

i farní zahrady, kde bude pro 

děti připravena trampolína
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BMW udává směr. Následujte jej i Vy.
Vydejte se cestou technologických inovací
a nejmodernějších asistenčních systémů
v BMW řady 5. Tento sebevědomý sedan
nelze zařadit mezi běžné manažerské
limuzíny. V jakékoli situaci totiž vyzařuje své
nepřekonatelné charisma. Pro více informací
o nabídce operativního leasingu navštivte
www.radostnadosah.cz nebo se poraďte
s našimi prodejci.

CHARISMA.
BMW ŘADY 5 SEDAN
OD 14 999 KČ BEZ DPH MĚSÍČNĚ.

Radost z jízdy

BMW řady 5
Sedan

www.autogral.cz

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2
BMW řady 5 Sedan: 4,3–9,9 l/100 km,
114–231 g/km.

Auto Grál s.r.o.
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527
www.autogral.cz

* Nabídka operativního leasingu je kalkulovaná na vůz BMW 520d
xDrive Sedan s výbavou v hodnotě 117 000 Kč bez DPH zdarma
(výbava obsahuje automatickou převodovku a parkovací senzory) za
podmínek 0% akontace, 48 měsíců, 25 000 km/rok, obsahuje povinné
ručení, havarijní pojištění, GAP, pojištění skel a balíček servisních služeb
BMW Service Inclusive obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let nebo
do najetí 100 000 km. Splátka s DPH činí 18 149 Kč. Nabídka je určena
pro plátce DPH. Kalkulace pro neplátce bude připravena na požádání.
Nabídka platí do odvolání. Služby BMW Financial Services v České
republice jsou nabízeny prostřednictvím UniCredit Leasing CZ, a.s.,
a UniCredit Fleet Management, s.r.o. Vyobrazení vozu je ilustrační.

Japonský 
velvyslanec 
na Teplicku

Vůbec poprvé ve své funkci na-
vštívil japonský velvyslanec, Je-
ho Excelence Tetsuo Yamakawa, 
Teplicko. Zavítal do společnos-
ti AGC Flat Glass Czech v Řete-
nicích a AGC Automotive Czech 
v Chudeřicích. Obě společnosti 
jsou součástí japonské skupiny 
Assahi Glass Company. 

Spolu s manželkou se zastavili ta-
ké u památného místa v Zámec-
kém parku v Teplicích, které při-
pomíná setkání L. v. Beethove-
na a J. W. Goetha, kteří zde po-
bývali v lázních. Další návštěva 
patřila FK Teplice. Tady japonský 
velvyslanec prozradil, že se sám 
v mládí fotbalu věnoval.  Jak uve-
dl předseda představenstva AGC 
Flat Glass Czech Ing. Pavel Šedl-
bauer, návštěva velvyslance po-
tvrdila, že oba závody na severu 
Čech patří k nejdůležitějším fi r-
mám v japonských rukou v ČR. 
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Program
 slavnostního zahájení lázeňské sezony 

v Teplicích 28. - 29. 5. 2016
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