
Bc. Hynek Hanza
Narozen 14. 10. 1977 v Teplicích. Absolvent Ekonomické fakulty Technické uni-
verzity v Liberci. Pracoval jako kurýr v DHL, později jako vedoucí pobočky, byl 
realitním makléřem, obchodním ředitelem a ředitelem realitky. Na Magistrá-
tu v Teplicích pracuje od roku 2010. V každém zaměstnání si našel něco pozi-
tivního, co posloužilo jako motivace ke zvýšení výkonnosti. Od posledních ko-
munálních voleb v roce 2018 je primátorem statutárního města Teplice. Čle-
nem ODS je 23 let, v tomto volebním období je rovněž krajským zastupite-
lem. K jeho koníčkům patří bowling (hraje 1. amatérskou ligu), má rád dobrou 
hudbu a společnost. Ve volném čase se věnuje především rodině, s manžel-
kou Gabrielou mají šestiletého syna Hynka.

číslo 06  /  ročník XII  /  květen 2019

V pořadí již 865. lázeňskou sezónu v Teplicích letos poprvé 
prohlásí v sobotu 25. května 2019 za zahájenou nový primátor 
statutárního města Hynek Hanza. 

Moc se těším!Moc se těším!
 Jak se na tento slavnostní okamžik 
těšíte? 
Jako každý rok, moc. Je to největ-
ší open air akce v Teplicích, na které 
potkávám lidi s dobrou náladou, pro-
gramový výběr je široký a pestrý, také 
v nabídce dát si něco dobrého na zub 
se restauratéři i stánkaři předhánějí. 
Bývá to vždycky velké zpestření víken-
du a pro návštěvníky zcela bez vstup-
ného.  
 Dodržíte tradici, nebo chystáte 
překvapení?
Jsem konzervativní člověk, a tak dodr-
žím tradici. Ostatně, je to už 865. zahá-
jení lázeňské sezóny,  nemyslím, že je 
třeba něco měnit. 
 Do Teplic se tradičně o posledním 
květnovém víkendu sjedou desítky ti-
síc lidí. Jaké významné hosty očeká-
váte?
Pochopitelně jsme pozvali představi-
tele státní správy a samosprávy měs-
ta na společenský večer, který tra-
dičně zahájí Severočeská fi lharmonie 
v Krušnohorském divadle. Nejváže-
nějším hostem večera bude paradox-
ně host tradiční, a to druhý nejvyš-
ší ústavní činitel, předseda Senátu 
pan Jaroslav Kubera. Pokud vím, Láz-
ně Teplice v Čechách zvou velvyslan-
ce a své partnery, uvidíme, kdo z nich 
přijede. Budou tu ale i hosté z České 
republiky, kteří si záměrně plánují po-
byt v lázních tak, aby jim tahle slá-
va neutekla.  
 Budete mít řadu hostitelských po-
vinností. Přesto, co byste si rád z bo-
hatého programu nenechal ujít?
Ano, během soboty mne čekají spole-
čenské povinnosti. Nikdy jsem se ale 
neupínal k tomu, že někoho či něco 
musím za každou cenu vidět. Budu ja-
ko vždycky procházet městem, nasá-
vat atmosféru a věřím, že jako každý 
rok potkám známé, s kterými jsem se 
celý rok neviděl. 

 Dva dny plné různých akcí a láka-
del pro domácí i hosty nejsou zadar-
mo. Vidíte vynaložené prostředky ja-
ko účelné? Co městu přinášejí?
Ano, lázeňská stojí nemalé peníze, od-
hadem 5 milionů korun. Když ale odečtu 
příspěvky tradičních partnerů a stovek 
nejrůznějších stánkařů, zbyde na město 
něco kolem milionu. Jsem přesvědčen, 
že stojí za to dopřát lidem jednou za rok 
povyražení, za které nemusí utratit ani 
korunu za vstupné. Když budu srovná-
vat s ostatními městy, všude se vstup 
na kulturní akce platí. A bývají to jed-
nostranně zaměřené akce, například Be-
nátská noc či Slavnosti Svijanského piva 
na Liberecku. U nás je výběr daleko širší, 
na pěti velkých pódiích se žánry střídají, 
a tak si každý může zdarma vybrat a na-
vštívit, co chce.   
 Kromě této, všude v okolí již vy-
hlášené slávy, žijí Teplice i jinak pest-
rým kulturním a společenským živo-
tem. Co nabízí město těm, kteří radě-
ji sportují? 
Máte pravdu, každý tráví chvíle volna 
podle vlastního naturelu. Někteří Tep-
ličané dokonce před lázeňskou odjíž-
dějí pryč, někam do klidu. Oceňují ale 
skutečnost, že při svém návratu na-
jdou město čisté. O to se vždy posta-
rá fi rma Marius Pedersen. Těm, kteří 
dávají přednost sportu, máme také co 
nabídnout.  Radnice každoročně uvol-
ňuje značné prostředky na budování 
nových a údržbu stávajících sportovišť 
pro všechny věkové kategorie. Z těch 
nových mohu jmenovat zahájení pro-
vozu Zimáku, na který mám kladné 
ohlasy i z okolí, modernizované Aqua-
centrum s vyšší nabídkou služeb, plá-
nujeme nové městské koupaliště. Kaž-
dá základní škola má zrekonstruované 
sportovní hřiště. Volně přístupná jsou 
víceúčelová dětská hřiště pro všech-
ny věkové kategorie, hodně investuje-
me do fi t prvků pro seniory například 

na Nové Vsi či v Proseticích. Byl bych 
rád, aby naše město bylo atraktivním 
místem pro všechny obyvatele, zejmé-
na pro mladé rodiny s dětmi, protože 
to je jeho buducnost.  
 V pozici primátora jste zhruba půl 
roku. Jak město vnímáte a kde vidíte je-
ho budoucnost v horizontu deseti let? 
Město je v dobré ekonomické i spole-
čenské kondici a má i značný lidský 
potenciál. Duch Malé Paříže v něm dří-
me, je třeba ho probudit. Žijeme v pří-
jemném prostředí, plném zeleně s bo-
hatou kulturní tradicí i přítomností. 
To oceňují především jeho hosté. Rád 
bych, aby si to v příštích deseti letech 
vzali za své i „domácí“. Byli hrdí na to, 
že jsou Tepličané. 
 Co je pro to třeba udělat? 
Myslím, že probudit zájem lidí o měs-
to jako takové, zahodit negativismus 
a mít je za svůj domov, v němž žijeme, 
a které máme rádi. 
 Jak mohou na smělých pánech radni-
ce participovat zdejší podnikatelé, ne-
ziskové organizace i samotní občané?
Radnice se nebrání žádnému setkání 
a podnětům. Každý, kdo chce pomo-
ci, je vítán. Úřad sám nemá sílu prolo-
mit ledy. Proto je propojení s podnika-
teli, neziskovkami i občany nutné. Ne-
chceme plavat sami proti proudu, sto-
jí to mnoho energie a je malý posun 
dopředu.   
 Lázeňská je také ojedinělou příle-
žitostí k setkávání. S kterou historic-
kou osobností, jež Teplice v minulos-
ti navštívila, byste se rád potkal vy 
a proč?
Často chodívám přes Zámeckou zahra-
du. Vždycky mne přitahovalo místo 
setkání Goetheho s Beethovenem a cí-
sařskou rodinou. Chtěl bych být jeho 
účastníkem a poznat atmosféru teh-
dejší Malé Paříže, jak se Teplicím v mi-
nulosti přezdívalo. 

Připravila: L. Richterová, foto: archiv

Žaneta Morštadt
modelkaVstupenky jsou v prodeji na www.ticketportal.cz a v pokladně Domu kultury v Teplicích.

POZVÁNKA na jedinečnou 
módní show

T E P L I C E   8/6/2019

cketportal cz a v pokladně Domu kultury v Teplicích

na jedinečnou 
módní show
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Tyto práce spočívaly v povrchových 
úpravách a výmalbách stěn, nových 
elektroinstalacích, ve výměně oken 
z ovladovny do přilehlých snímkoven, 
v instalaci nového stmívacího osvětle-
ní, ve výměně dveří a v položení no-
vých podlahových povrchů v kabin-
kách pro přípravu pacientů před vyšet-
řením. Uvedené prostory byly rovněž 
vybaveny novým nábytkem.
Hodnota veřejné zakázky na dodá-
ní nového skiagrafi ckého kompletu, 
která zahrnovala i dodání pojízdného 
rentgenu s digitalizací, byla přes 6 mi-
liónů korun. Instalací nového skiagra-
fi ckého kompletu byla dokončena mo-
dernizace radiologického pracoviš-
tě Nemocnice Litoměřice, a.s. V plánu 

je však ještě obnova nové angiogra-
fi cké linky, pro kterou získala nemoc-
nice od přístrojové komise Minister-
stva zdravotnictví ČR povolení na kon-
ci února letošního roku. 

Zároveň s modernizací rentgenového 
pracoviště byl v litoměřické nemocni-
ci nedávno dokončen také projekt mo-
dernizace centrálních chodeb. Ten za-
počal již v loňském roce a zahrnoval 
úpravu podlahových povrchů, polože-
ní nových podlahových krytin, výmal-
bu stěn a instalaci stropních podhledů 
včetně úsporných LED svítidel. 
Projekt, k jehož realizaci si nemocni-
ce přizvala architektku Naďu Richte-
rovou, byl řešen tak, že každá chod-
ba má svoji specifi ckou barvu, která 
se promítá nejen do podlahové kryti-
ny, ale i do výmalby stěn. Právě odliš-
né barevné odstíny usnadňují orien-
taci pacientů po rozlehlém areálu ne-
mocnice.  (nk)

Čekárna u nové ambulance je, stejně 
jako chodba celého pavilonu H, ladě-
na do příjemných žlutých tónů.

Nový digitální skiagraf je již v plném provozu

Nový je nejen skiagrafi cký komplet, ale modernizací prošel i prostor snímkovny. 
Foto: N. Křečková

V plném provozu již je na oddělení radiologie a zobrazovacích metod litoměřické nemocnice nový 
skiagrafi cký přístroj. Jeho instalaci předcházely stavební úpravy snímkovny, přilehlé ovladovny a pra-
coviště pro evidenci pacientů.

Děčín | Mírně obnošené, zánov-
ní, ale i zcela nové, právě za-
koupené různé ošacení, kšiltov-
ky, desítky kabelek a párů bot, 
něco křehkých věcí a také jedna 
cyklistická přilba; to vše napříč 
všemi generacemi a v odhadu 
o váze 397 kg. 

Takový byl jarní „průvan v šatnících“ 
energetiků, kteří pro ně již nevyužitel-
né, ale pro někoho stále potřebné věci, 
přinesli v pytlích, taškách a krabicích 
do děčínského sídla ČEZ Distribuce. Za-
městnanci napříč celou Skupinou ČEZ 
s výkonem práce právě v Děčíně tak již 
potřetí pomohli potřebným, tentokrá-
te klientům Oblastní charity v Ústí nad 
Labem. 
„Pořádáme pravidelné vánoční a veliko-
noční trhy chráněných dílen a také máme 
Čas pro dobrou věc, což je dobrovolnický 
den, během něhož místo svých běžných 
pracovních povinností pomáhají zaměst-
nanci ČEZ neziskovým organizacím, ja-
ko jsou chráněné dílny, domovy důchod-
ců, dětské domovy, sociální ústavy a po-
dobně. Stále jsme však hledali možnosti 
dalších aktivit a tak vznikl náš „Průvan 
v šatníku“ napříč celou Skupinou ČEZ. 
Letos se koná již potřetí, přičemž během 
předchozích dvou let se podařilo shro-
máždit celorepublikově 3,2 tuny potřeb-
ných věcí, které byly v jednotlivých loka-
litách předány osloveným charitativním 
organizacím,“ říká koordinátorka akce 
Lenka Hybšová z útvaru udržitelného 
rozvoje Skupiny ČEZ.
Charitativní Průvan v šatníku probí-
há v Praze, Dukovanech, Temelíně, Os-
travě, Zábřehu, Hradci Králové, Plz-
ni a Děčíně, tedy v centrálních mís-
tech regionů, v nichž Skupina ČEZ pů-

Za Oblastní charitu v Ústí nad Labem přijel pro věci z provětraných šatníků ener-
getiků její technický pracovník Antonín Nezbeda.

Teplice | Tepličtí fl orbalisté zazna-
menali další úspěch. Junioři, kteří 
před dvěma lety slavili vítězství ve 
3. lize, letos ovládli ligu druhou. Na-
pínavý souboj o první místo vyvrcho-
lil až v posledním kole, kdy se v po-
sledním zápase utkali dva kandidá-
ti na titul – teplické DYNAMO a do-
mácí Děčín. Opatrný zápas nakonec 
skončil vítězstvím 4:2 pro žlutomod-
ré, kteří tak za sebou nechali i junior-

ku superligové České Lípy a dalších 
fl orbalových bašt. Celkově v ústec-
ko-libereckém regionu berou čtvrté 
místo, lépe umístěné jsou jen tři tý-
my hrající juniorskou extraligu. Vý-
sledek teplického DYNAMA  je pokra-
čováním úspěšné práce s mládeží, 
letos zazářili například i starší žáci, 
kteří skončili rovněž čtvrtí v regionu, 
a jen o dvě místa jim uteklo mistrov-
ství ČR. (od dop.)

„Do mé ordinace dojíždí děti se spe-
cifi ckou vrozenou vadou z celé Čes-
ké republiky. Například mohu jmeno-
vat města České Budějovice, Strakoni-
ce, Domažlice, Velké Meziříčí, Ostravu. 
Ocenění si velmi vážím a je zhmot-
něním mé práce, která, jak se ukazu-
je, má smysl. Vůbec jsem netušila, že 
prvenství z minulého roku jde obhá-
jit. Je to pro mě nejen velmi potěšují-
cí, ale také obrovský závazek k paci-
entům, nezklamat je,“ uvedla skrom-
ně MUDr. Mgr. Monika Frydrychová, 
která se kromě dětské a všeobecné 
ortopedie věnuje základní chirurgii 
ruky, implantaci náhrad drobných 
kloubů, molekulární biologii a ge-
netice. 

Ortopedické oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., poskytuje pacientům 
z regionu kompletní ortopedickou kon-
zervativní a operační léčbu pohybové-
ho aparátu. Jedná se hlavně o náhra-
dy nosných kloubů (kyčel, koleno). Dále 
jde o operativu menších kloubů a art-
roskopické operace. Na rozdíl od ostat-
ních zdravotnických pracovišť v Ústec-
kém kraji poskytuje i kompletní ope-
rační léčbu páteře. Jako první v Čes-
ké republice zdejší specialisté zavedli 
funkční náhrady disků krční a bederní 
páteře. Další specializovanou částí po-
skytované péče je konzervativní a chi-
rurgická léčba ortopedických dětských 
chorob. (Zdroj: KZ, a.s.)

Energetici potřetí provětrali šatníky

Junioři DYNAMA TEPLICE
slaví vítězství ve 2. lize

sobí. Jen v Děčíně se přitom v roce 
2017 podařilo nashromáždit 237 kg 
a o rok později 328 kg potřebných vě-
cí. V obou případech byla příjemcem 
obecně prospěšná společnost JURTA 
se sídlem v Nebočadech. Letošní od-
had pak činí 397 kg, jejich příjemcem 
se ve středu 15. května stala Oblast-

ní charita Ústí nad Labem. „Všem moc 
děkujeme. Pro vše určitě najdeme něja-
ké využití, zvláště v našich šatnících, kte-
ré máme v Domě Samaritán, Centru pro 
rodinu Ovečka a Centru pro děti Světluš-
ka,“ kvitoval pomoc energetiků Rosti-
slav Domorák, ředitel Oblastní charity 
Ústí nad Labem. (od dop.)

Specialistka Krajské zdravotní
obhájila titul Lékař roku
Titul Lékař roku pro rok 2018 získala lékařka Ortopedického od-
dělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., MUDr. Mgr. Monika Frydrychová. Jako první v je-
denáctileté historii ankety obhájila ve volbě pacientů vítězství 
z předešlého ročníku. Prestižní ocenění si lékařka specializací 
dětský ortoped převzala na konci měsíce dubna 2019 v Praze.
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Proč Krajská zdravotní, a. s., usiluje o získání statutu centra
vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče?
Rozšíření „Centra vysoce specializo-
vané kardiovaskulární péče“ na „Cen-
trum vysoce specializované komplex-
ní kardiovaskulární péče “ v Krajské 
zdravotní, a. s. - Masarykově nemocni-
ci v Ústí nad Labem, o. z., je nejdůleži-
tějším úkolem a cílem práce součas-
ného představenstva a managemen-
tu společnosti v oblasti zajištění zdra-
votní péče pro obyvatele Ústeckého 
kraje. 

Pracoviště v Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., nyní 
zajišťuje vysoce specializovanou kardiovasku-
lární péči pro obyvatele Ústeckého kraje (835 
000 obyvatel).  Na pracovišti se již v součas-
né době provádí všechny typy perkutánních 
výkonů v rámci centra vysoce specializova-
né kardiovaskulární péče, jak pro ischemic-
kou chorobu srdeční, tak i výkony pro vroze-

né/získané srdeční vady nebo léčba komplex-
ních srdečních arytmií (uzávěry defektu sep-
ta síní, uzávěry oušek levé síně, uzávěry PFO, 

léčba hypertrofické kardiomyopatie, TAVI, léč-
ba mitrální insuficience pomocí systému Mit-
raClip, výkony spojené s transseptální punkcí, 

radiofrekvenční ablace komplex-
ních arytmií či krátkodobé pod-
pory oběhu). Každým rokem 
je katetrizováno 2300-2500 
nemocných a provedeno ví-
ce jak 1000 léčebných zákro-

ků. Kromě tohoto počtu je část 
nemocných (340-420) odesílána 

každoročně na pražská pracoviště 
k různým typům kardiochirurgických 

výkonů (nejčastěji k revaskularizaci myokar-
du). Za období 2005-2015 to bylo 4294 nemoc-
ných. Nutno podotknout, že se jedná ve větši-
ně případů o elektivní výkony. Okolo 5 akut-
ních nemocných však každým rokem umírá 
ještě před nebo během transportu.
I když se za posledních 15 let podařilo snížit 
úmrtnost na kardiovaskulární choroby v rámci 
celé ČR i Ústeckého kraje, podle statistiky ÚZIS 
stále patří Ústecký kraj mezi regiony s nejvyš-
ší mortalitou na akutní i chronické formy ische-
mické choroby srdeční (ICHS). Také počet hospi-
talizací pro ICHS je jeden z nejvyšších v rámci 
celé ČR. Naproti tomu, podle statistiky VZP ČR 
z roku 2010, průměrné výdaje na jednoho paci-
enta patří k nejnižším v ČR.
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První kardiochirurgickou operací bylo provedení aortokoronárního bypassu 22. 5. 2018

Proč podporuje vznik komplexního kardiovaskulárního cen-
tra v Krajské zdravotní, a. s., hejtman Ústeckého kraje Old-
řich Bubeníček? „Na západ a východ od Prahy žádné kardio-
centrum není, a proto také Ústecký kraj jeho vznik v největ-
ší z pěti nemocnic Krajské zdravotní dlouhodobě podporuje. 
Největšího poskytovatele zdravotní péče v regionu vždy chvá-
lím, protože v posledních letech jde o společnost, kterou se 
můžeme chlubit. Hospodaří v kladných číslech a my nemusí-
me, na rozdíl od jiných krajů, přispívat na její provoz, ale rádi 
a pravidelně poskytujeme finanční podporu na investice a re-
konstrukce a nákup nových přístrojů. Vždycky říkávám, že 
Ústecký kraj je energetickým srdcem republiky, dává jí svět-
lo a teplo. Za to si naši občané zaslouží tu nejlepší zdravotní 
péči, kterou jim můžeme dát,“ je přesvědčen Oldřich 
Bubeníček.  

„Protože kardiochirurgické pracoviště není na území Ústeckého, ale 
ani sousedních krajů, zahájili jsme v roce 2018 provoz kardiochirur-
gického oddělení v ústecké Masarykově nemocnici. Zároveň dlou-
hodobě vynakládáme značné úsilí k získání statutu CKKP. Do je-
ho získání, které předpokládám v roce 2019, budeme hradit pro-
voz kardiochirurgie z vlastních prostředků. Žádost o udělení statutu 
jsem předal ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi při jeho osobní 
návštěvě u nás spolu s žádostí o podporu a pomoc při fi nancová-
ní některých investičních aktivit, jejichž realizace je pro udržení vyso-
ké úrovně zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích Krajské 
zdravotní zcela nezbytná. Jde například o připravovanou investiční 
akci „Rozšíření centrálních operačních sálů v Masarykově nemoc-
nici v Ústí nad Labem“, kde celkové investice včetně vybavení zdra-
votnickou technologií činí přibližně 850 milionů korun,“ vysvětluje 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s.

Oldřich Bubeníček, 
hejtman Ústeckého kraje
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METROPOL SE PTÁ...

Investice do bezpečnosti práce se vyplatí

Symbolicky dva dny před 28. dubnem, kdy je Me-
zinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních 
úrazů a nemocí z povolání, se výrobní linky na tři 
hodiny zastavily v celé skupině KI, a tedy i v závo-
dě Knauf Insulation Krupka. Jana Lovásová, mana-
žerka bezpečnosti práce, pro své kolegy připravi-
la tři stanoviště, na kterých jim externí i domácí 
odborní školitelé formou praktických ukázek při-
pomněli význam pravidel a principů bezpečnos-
ti práce a poskytování první pomoci. Přítomní za-
městnanci se rozdělili do skupin a postupně na-
vštívili každé stanoviště. Přitom si každý z nich 
odpověďmi na kvízové otázky osvěžil správné od-
povědi, týkající se právě kultury zdravé a bezpeč-
né práce v závodě na výrobu minerální izolace. 
Prvním z nich bylo tzv. LOTO, systém zabezpeče-
ní strojů a izolování jeho energií pro zajištění bez-
pečné práce na zařízení s důrazem na spoluprá-
ci a dobrou komunikaci mezi operátory, pracovní-
ky údržby a vedoucími směn. A byli to také Daniel 
Hykl a Petr Jonáš, mistři údržby, kteří pro své ko-
legy zopakovali zásady, bez nichž by žádná práce 
na údržbě, čištění a opravách zařízení neměla za-
čít: „Při nedodržení pravidel obsluhy a údržby zaříze-
ní může jít o život. Buďte si jisti, že stroj nad člověkem 
vždycky vyhraje a nepodceňujme žádnou situaci, kte-
rou řešíme. Úraz je to nejhorší, co se může stát“. Poté 
předvedli názorný postup LOTO procedury a zod-

pověděli řadu konkrétních dotazů nejen z úst plá-
novačky výroby Lucie Špičkové. Ta sice nepracuje 
přímo ve výrobním provozu, ale informace i pro ni 
byly podle jejích slov důležité. 
Na druhém stanovišti čekali záchranáři Lukáš Cakl, 
Lukáš Jirků s asistentkou Evou Adamovou ze společ-
nosti Progress Rescue, která se specializuje na škole-
ní bezpečnosti práce a první pomoci. Školení a prak-
tickou ukázku „šije na míru“ po předchozí konzultaci 
s fi rmou s ohledem na její potřeby. Tady zadání zně-
lo: Nácvik záchrany života po pádu z výšky pomocí 
defi brilátoru a masáže srdce. Vyzkoušeli si to všichni 
zaměstnanci a pořádně se u toho zapotili. Teď už vě-
dí, jakým chvatem správně otočit ležícího spolupra-
covníka v bezvědomí, byť by vážil třeba 100 kilogra-
mů, jak si ověřit základní životní funkce i jak mu po-
skytnout první pomoc. Prvním odvážlivcem byl Jiří 
Watzek, supervizor kvality: „Otočení bezvládného leží-
cího těla bez rotace páteře jsem zkoušel poprvé v životě. 
Na pohled se to zdálo být snadné, asistentka je poměr-
ně hubená dívka. Ale nepovedlo se. Teď už vím, jak na to 
a může se mi to hodit i mimo pracoviště“. A podobně 
na tom byli i ostatní kolegové. Nakonec úkoly zvlád-
li všichni. Tuto akci si vyzkoušeli i žáci Biskupského 
gymnázia Krupka, kteří pro Knauf Insulation natoči-
li video o bezpečnosti práce. (Pozn. redakce: To je při-
praveno k zhlédnutí v místnosti pro návštěvy závo-

du, kde rovněž před prohlídkou provozu získají pře-
depsané osobní bezpečnostní prvky). 
Třetím a posledním stanovištěm byla manipula-
ce s vysokozdvižným vozíkem. Tady se zaměstnan-
cům věnoval bezpečnostní specialita Lukáš Vavřička 
ze společnosti Linde, jejíž manipulační techniku v zá-
vodě používají. Ve spolupráci s vedoucím expedice 
Zdeňkem Pejřimovským seznámili účastníky teore-
ticky i prakticky s riziky spojenými s obsluhou vyso-
kozdvižných vozíků: Jak správně naložit palety, jak se 
chovat při řízení. I v tomto případě platí, že stroj se 
může namísto pomocníka stát nebezpečnou zbraní. 
Proto je nutné dodržovat principy bezpečnosti prá-
ce. Jízdu s nakládkou palet si mohli na vyhrazeném 
stanovišti vyzkoušet všichni. Nebál se toho Miroslav 
Hájek z horkého konce. Osm let z praxe, s „VZV“ jez-
dil denně, a tak ví své. Nyní povýšil a už nejezdí. To 
František Novák, procesní inženýr studeného konce, 
měl respekt: „Před lety jsem si to zkusil, ale v praxi bych 
do toho rozhodně nešel. Na sedadle řidiče jsem si uvědo-
mil rizika a velikou odpovědnost, která taková manipu-
lační jízda obnáší“. 
Tři vyhrazené hodiny utekly jako voda. Jak pro sebe 
hodnotí školení mechanik Petr Krautschneider? „By-
lo to dobré, osobně jsem nejvíc ocenil teoretickou a hlav-
ně praktickou zdravotní část, která přinesla oživení. Na-
víc se může v praxi hodit třeba i na silnici“. V závěru 

se účastníci shromáždili v závodní jídelně, kde z vi-
dea vyslechli poselství generálního ředitele skupiny 
KnaufInsulation Jeana-Clauda Carlina, který zacho-
vání zdraví a životů zaměstnanců, vytvoření prostře-
dí bez pracovních úrazů, považuje za prioritu a svůj 
osobní závazek majitelům fi rmy, rodině Knauf. Jako 
upomínku pak zaměstnanci dostali malý dárek - fi -
remní hrnek s 8 principy bezpečné práce, který jim 
připomene čas, věnovaný bezpečnosti práce s datem 
26. 4. 2019.
Bc. Jana Lovásová, manažerka bezpečnosti práce zá-
vodu, na otázku jak těžké je připravit jedno takové 
teoretické i praktické cvičení, odpověděla, že poměr-
ně pracné. Této problematice se ale věnuje s elánem, 
protože ji baví a ví, jaké důsledky může mít pracov-
ní úraz. Stojí to za tu námahu a stojí to za odstave-
ní výrobní linky k vytvoření si prostoru pro dialog 
s lidmi na tak zásadní téma, jakým je návrat po prá-
ci ve zdraví zpět ke svým blízkým. A jaké novinky 
se chystají v nejbližší době? Od letošního 1. červen-
ce budou pro všechny zaměstnance v provozu navíc 
povinné ochranné osobní brýle a ochrana hlavy při 
specifi kovaných činnostech, čímž se sjednotí nasta-
vení osobních ochranných pomůcek ve všech závo-
dech skupiny Knauf Insulation.
Jaký přínos vidí v pravidelně se opakujících cyklech 
školení bezpečnosti práce ředitel závodu Ing. Jan 
Brázda: „Nic není tak důležité, aby se to nedalo udě-
lat bezpečně. Zdraví máme jen jedno. Úraz, poškoze-
né zdraví, ten špatný moment, to se nedá vrátit. Trva-
le postihne jedince i celou jeho rodinu. Firma si najde ná-
hradu za několik týdnů. Osobně si velmi vážím toho, že 
za třináct let, po které je závod v Krupce v provozu, a ani 
ve své celé manažerské kariéře, jsem ani jednou nemusel 
jít k rodině či blízkým svého kolegy, zaměstnance fi rmy, 
se zprávou, že se už nevrátí nebo že ho mají v nemocnici. 
Přál bych si, aby to tak zůstalo i nadále. Bezpečnost prá-
ce pokládáme za zrovna tak důležitou jako výrobu sa-
motnou a i proto odstavujeme v tento den výrobní linky 
ve všech závodech KI. Je to signál všem lidem v organiza-
ci, kde jsou priority, jak máme nastaveny hodnoty. Náš 
den pro zdravou a bezpečnou práci měl hodnotu téměř 
900 000 Kč ve fakturovaných cenách. Bereme to jako vý-
raznou investici do dialogu s lidmi kolem nás a kultivaci 
kultury zdravé a bezpečné práce ve fi rmě“. 

Obrazový i textový materiál pořídila L. Richterová

Osvěžit si, jak důležité je dodržovat pra-
vidla bezpečnosti práce – to byl cíl pro-
gramu, který v pátek 26. dubna dopoled-
ne absolvovali zaměstnanci všech závodů 
skupiny Knauf Insulation. Pracovní úra-
zy totiž vždy znamenají významný zásah 
do života zaměstnance samotného, tak 
pro jeho blízké, rodinu, ale i na jeho pra-
covišti, pro zaměstnavatele. Bezpečnost 
práce je proto, podle slov generálního ře-
ditele skupiny Knauf Insulation Jeana-
-Clauda Carlina, na prvním místě.

PhDr. Radky Růžičkové, Ph.D., 
vedoucí odboru kultury a sportu Magistrátu města Teplice:

Jaká je letní nabídka 
kulturního vyžití v Teplicích?
Město Teplice připravilo ve spolupráci 
s partnery tradičně bohatý kulturní pro-
gram pod názvem Teplice živě. Jedná se 
vesměs o hudební produkci ve veřejném 
prostoru v centru města. Tepličané i hosté 
se mohou těšit na písničkáře, rockové kon-
certy, dobrý jazz, blue festival i dechovku. 
Díky fi nanční podpoře města je většina ak-
cí zdarma, výjimečně za zvýhodněnou ce-
nu. Ten, kdo upřednostňuje spíše divadel-
ní produkci, určitě nevynechá třídenní cy-
klus Divadlo na zámku, pro obdivovatele 
módy bude na kolonádě u Domu kultury 
připraven 3. ročník módní show Czech 
Fashion Week 2019, pro milovníky výtvar-
ného umění bude v Galerii Zahradní dům 
připravena přehlídka meziválečné tvorby 
německých autorů s vazbou na náš region, 
a tak bych mohla ve výčtu akcí pokračo-
vat. Srdečně zvu všechny Tepličany i hosty 
města na bohatý program teplického léta. 
Každý si tu jistě najde to své. V Teplicích 
to zkrátka žije.  (lar) Foto: Petr Macek



1.6. / 10.00
sobota

1.6. / 16.30 - 18.00
sobota

2.6. / 15.00
neděle

4.6. / 16.30 - 18.00
úterý

5.6. / 16.00 - 18.00
středa

7.6. / 18.00 - 21.00
pátek

8.6. / 16.30 - 18.00
sobota

8.6. / 11.00
sobota

9.6. / 15.00
neděle

11.6. / 16.30 - 18.30
úterý

12.6. / 16.00 - 18.00
středa

15.6. / 16.30 - 18.00
sobota

16.6. / 15.00
neděle

18.6. / 16.30 - 18.00
úterý

19.6. / 16.00 - 18.00
středa

21.6. / 17.00 - 19.30
pátek

22.6. / 14.00 - 21.00
sobota

FREESTYLE SHOW - Překážková dráha pro freestyle BMX, MTB, skateboard, in-line  
a freestyle scooter • www.galerieteplice.cz • Náměstí Svobody

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 - BIG BAND TEPLICKÉ KONZERVATOŘE
pořádá Dům kultury Teplice • Šanovská Mušle

MALÁ PAŘÍŽ - pravidelný hudební minifestival • pořádá Malá Paříž z.s.
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Altán Zahradního domu

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 - DOUBRAVANKA
pořádá Dům kultury Teplice • Šanovská Mušle

Tančíme na terase - STARÁ SEŠLOST 
pořádá Dům kultury Teplice • terasa kavárny Krušnohorského divadla

TEPLICKÁ TANČÍRNA POD OTEVŘENÝM NEBEM - IV. ročník
pořádají Taneční kurzy Mackovi • terasa kavárny Krušnohorského divadla

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 - BIG BAND ZDEŇKA TÖLGA
pořádá Dům kultury Teplice • Šanovská Mušle

III. ročník CZECH FASHION WEEK 2019 - teplice ožijí designem, uměním a módou 
Kolonáda Domu kultury Teplice

MALÁ PAŘÍŽ - pravidelný hudební minifestival • pořádá Malá Paříž z.s. 
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Altán Zahradního domu

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 - ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TEPLICE; BIG 
BAND a ALL BAND • pořádá Dům kultury Teplice • Šanovská Mušle
  
Tančíme na terase - REGIUS BAND 
pořádá Dům kultury Teplice • terasa kavárny Krušnohorského divadla

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 - STRING CLARTET
pořádá Dům kultury Teplice • Šanovská Mušle

MALÁ PAŘÍŽ - pravidelný hudební minifestival • pořádá Malá Paříž z.s.
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Altán Zahradního domu

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 - SYMFONICKÝ ORCHESTR TEPLICKÉ 
KONZERVATOŘE • pořádá Dům kultury Teplice • Šanovská Mušle

Tančíme na terase - VABANK 
pořádá Dům kultury Teplice • terasa kavárny Krušnohorského divadla

DIXIELAND NA TERASE - k poslechu i k tanci - pořádá Old Boys
terasa kavárny Krušnohorského divadla

ŽIVÉ TEPLICE • pořádá SAYFY z.s. • www.ziveteplice.cz
Šanovská Mušle

23.6. / 15.00
neděle

25.6. / 16.30 - 18.00
úterý

26.6. / 16.00 - 18.00
středa

28.6. / 17.00 - 19.30
pátek

29.6. / 16.30 - 18.00
úterý

30.6. / 15.00
neděle

MALÁ PAŘÍŽ - pravidelný hudební minifestival • pořádá Malá Paříž z.s. 
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Altán Zahradního domu

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 - STARÁ SEŠLOST
pořádá Dům kultury Teplice • Šanovská Mušle

Tančíme na terase - PARTA BAND
pořádá Dům kultury Teplice • terasa kavárny Krušnohorského divadla

DIXIELAND NA TERASE - k poslechu i k tanci - pořádá Old Boys
terasa kavárny Krušnohorského divadla

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 - IGOR BARBOI TRIO
pořádá Dům kultury Teplice • Šanovská Mušle

MALÁ PAŘÍŽ - pravidelný hudební minifestival • pořádá Malá Paříž z.s. 
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Altán Zahradního domu

13.7. / 16.30 - 18.00
sobota

14.7. / 15.00
neděle

16.7. / 16.30 - 18.00
úterý

17.7. / 16.00 - 18.00
středa

18.7. / ?
čtvrtek

19.7. / 18.00 - 21.00
pátek

20.7. / 16.30 - 18.00
sobota

21.7. / 15.00
neděle

23.7. / 16.30 - 18.00
úterý

24.7. / 16.00 - 18.00
středa

27.7. / 16.30 - 18.00
sobota

28.7. / 15.00
neděle

30.7. / 16.30 - 18.00
úterý

31.7. / 16.00 - 18.00
středa

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 • pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská Mušle

MALÁ PAŘÍŽ - pravidelný hudební minifestival • pořádá Malá Paříž z.s.
 www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Altán Zahradního domu

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 • pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská Mušle

Tančíme na terase - pořádá Dům kultury Teplice
terasa kavárny Krušnohorského divadla

SEVEROČESKÉ SMYČCOVÉ KVINTETO - koncert pod názvem „To nejlepší z klasiky“
Seumeho kaple

TEPLICKÁ TANČÍRNA POD OTEVŘENÝM NEBEM - IV. ročník 
pořádají Taneční kurzy Mackovi • terasa kavárny Krušnohorského divadla

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 • pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská Mušle

VELKÁ MALÁ PAŘÍŽ 2019 - jednou za rok oživíme celou Zámeckou zahradu. 
Program na několika místech najednou • Zámecká zahrada

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 • pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská Mušle

Tančíme na terase - pořádá Dům kultury Teplice
terasa kavárny Krušnohorského divadla

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 • pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská Mušle

MALÁ PAŘÍŽ - pravidelný hudební minifestival • pořádá Malá Paříž z.s.
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Altán Zahradního domu

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 • pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská Mušle

Tančíme na terase - pořádá Dům kultury Teplice
terasa kavárny Krušnohorského divadla

2.7. / 16.30 - 18.00
úterý

3.7. / 16.00 - 18.00
středa

4.7. / ?
čtvrtek

5.7. / 18.00 - 21.00
pátek

6.7. / 16.30 - 18.00
sobota

7.7. / 15.00
neděle

9.7. / 16.30 - 18.00
úterý

10.7. / 16.00 - 18.00
středa 

13.7. / 16.00 - 23.00
sobota

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 • pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská Mušle

Tančíme na terase - pořádá Dům kultury Teplice
terasa kavárny Krušnohorského divadla

PAVEL HRDA A HOSTÉ  koncert pražského houslového virtuosa 
Seumeho kaple

TEPLICKÁ TANČÍRNA POD OTEVŘENÝM NEBEM - IV. ročník
pořádají Taneční kurzy Mackovi • terasa kavárny Krušnohorského divadla

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 • pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská Mušle

MALÁ PAŘÍŽ - pravidelný hudební minifestival • pořádá Malá Paříž z.s.
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Altán Zahradního domu

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 • pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská Mušle

Tančíme na terase - pořádá Dům kultury Teplice
terasa kavárny Krušnohorského divadla

TEPLICE FREE LIVE 4 - prázdninový hudební festival • Vystoupí Děda Mládek Illegal 
Band, Zakázaný ovoce, Circus Problem atd.  • náměstí Svobody 

 

1.9. /  10.00
15.00
17.00
20.00

 

1.9. / 15.00
neděle

1.9. /?
neděle

5.9. / 11.00
čtvrtek

6.9. / 16.00 - 23.00
pátek

7.9. / 10.00 - 23.00
sobota

8.9. / 15.00
neděle

15.9. / 15.00
neděle

22.9. / 15.00
neděle

29.9. / 15.00
neděle

6.10. / 15.00
neděle

DIVADLO NA ZÁMKU 2019    
Divadlo rozmanitostí Most - O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE
Divadlo Orry - POPRASK V LESE
OSKAR PETR A BAND - VZPOMÍNKA NA MARSYAS
Divadlo VERZE: LEŽ
vnitřní nádvoří teplického zámku
     
MALÁ PAŘÍŽ - pravidelný hudební minifestival • pořádá Malá Paříž z.s.
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Altán Zahradního domu

LÁZEŇSKÉ SLAVNOSTI - pořádají Lázně Teplice

LEPŠÍ DEN - 2. ročník pouliční hudby v Teplicích na terasách restaurací
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • terasy teplických restaurací

ZAHÁJENÍ IV. ROČNÍK TEPLICKÝ PIVNÍ RYNEK -  pořádá pivovar Monopol 
www.teplickyrynek.cz • Zámecké náměstí

IV. ROČNÍK TEPLICKÝ PIVNÍ RYNEK -  pořádá pivovar Monopol
www.teplickyrynek.cz • Zámecké náměstí

MALÁ PAŘÍŽ - pravidelný hudební minifestival • pořádá Malá Paříž z.s.
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Altán Zahradního domu

MALÁ PAŘÍŽ - pravidelný hudební minifestival • pořádá Malá Paříž z.s.
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Altán Zahradního domu

MALÁ PAŘÍŽ - pravidelný hudební minifestival • pořádá Malá Paříž z.s.
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Altán Zahradního domu

MALÁ PAŘÍŽ - pravidelný hudební minifestival • pořádá Malá Paříž z.s.
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Altán Zahradního domu

POSLEDNÍ MALÁ PAŘÍŽ 2019 - pravidelný hudební minifestival • pořádá Malá Paříž z.s. 
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Altán Zahradního domu
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Teplice
živě

2019

1.8. / ?
čtvrtek

2.8. / 18.00 - 21.00
pátek

KVARTETO SEVEROČESKÉ FILHARMONIE TEPLICE  koncert teplických komorních umělců
Seumeho kaple

TEPLICKÁ TANČÍRNA POD OTEVŘENÝM NEBEM - IV. ročník 
pořádají Taneční kurzy Mackovi • terasa kavárny Krušnohorského divadla

2.8. / 21.00
pátek

3.8. / 16.30 - 18.00
sobota

3.8. / 21.00
sobota

4.8. / 15.00
neděle

6.8. / 16.30 - 18.00
úterý

7.8. / 16.00 - 18.00
středa

9.8. / 17.00 - 19.30
pátek

9.8. / 21.00
pátek

10.8. / 16.30 - 18.00
sobota

10.8. / 21.00
sobota

11.8. / 15.00
neděle

13.8. / 16.30 - 18.00
úterý

14.8. / 16.00 - 18.00
středa

15.8. / ?
čtvrtek

16.8. / 21.00
pátek

17.8. / 16.30 - 18.00
sobota

LETNÍ KINO NA ZÁMKU - více info na www.dkteplice.cz
vnitřní nádvoří teplického zámku

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 • pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská Mušle

LETNÍ KINO NA ZÁMKU - více info na www.dkteplice.cz
vnitřní nádvoří teplického zámku

MALÁ PAŘÍŽ - pravidelný hudební minifestival • pořádá Malá Paříž z.s.
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Altán Zahradního domu

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 • pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská Mušle

Tančíme na terase - pořádá Dům kultury Teplice
terasa kavárny Krušnohorského divadla

DIXIELAND NA TERASE - k poslechu i k tanci - pořádá Old Boys
terasa kavárny Krušnohorského divadla

LETNÍ KINO NA ZÁMKU - více info na www.dkteplice.cz
vnitřní nádvoří teplického zámku

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 • pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská Mušle

LETNÍ KINO NA ZÁMKU - více info na www.dkteplice.cz
vnitřní nádvoří teplického zámku

MALÁ PAŘÍŽ - pravidelný hudební minifestival • pořádá Malá Paříž z.s.
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Altán Zahradního domu

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 • pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská Mušle

Tančíme na terase - pořádá Dům kultury Teplice
terasa kavárny Krušnohorského divadla

PAVEL HRDA a hosté - koncert pražského houslového virtuosa 
Seumeho kaple

LETNÍ KINO NA ZÁMKU - více info na www.dkteplice.cz
vnitřní nádvoří teplického zámku

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 • pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská Mušle

17.8. / 21.00
sobota

18.8. / 15.00
neděle

20.8. / 16.30 - 18.00
úterý

21.8. / 16.00 - 18.00
středa

23.8. / 17.00 - 19.30
pátek

23.8. / 21.00
pátek

24.8. / 16.30 - 18.00
sobota

24.8. / 21.00
sobota

25.8. / 10.00
neděle 

25.8. / 15.00
neděle

27.8. / 16.30 - 18.00
úterý

28.8. / 16.00 - 18.00
středa

29.8. / ?
čtvrtek

 
 

30.8. / 10.00
17.00
20.00

 

LETNÍ KINO NA ZÁMKU - více info na www.dkteplice.cz
vnitřní nádvoří teplického zámku

MALÁ PAŘÍŽ - pravidelný hudební minifestival • pořádá Malá Paříž z.s.
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Altán Zahradního domu

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 • pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská Mušle

Tančíme na terase - pořádá Dům kultury Teplice
terasa kavárny Krušnohorského divadla

DIXIELAND NA TERASE - k poslechu i k tanci - pořádá Old Boys
terasa kavárny Krušnohorského divadla

LETNÍ KINO NA ZÁMKU - více info na www.dkteplice.cz
vnitřní nádvoří teplického zámku

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 • pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská Mušle

LETNÍ KINO NA ZÁMKU - více info na www.dkteplice.cz
vnitřní nádvoří teplického zámku

TEPLICKÝ PŮLMARATON  LETNÍ KROS - pořádá OC Galerie
www.galerieteplice.cz • Náměstí Svobody

MALÁ PAŘÍŽ - pravidelný hudební minifestival • pořádá Malá Paříž z.s.
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • Altán Zahradního domu

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 • pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská Mušle

Tančíme na terase - pořádá Dům kultury Teplice
terasa kavárny Krušnohorského divadla

SEVEROČESKÉ SMYČCOVÉ KVINTETO - koncert filmových melodií v úpravě pro
 smyčcový komorní ansámbl • Seumeho kaple

DIVADLO NA ZÁMKU 2019 
Finanční podpora: Statutární město Teplice a Ústecký kraj 
z „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok  2019“
Agentura KK - POHÁDKY PANA POHÁDKY
MICHAL PROKOP, LUBOŠ ANDRŠT, JAN HRUBÝ TRIO
Spolek Kašpar – Divadlo v Celetné: JONÁŠ A TINGL TANGL
vnitřní nádvoří teplického zámku

31.8. / 10.00
15.00
17.00
20.00

 

31.8. / 16.30 - 18.00
sobota

DIVADLO NA ZÁMKU 2019    
Divadlo Na klice - CO SE NESE V LESE
Herecké studio DK Teplice - HERECKÁ NÁRUČ
BLUESBERRY
Divadlo jednoho autora: MANŽELSTVÍ V KOSTCE
vnitřní nádvoří teplického zámku

Cyklus letních lázeňských koncertů 2019 • pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská Mušle
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VÝBOR 
PRO NÁRODNOSTNÍ 

MENŠINY

Vás zve na V. rocník festivalu

Lidické námestí
v Ústí nad Labem

pátek 24. kvetna 2019

Akcí provede moderátor 
RICHARD SAMKO

14.00 - 18.OO hodin

BAREVNÝ 
REGION

BAREVNÝ 
REGION

BAREVNÝ 
REGION

Svetlana Feodulova
operní sopranistka

s nejvyšším hlasem na světě

Styling: Olga Rusakova, 
módní návrhářka



inzerce
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Hlasování probíhá na sociálních sítích 
nebo na webu krusnehory.eu. Možné 
je také poslat hlas e-mailem na adre-
su info@krusnehory.org. Soutěž, která 
je pod záštitou hejtmana Oldřicha Bu-
beníčka, byla vyhlášena vůbec poprvé 
a pouze na české straně. „V příštím roce 
ji chceme rozšířit i za hranice do Saska. 
Ceny by pak při společném setkání všech 
nominovaných byly uděleny dvě,“ uved-
la Eva Maříková, ředitelka Destinační 
agentury Krušné hory. Výsledky budou 
známé v červenci. 
O zisk titulu se uchází dvanáct sub-
jektů. Je mezi nimi například uni-
kátní vyhlídka z elektrárny Ledvice 
na Teplicku. Ta je v provozu teprve 
od dubna loňského roku a návštěvní-
kům nabízí nádherný výhled do okolí 
z ochozu ve výšce 144 metrů na nej-
vyšší průmyslové stavbě v České re-
publice. 

Nominované novinky:
 Vyhlídka elektrárny Ledvice - 
od dubna 2018 je návštěvníkům k dis-
pozici prosklená vyhlídka s přístup-
ným ochozem ve výšce 144 metrů 
na nejvyšší průmyslové stavbě v Čes-
ké republice.

 Naučná stezka „Zaniklá důlní díla 
Lomu a Loučné“ - nová naučná stezka 
vznikla v roce 2018 díky městu Lom 
a je věnovaná hornické historii a za-
niklým důlním dílům. Stezka je dlou-
há 11 km a má patnáct zastavení.
 Offroadsafari – stezky uhlí – těžba 
zblízka. Tak se jmenuje nevšední tu-
ristický zážitek, který v roce 2018 na-
bídla návštěvníkům severozápadních 
Čech společnost Offroadsafari.
 Bobová dráha na Klínech - novin-
kou roku 2018 ve Sport areálu Klíny je 
bobová dráha dlouhá necelých 900 m 
s převýšením 130 m. Vede lesem, přes 
sjezdovku a křižuje místní komunika-
ci, kterou překoná ve výšce čtyř metrů 
mostem dlouhým 50 metrů.

Lidé mohou rozhodnout o tom, kdo získá titul
nejúspěšnější turistické novinky loňského roku
Skiareál, bobová dráha či naučná stezka? Do konce června mohou občané Ústeckého kraje hlasovat o nej-
lepší novinku turistické sezony roku 2018 v mikroregionu Krušné hory. Výherce získá titul Krušnohorské NEJ.

Mezi nominovanými je také bobová drá-
ha na Klínech.  Foto: Brána do Čech

Kromě hejtmana Oldřicha Bubeníčka 
se za vedení Ústeckého kraje na akci 
dále zúčastnila Jitka Sachetová, rad-
ní pro oblast kultury a památkové pé-
če, zemědělství, životního prostře-
dí a venkova a Jaroslav Dubský, před-
seda Výboru pro kulturu a památ-
kovou péči. Za Ústí nad Labem svůj 
proslov přednesla Věra Nechybová, 

1. náměstkyně primátora. Mezi řeč-
níky byl také Miroslav Šimáček, arci-
děkan Farnosti Ústí nad Labem a Petr 

Gajdoš, ředitel Krajského vojenského 
velitelství v Ústí nad Labem.
„Scházíme se zde na tomto místě pravi-

delně, abychom si připomněli ukončení 
2. světové války a porážku fašismu. Ni-
kdy bychom neměli zapomínat na dese-
titisíce vojáků, kteří zahynuli na našem 
území. Proto bychom si těchto lidí mě-
li vážit. Žádný z nich nechtěl za války 
zemřít, chtěli žít svobodně. Nic horšího 
než válka není,“ uvedl při svém proslo-
vu hejtman Bubeníček.  

Ústecký kraj si připomněl 74. výročí ukončení 2. světové války
U pomníku vojáků Rudé armády v Městských sadech v Ústí nad Labem 
se uskutečnil za účasti představitelů Ústeckého kraje, města a dalších 
osobností pietní akt k příležitosti uctění památky obětí 2. světové vál-
ky a ukončení 2. světové války v Evropě, které bylo dne 7. května 1945 
stvrzeno podpisem bezpodmínečné kapitulace Německa.

 Chata Barbora v Českém Jiřetíně - 
chata Barbora se nachází v Krušných 
horách v klidné, malebné, slunné čás-
ti Českého Jiřetína. Otevřená byla no-
vě v roce 2018.
 Znovu zprovoznění Moldavské drá-
hy + I. symbolické spojení Moldava-
-Holzhau - znovu zprovoznění Moldav-
ské dráhy proběhlo v roce 2018. V mi-
nulosti přeshraniční trať zvaná též jako 
Krušnohorská železnice je dnes využí-
vána především turisty. 
 Propagační kreslené video Most - 
propagační animované video města 
Most vzniklo v roce 2018.
 Propojení skiareálů  KLÍNOVEC - NE-
KLID - BOŽÍ DAR - revoluční novinkou 
pro rok 2018 bylo propojení Skiareá-
lu Klínovec se sousedícím skiareálem 
na Neklidu a přímé lyžařské propojení 
s Božím Darem. Skiareál Klínovec se tak 
rozšířil z původních 18 na 31,5 km. Cel-
ková plocha tratí se zvětšila na 737 000 
metrů čtverečních.
 Řemeslné a tvořivé dílničky v zám-
ku Valdštejnů v Litvínově - jednou 
z akcí pro veřejnost v litvínovském 
zámku Valdštejnů jsou od roku 2018 
řemeslné a tvořivé dílničky. 
 Informační turistické centrum 
Hornické krajiny Krušnohoří Krup-
ka - o hornické historii Krušných hor 
a památkách, které jsou nominované 
na seznam UNESCO, informuje od loň-
ského roku nové Informační turistické 
centrum Hornické krajiny Krušnohoří 
v Husitské ulici v Krupce.
 Thermálium Teplice - největší 
a nejteplejší bazény s čistě termální 
vodou v Čechách jsou od prosince loň-
ského roku otevřeny v Lázních Teplice 
v Čechách. Zahrnuje komplex termál-
ních bazénů a saun s léčivou termální 
minerální vodou z pramene Pravřídlo.

 Co je BOGI SPORT?
Celým názvem BOGI SPORT všeo-
becná dětská sportovní přípravka je 
klub, který je zacílen na děti od vě-
ku 4 do 12 let. U nás probíhá všeobec-
ná příprava dětí a mládeže v několika 
sportech. V dnešní době bohužel chy-
bí tato všeobecná průprava a na zá-
kladě tohoto nedostatku vznikl právě 
BOGI SPORT klub. Děti u nás projdou 
průpravou v několika míčových spor-
tech, atletice, gymnastice, bojových 
sportech a uměních. Je důležité, aby 
načerpaly všeobecný rozvoj pro jejich 
budoucí zaměření. Celá naše příprav-
ka je zaměřená na sport formou zába-
vy. Bohužel, většina klubů chce po dě-

tech v tomto věku výsledky a úspě-
chy, což je chybou. Děti v tomto vě-
ku mají projít všeobecnou zábavnou 
přípravou, aby došlo k rozvoji jejich 
tvořivosti. Pokud se dítě již od útlého 
věku zaměřuje pouze na jediný sport 
a je vedeno pouze k úspěchům, stává 
se, že dítě kolem 15. roku vyhoří a se 
sportem skončí.

 A co je BOGI CUP?
BOGI CUP bychom mohli nazvat jako 
desetiboj napříč sportům. Je to nově 
vzniklý školní turnaj pro mládež, kte-
rý zaštiťuje právě BOGI SPORT klub. 
V průběhu každého měsíce proběhne 
soutěž v daném sportovním odvětví, 
ve kterém žáci reprezentují svou ško-
lu. Máme zde dvě kategorie – 6. a 7. 
ročník a 8. a 9. ročník. V BOGI CUPU 
jsou zastoupeny tyto disciplíny: atleti-
ka, fotbal, basketbal, bruslení, plavá-
ní, fl orbal, přehazovaná, běh do vrchu 
a futsal. Do tohoto turnaje jsou zapo-
jeny školy a v průběhu celého roku se 
přičítají body za jejich jednotlivé úspě-
chy. 

 Kolik škol je do něj zapojeno?
Do prvního ročníku BOGI CUPU jsou 
zapojeny 4 základní školy. Vzhledem 
k faktu, že se jedná o první ročník to-
hoto turnaje, je to číslo pozitivní. Sna-
žíme se doladit všechny detaily, aby 
další ročník mohl být lepší. Na příští 
ročník máme již přislíbenou účast dal-
ších škol, čehož si velmi vážíme a vě-
říme, že rok od roku bude BOGI CUP 
vzkvétat a rozšiřovat své působení. 

Naše budoucí představa je zapojení ce-
lého kraje do tohoto projektu.   
 Čím letošní školní rok vyvrcholí?
Dne 5. 6. proběhne v Lovosicích vel-
ké fi nále BOGI CUPU a vyhlášení vítě-
zů. Pro děti jsou připraveny sportov-
ní trička a pro školy sportovní vybave-
ní, poukaz a pro výherce i metrový pu-
tovní pohár. Zveme širokou veřejnost: 
Přijďte se s námi seznámit a fandit zá-
vodníkům.  (od dop.)

BOGI SPORT je vítanou přípravkou
Školní rok se pomalu chýlí ke konci a děti se těší na prázdniny. Trochu předběhneme a ptáme se Patrika Ze-
mana, šéftrenéra a zakladatele BOGI SPORTU, jaký byl z jeho pohledu ten letošní, premiérový…

ÚSTECKÉHO KRAJEÚSTECKÉHO KRAJE15/6/2019
St elecký ostrov v Litom icích
sobota od 10 do 17 hodin

 prezentace složek krajského integrovaného záchranného systému
 dynamické ukázky zásahu na ece i na souši
 možnost setkat se s profesionálními záchraná i
 program pro d ti a dosp lé VSTUP

ZDARMA
VSTUP

ZDARMA

XI. DEN 
ZÁCHRANÁ
XI. DEN 
ZÁCHRANÁ

ÚSTECKÝ KRAJ A M STO LITOM ICE 
vás zvou na 
ÚSTECKÝ KRAJ A M STO LITOM ICE 
vás zvou na 
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NA JEDINEČNOU MÓDNÍ SHOW 

VÁS SRDEČNĚ ZVE

11:00  Olga Rusakova
Tisíc a jedna noc

12:00  Jaroslava Procházková
Purity of freedom

13:00  Lilian Augustinová - Fashion Island
Třpytivá zahrada

14:00  Petra Vyoralová
Wedding list

15:00  Gabriela Giotto
Woman to love

16:00  Galal Giani - Queen Couture Paris
Diamond collection

17:00  Jiřina Matoušová - Werso
Moonlight

18:00  Luděk Hanák
Glow

19:00  Jiří Moravec
Shiny Night

20:00  Nikol a Jakub Ponerovi
Poner

21:00  Osmany Laffi  ta
Jaro, léto 2019

Kolonáda u Domu kultury v Teplicích,
Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice 

www.ticketportal.cz

Vstupenky v předprodeji 
v Domě kultury Teplice 
a v síti www.ticketportal.cz

////////////////////////////// PROGRAM /////////

T E P L I C E   8/6/2019

Osmany 
 Laffita


