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 V Teplicích jste se narodila a strávila 
léta dospívání. Jaké na ně máte vzpo-

mínky?
Teplice jsou krásné lázeňské měs-

to, které mám moc ráda. Nejčastě-
ji vzpomínám na Zámecký park, 
přes který jsem chodila denně 
do základní školy a poté na gym-

názium. Dodnes se mi vybavuje 
lesklá hladina rybníka, kde plují la-

butě, nebo ty nádherné vzrostlé stro-
my, které lemují téměř celý park.
 Co vás přivedlo k módě? Co vás na ní 

přitahuje a co vám dává?
Móda, móda, móda! Miluji ten kouzelný svět 
krásy a elegance. Je to takový únik z reality, 

vlastně si tvořím svůj svět, svoje království... 
Moje myšlenky dostávají skutečnou formu a vů-
bec celý ten proces výroby, realizace je nádherný. 
Moje tvorba je hodně o detailech a ruční práci, tak-
že každý model má v sobě spoustu mojí energie.

 Jaké materiály a styly máte nejraději?
Mám ráda hedvábí a krajky, ale zrovna tak ob-
divuji bavlnu, nebo len. Každý materiál je výzva 
a nesmí se mu ublížit! Někdy se mi stává, když vi-
dím u jiných tvůrců módy jak s látkou naloží, ať 
už zpracováním, nebo designem, že je mi zvole-
ného materiálu hluboce líto …

 Vlastní pílí jste se vypracovala na světově 
uznávanou módní návrhářku. Jak těžké je ob-

stát v mezinárodní konkurenci?
Konkurence je veliká. Každý druhý, nebo dru-

há chce dnes být návrhář, ale málokdo ví 
a chápe, co tato práce skutečně obnáší. 
Toť ke konkurenci lokální, kterou nijak vý-
znamně ale nevnímám. Samozřejmě, že 
pokud vyjedu za hranice, nastává zce-
la jiná situace. Moje modely musí ob-
stát před takovými jmény jako je Gucci, 
Dolce Gabbana, Valentino, Dior. Není to 
lehké, musíte mít hlavně odvahu a jis-
totu, že vaše šaty jsou minimálně tak 
dobré, jako z těchto věhlasných do-
mů, které mají i stoletou tradici.

 Kde nacházíte inspiraci pro svoji tvorbu?
Inspiraci nacházím všude možně, buď přijde 
jako takové vnuknutí, což považuji za projev 
vůle Pána Boha, v nějž mám naprostou důvě-
ru a nechávám se jím vést, nebo hledám cíle-
ně nějaký podnět, ať už v historii, trendech, je 
to různé ... 

 Jak dlouhá je cesta od myšlenky k realizaci 
luxusních večerních šatů?
Snažím se být rychlá. Raději začínám vymýš-
let s daným materiálem v ruce. To zname-
ná, že nejprve nakoupím materiály a pak tvo-
řím. V opačném případě se může proces výro-
by značně prodloužit. Něco si vymyslíte a pak 
na to nemůžete sehnat látku. Obvykle do tří 
týdnů vyrobíme luxusní společenské šaty. Po-
kud již máme materiál k dispozici, zvládneme 
to i dříve.

 Kdo bývá prvním hodnotitelem vaší práce?
Jsem to výhradně já. Sama moc dobře vím, po-
kud něco někde není v pořádku, nebo naopak, 
když je vše tak, jak má být a stvořili jsme další 
nádheru pro tento svět…

 S manželem Philipem Nikwé často cestuje-
te, máte tedy možnost srovnání. Jak se oblé-
kají ženy v Čechách?
Řekla bych, že české ženy jsou stále ještě velmi 
konzervativní a tak nějak jim uniká ženskost 
a rafinovanost. V módě musí mít vše správnou 
míru a ta tomu tady mnohokrát chybí. A velmi 
často pozoruji, jak neumí kombinovat doplňky 
- boty a kabelky. 

 Kde se mohou zájemci s vaší celkovou na-
bídkou odívání a doplňků seznámit?
Zájemci se mohou přijít podívat do obchodu 
v Praze ve Vězeňské ulici, nebo se s ní mohou 
seznámit na www.aliceabraham.com.

 Přijedete i letos v červnu do Teplic na Czech 
Fashion Week? Na co se mohou diváci těšit?
Ano, přijedu. Diváci se mohou těšit na novou 
kolekci plnou nádherných barev, neobvyklých 
materiálů a hlavně na spoustu krásy!

Rozmlouvala: Ladislava Richterová, foto: archiv

Módní návrhářka a designérka Alice Abraham vloni na kolonádě 
u Domu kultury v Teplicích roztleskala první ročník Czech Fashion Week 
2017. Nejen svými krásnými modely, ale i skromností a pokorou. 
Metropol se proto zeptal, zda letos přijede s novou kolekcí…

Miluji svět
krásy a elegance
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„Otevření obálek s přihláškami proběh-
lo 19. dubna. Tento postup nám byl do-
poručen administrátorem koncesního ří-
zení proto, že s přihláškami přišly i dvě 
námitky, které bylo nutno ještě před sa-
motným otevřením obálek vypořádat,“ 
seznámil s průběhem Radek Lončák, 
předseda představenstva Nemocnice 
Litoměřice, a.s. a konkretizoval, že při-
hlášky k účasti do koncesního řízení 
podaly Krajská zdravotní a.s., Litomě-

řická zdravotní, s.r.o., PRIVAMED a.s. 
a Česká zdravotnická a.s.
V tomto okamžiku vstupuje litomě-
řická nemocnice do závěru první fáze 
koncesního řízení, která spočívá v po-
souzení kvalifi kace přihlášených sub-
jektů. Ti, kteří kvalifi kaci splní, postu-
pují do další fáze celého řízení, tedy 
fáze jednací. „Pro tuto část procesu hle-
dání provozovatele nemocnice byla usta-
vena pracovní skupina složená z mana-

žerů nemocnice zastupující jednotlivé ob-
lasti služeb a provozu,“ vysvětlil Lončák 
s tím, že tato fáze zahrnuje především 
dialog s účastníky o smluvních a tech-
nických podmínkách plnění, jehož vý-
stupem bude konkretizace zadávacích 
podmínek a návrh samotné pachtovní 
smlouvy.
Poslední fází řízení bude fáze nabídko-
vá, ve které budou hodnotící komisí jme-
novanou radou města speciálně pro tu-
to fázi posuzovány a vyhodnocovány na-
bídky účastníků. Základními objektivně 
měřitelnými kritérii předložených na-
bídek mají být výše pachtovného a vý-
še investic, subjektivním kritériem pak 
plán rozvoje nemocnice.  (nk)

Litoměřice - Celkem čtyři subjekty projevily zájem o provozová-
ní litoměřické nemocnice a přihlásily se do koncesního řízení „Po-
skytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocni-
ce Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“. To bylo vypsáno 
začátkem března s termínem pro podání žádostí do 9. dubna. 

Do koncesního řízení o provozování litoměřické nemocnice se přihlásili čtyři zájemci

Nejvyšší ofi ciální rozhledna v České re-
publice na severní věži kotelny Nové-
ho zdroje Elektrárny Ledvice jim to-
tiž umožní pohled na okolní krajinu až 
k obzoru z výšky 144 metry. 
Jak se tam dostanete? Výtahem 28 pa-
ter a po 46 schodech přes informač-
ní centrum, kde lze předem objednat 
i návštěvu větších skupin na telefonu 

411 102 313 či prostřednictvím e-mai-
lu infocentrum.ele@cez.cz. 
Rozhledna je ve zkušebním provozu 
do konce srpna přístupná od úterý do 
soboty od 8 do 16 hodin.
Na snímku je hejtman Oldřich Bubení-
ček s ředitelem divize klasická energe-
tika Skupiny ČEZ Ladislavem Štěpán-
kem. Ota Schnepp

Nejvyšší rozhlednu v ČR 
má Elektrárna Ledvice
Ústecký kraj | Zatím co ještě ve čtvrtek 19. dubna se mohli zájemci po předchozí domluvě podívat té-
měř do bodu nula, tedy na pomyslné dno Baltského moře, v sousedním hnědouhelném lomu SD - Do-
ly Bílina, nyní mohou naopak vystoupat i do mrakodrapových výšek.

METROPOL SE PTÁ

Kulturní program převážně venkovních 
akcí v Teplicích je opravdu bohatý a neu-
stále se nám rozrůstá jak venkovní pro-
dukce, tak zájem občanů o tyto akce, což 
mě velmi těší. Tradičně budou probíhat 
každou neděli Malé Paříže u Zahradního 
domu, koncerty v šanovské Mušli a v Se-
umeho kapli. Divadelní terasa ožije kaž-
dou středu pořadem Tančíme na tera-
se a během letních pátečních večerů se 
zde prostřídá Teplická tančírna pod ši-
rým nebem s dixielandovu  kapelou Old 
Boys. Nově se na terase představí Root-
s&Blues festival s bluesovým hudebním 
programem, a to ve čtvrtek 28. 6. 2018 
od 16. 30 hodin. Na základě úspěšnos-
ti z předešlých ročníků budou mít letos 
prostor i oblíbené větší kulturní akce ja-
ko je Fashion Week Teplice 2018 (22. - 24. 
6. 2018, kolonáda u Domu kultury Tep-
lice), Teplice Free live 2018 (14. 7. 2018, 

náměstí Svobody), Velká Malá Paříž (22. 
7. 2018, Zámecká zahrada), Divadlo na 
zámku (31. 8. – 2. 9. 2018, Zámecké ná-
dvoří) a Pivní rynek (8. 9. 2018, prostran-
ství za Domem kultury). Většina kultur-
ních akcí ve svém letošním programu zo-
hledňuje oslavy 100 letého výročí České 
republiky, takže se diváci mohou těšit na 
taneční vystoupení v duchu první repub-
liky v rámci Teplické tančírny či přehlíd-
ky módních trendů mapující minulých 
100 let na molu pod kolonádou DK bě-
hem víkendového  Fashion Week Teplice 
2018. Vyvrcholením republikových oslav 
bude projekce na fasádě teplické radnice 
Dějiny České kotliny, kterou připravuje 
Divadlo v Pytli. Nabídka je opravdu pest-
rá a věřím, že si každý z Tepličanů či ná-
vštěvníku Teplic najde to své. V Teplicích 
to zkrátka žije!!!! Přeji všem krásné léto.
 Foto: Petr Macek

Radky Růžičkové 
náměstkyně primátora Teplic
Slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Teplicích odstartuje bohatý 
a pestrý kulturní program, který potrvá až do září. 
Co z něj můžete divákům a posluchačům doporučit?  

Tento projekt je tak unikátní, že muselo 
vzniknout nové slovo. Toto slovo se zá-
roveň stalo jménem. THERMALIUM je 
pro naše lázně nejvýznamnější událostí 
za poslední desítky let a je důkazem to-
ho, že se chceme udržet na špičce svého 
oboru a být i nadále největším lákadlem 
k návštěvě Teplic.  
Na THERMALIU se intenzivně pracu-
je od loňského listopadu. Stav-
ba se řadí k technologicky nej-
náročnějším, jelikož více než 
o zdi jde o zacházení s pří-
rodním léčivým zdrojem. To 
klade nároky na nejvyšší stu-
peň péče a tak nové srdce tep-
lických lázní vzniká pod rukama 
mnoha specializovaných oborů. Pře-
dešlý dosluhující bazén již zcela ustou-
pil až do hloubi základů novému projek-
tu, kterému nyní roste nejvyšší třetí pat-
ro. Zde vztyčené nosné sloupy bude už na 
podzim objímat plocha 450 m2 léčivých 
pramenů.  Největší investiční akce v mo-
derních dějinách Lázní Teplice pokraču-
je nebývalým tempem, práce neustává 
ani o víkendech a svátcích. Cíl vyhlížíme 
na podzim letošního roku, kdy se lázeň-
ští hosté a veřejnost mohou těšit na no-
vý rozměr setkání s léčivou silou teplic-
kých pramenů.

Radek Popovič, MBA 
statutární ředitel a předseda správní rady 

Lázní Teplice v Čechách a.s. 

THERMALIUM bude na podzim
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„Jsem přesvědčen, že nepřeženu konstatová-
ní, že počet investičních akcí v rámci Krajské 
zdravotní je v současnosti ohromný. A pro-
investovat v letošním roce jeden a půl mili-
ardy není jednoduché. Musím zároveň zdů-
raznit, že jsme kvůli tomu museli přijmout 
celou řadu opatření. Pochopitelně se snaží-
me, aby investice byly rozděleny do všech pě-
ti nemocnic, přičemž je samozřejmé, že nej-
větší jejich část spadá právě sem, do ústecké 
Masarykovy nemocnice,“ zdůraznil Ing. Jiří 

Novák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s.
„Děkuji současnému vedení představenstva, 
Ing. Jiřímu Novákovi, za to, že inicioval ma-
sivní podporu Krajské zdravotní. Proto jsme 
v posledních letech svědky nebývalé obnovy 
jejího majetku. Prezentace je tu-
díž zaměřena na připomenutí 
toho, co bylo v Masarykově ne-
mocnici dokončeno v nedávné 
době, dále na probíhající akce 
a také na další záměry,“ přiblí-
žil Ing. Petr Fiala, generální ře-
ditel Krajské zdravotní, a. s.
Podrobnou prezentaci inves-
tičních akcí v ústecké Masa-
rykově nemocnici přítom-
ným zprostředkoval Jan Vágner, vedoucí 
Odboru investic a obnovy majetku Kraj-
ské zdravotní, a. s. Prezentaci najdete na 
www.kczr.eu.
Do Centra komplexní onkologické péče 
V Podhájí Krajská zdravotní investova-
la s důsledným využíváním dotačních 
titulů a za fi nanční investiční podpo-
ry Ústeckého kraje 280 960 839,54 Kč, 
z toho stavební náklady do onkologie 
činí 75 410 710,46  Kč, do nukleární me-
dicíny 19 380 993,60 Kč, další náklady 
6 543 952,33 Kč, a to i včetně zateple-
ní a zřízení nemocniční lékárny. Nákla-
dy za pořízení přístrojů pro onkologii 
činí 78 928 106 Kč, pro nukleární medi-
cínu 97 763 642,62 Kč. V současné době 

probíhá úprava a rozšíře-
ní stávajícího parkoviště 
včetně pořízení nového 
oplocení a vjezdových 
bran, zřízení terapeutic-
ké části a příjem a skla-
dování radiofarmak, to 
vše celkem za přibliž-
ně 8,4 milionu Kč včetně 
DPH. Celková částka in-

vestice do areálu V Podhájí činí tedy té-
měř 290 milionů Kč včetně DPH. 
Kromě revitalizace areálu V Podhá-
jí probíhají v Masarykově nemocnici 
i další významné stavební akce. Admi-
nistrativní nástavba na dětském pavi-
lonu v areálu na Bukově, kam se pře-
stěhuje zázemí anesteziologie, umož-
ní přemístit dětskou jednotku inten-
zivní péče (JIP) do přízemí tohoto 
pavilonu blíže k rentgenům a Emer-
gency. Významnou akcí, která byla za-
hájena v závěru loňského roku, je vy-
budování následné rehabilitace v pavi-
lonu T, kam se oddělení přesune ze stá-
vajících prostor. Třetí významnou akcí 
je vybudování pracoviště kardiochirur-

gie a s ní související nový pavilon, kde 
se pracuje na přípravě projektu.
„V historii Masarykovy nemocnice, po jejím 
úplném přestěhování do areálu na Severní 
Terase, nikdy neprobíhala v tak krátkém ča-
se několika let realizace takového množství 
investičních akcí vedoucích k její moderniza-
ci. Proto si velmi vážím práce představenstva 
Krajské zdravotní a děkuji také Ústeckému 
kraji za dlouhodobou investiční podporu,“ 
uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravot-
ní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Krajská zdravotní úspěšně pokračuje 
v revitalizaci ústecké Masarykovy nemocnice
Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. S jejími dosavadními výsledky, pro-
bíhajícími i chystanými investičními akcemi se v pátek 20. dubna se-
známili členové vedení Krajské zdravotní, a. s. - Ing. Jiří Novák, předse-
da představenstva, Ing. Petr Fiala,  generální ředitel, a MUDr. Aleš 
Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče, které doprovodil 
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. Tyto akce předtím proběhly v dalších čtyřech 
nemocnicích Krajské zdravotní, kde se realizuje také celá řada investic.

Další informace 
o Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., je největším zdravotnic-
kým zařízením z pěti nemocnic Kraj-
ské zdravotní, a. s. – je „vlajkovou lo-
dí“ jednoho z nevětších poskytovate-
lů zdravotní péče v České republice. 
Úzce spolupracuje s Fakultou zdra-
votnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Dí-
ky této spolupráci zde vzniklo již 10 
klinik, zatím poslední z nich je od 1. 
1. 2018 Radiologická klinika Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
a Krajské zdravotní, a. s. - Masaryko-
vy nemocnice Ústí nad Labem, o. z. 
O tom, jak úzká je spolupráce me-
zi Krajskou zdravotní respektive Ma-
sarykovou nemocnicí a ústeckou uni-
verzitou, svědčí i připravovaný pro-
jekt na vybudování zcela nového 
objektu fakulty přímo v areálu na Se-
verní Terase na pozemku poskytnu-
tém univerzitě Krajskou zdravotní. 
Rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ús-
tí nad Labem doc. RNDr. Martin Ba-
lej, Ph.D., naposledy deklaroval zájem 
o vybudování objektu pro Fakultu 
zdravotnických studií přímo v areá-
lu nemocnice 22. ledna letošního ro-
ku během aktu slavnostního ustave-
ní radiologické kliniky s tím, že vede-
ní univerzity udělá maximum pro to, 
aby v roce 2018 získalo fi nanční pro-
středky a dokončilo projekt stavby. 
Odhad nákladů na výstavbu objek-
tu Fakulty zdravotnických studií UJEP 
činí 305 milionů Kč včetně DPH.
Masarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., disponuje 47 primariá-
ty, včetně oddělení následné péče 
v Ryjicích. K 31. 12. 2017 měla ústec-
ká Masarykova nemocnice celkem 
1 261 lůžek, z toho 1 106 lůžek akutní 
péče, 122 tzv. jipových lůžek, 30 lůžek 
následné péče a 115 lůžek následné 
péče v Ryjicích a 10 lůžek následné 
péče DIOP Ryjice – JIP. 

Investice byly podpořeny 
Ústeckým krajem

Členové vedení Krajské zdravotní, a. s., a Masarykovy nemocnice, o. z., před revita-
lizovaným pavilonem D.

 Zleva Ing. Jiří Novák, předseda před-
stavenstva Krajské zdravotní, a. s., 
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravot-
ní péče Masarykovy nemocnice, o. z., 
a Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s., při kontrole 
prací na nástavbě pavilonu D.

Současný stav pavilonu D – venkovní 
pohled.
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Primátor a místopředseda 
Senátu Parlamentu České re-
publiky Jaroslav Kubera v sobo-
tu 26. května slavnostně odstar-
tuje již počtyřiadvacáté, 
tentokrát  864. lázeňskou 
sezónu v Teplicích. 

 Není to už trochu nuda, pane pri-
mátore?
Není, protože každá lázeňská je ně-
čím jiná. Ta letošní například tím, že 
naše město je díky mohutným investi-
cím poněkud rozkopané. Na Stínadlech 
stavíme nový zimní stadion, který ros-
te jako z vody, v běhu je rekonstruk-
ce aquacentra v Šanově, lázně budu-
jí thermalium, a tak bude trochu pro-
blém s pohybem a parkováním. Tomu 
nepřidá ani sobotní ligový fotbalový 
zápas Teplic se Slávií Praha. Ale věřím, 
že nakonec všichni hosté i domácí ně-
jak zaparkují a budou se dobře bavit.

 Na co se v souvislosti s lázeňskou 
nejvíc těšíte?
Tradičně na Pavla Sedláčka, je to mo-
je krevní skupina. Na minulých roční-
cích vystupoval v sobotu, to mám až 
do pozdního večera hostitelské po-
vinnosti. Tentokrát je na programu až 
v neděli, a to si s manželkou nenechá-
me ujít.  

 Během slavnostního zahájení se ně-
kolikrát objevíte na různých pódiích…
To je pravda. Bude to tradičně na ná-
městí Svobody a pak v Krušnohorském 
divadle, a nevylučuji ani toho Sed-
láčka… (smích). Ale teď vážně: Tepli-
ce jsou jediné město v republice, kte-

ré měly a mají v novodobé historii dva 
místopředsedy Senátu. A já bych moc 
rád, aby tato tradice zůstala zachová-

na. Vždyť se podívejte, co se na politic-
ké scéně děje. Náš hlas musí být slyšet 
i z nejvyšších míst!

 Čím jsou pro vás Teplice?
Teplice jsou mým životním osudem. Řa-
da lidí mne zná a dobře si pamatuje 

moje krédo: Žít a nechat žít! A to se mi 
líbí. Taky se ptají, proč nemám osobní 
facebookový profi l. Jednoduše proto, že 
dávám přednost hovoru z očí do očí.

 Jak hodnotíte kulturní a společen-
ský program pro letní sezónu?
Tepličáci říkají, že by chtěli slavnost-
ně zahajovat lázeňskou sezónu kaž-
dý týden. To jim slíbit nemohu, ale 
četl jsem program Teplice živě 2018.  
A tam tedy programová všehochuť na 
každý týden opravdu je. Namátkou 
mohu jmenovat Beethovenův hudeb-
ní festival, dvoudenní maratón módy 
Czech Fashion Week na kolonádě, kte-
rý vloni příjemně překvapil, nebo Piv-
ní rynek. Zkrátka je v něm pro každé-
ho něco. 

 Prozradíte, jaké události vás letos 
čekají v osobním životě? 
Letos v září oslavíme s manželkou Věr-
kou zlatou svatbu, tedy padesát let 
společného života. Za všestrannou 
podporu jí moc děkuji. A 4. října bude 
mít premiéru fi lm „Toman“, ve kterém 
jsem měl tu čest zahrát si prezidenta 
Beneše. Na to se také těším. 
 Text a foto: Metropol

Primátor Jaroslav Kubera:
Teplice jsou mým životním osudem

T E P L I C E  Z A H Á J Í  8 6 4 . L Á Z E Ň S K O U  S E Z Ó N U

Manželé Věra a Jaroslav Kuberovi spěchají na lázeňskou. Letos v září oslaví zlatou svatbu. 

Společnost AGC Glass Europe nabíd-
la jako první výrobce skla rozsáhlou 
škálu dekorativních sklářských výrob-
ků pro interiérové aplikace. Sklo s při-
danou hodnotou můžeme označit 
druh ekologických zrcadel Mirox. Tato 
generace ekologických zrcadel s kovo-
vým povlakem neobsahujícím měď, 
nízkým obsahem olova v laku a vyso-
kou odolností vůči korozi reaguje na 
rostoucí poptávku po vyšší odolnos-

ti, snadnějším zpracování a vylepše-
ných vlastnostech. Tento typ zrcadel 
je vhodný i do vlhčích prostor napří-
klad do koupelen, jelikož má zvýše-
nou odolnost proti korozi.
Nejběžněji využívaným produktem 
z naší škály jsou lakovaná skla Laco-
bel. Jedná se o čiré sklo fl oat pokryté 
na jedné straně vysoce kvalitním la-
kem. Je k dispozici ve 20 moderních 
barvách. Skla Lacobel jsou ideálním 
řešení pro obkládání stěn. Skla lze 
kombinovat s různými materiály ja-
ko jsou dřevo, keramika, kov a ocel.  
V případě obkladu za kuchyňskou lin-
kou u sporáku, kde hrozí prasknu-
tí skla z důvodu termálního šoku, je 
vhodné použít lakovaná tepelně tvr-

zená skla LacobelT. Tento typ skla je 
odolný vůči vysokým teplotám. Skla 
Lacobel a LacobelT díky své vysoké 
refl exi opticky zvětší každý prostor 
a navíc se snadno udržují.
Starší prvky v domácnosti mohou být 
nahrazeny moderními celoskleněný-
mi dveřmi, příčkami nebo celoskle-
něným schodištěm. Použitá techno-
logie při výrobě skla může ovlivnit 
řadu věci, jako jsou: barva, průsvit-
nost, transparentnost, matnost ale 
také i jeho bezpečnostní charakteris-
tika. Pro tyto bytové prvky je vhod-
né použití bezpečnostního vrstvené-
ho skla Stratobel. Ochrana je zaruče-
na plně transparentní PVB folií, která 
je vkládána mezi dvě tabule skla. Dí-
ky použité technologii lepení zůstává 
sklo pohromadě i v případě nečekané-
ho rozbití.

Běžným standardem pro oddělení dvou 
místností je použití sádrokartonové či 
zděné stěny. Velice žádanou a oblíbe-
nou variantou je nyní oddělování míst-
nosti pomocí skleněných příček z či-
rých skel Planibel, matovaných skle 
Matelux, dekorativních skel Imagin ne-
bo skel s protisluneční ochranou Stop-
sol. Taková celoskleněná stěna je desig-
novým řešením, díky kterému se otevře 
a prosvětlí každý interiér. Při výrobě je 
kladen důraz na dílčí detaily tak, aby li-
nie i plochy na sebe navazovaly.
Skleněná zábradlí z vrstveného bez-
pečnostního skla Stratobel jsou stylo-
vým a bezpečným prvkem do moder-
ních interiérů. Zajišťují bezpečí při po-
hybu na schodech a chrání proti pádu.
Navíc propouští více světla než klasic-
ké zábradlí, mají vyšší odolnost proti 
poškození a snadno se udržují. 

Posledním ze zmíněných prvků může 
být zajímavý interiérový nábytek vyro-
bený taktéž ze skla. K tomu jsou pře-
vážně určeny druhy skel s dekorativ-
ním vzorem (Imagin, Oltreluce) anebo 
sklo se saténovou povrchovou úpra-
vou Matelux.

V případě že by vás tato skla zaujala, 
využijte našich služeb od výběru skel 
a zaměření až po instalaci. Kontaktuj-
te náš instalační tým AGC, naši kolego-
vé vám rádi pomohou s výběrem vhod-
ného skla. Foto: © AGC Glass Europe

AGC Processing Teplice a. s., 
člen AGC Group, provozovna Praha
Jiří Grepl
+420 606 634 864
jiri.grepl@eu.agc.com

Skla AGC pro interiérové využití
Pokud plánujete rekonstrukci svého bytu, nezapomeňte na nové 
technologie ve skle, které se dají použít pro váš byt. Možnostem se 
nekladou meze. Z běžného bytu se dá díky použití a atraktivitě inte-
riérových skel změnit celkový vzhled bytu k nepoznání. Široká vari-
abilita a množství našich specializovaných produktů jsou ideálními 
společníky pro proměnu vaší domácnosti. 
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20.5.  / 15.00
neděle

24.5. / 15.00 - 18.00
čtvrtek

25.5. / 19.00 - 21.00
pátek

26. - 27.5.
sobota - neděle

27.5. / 15.00
neděle

28.5.
pondělí

29.5.
úterý

30.5.
středa

31.5.
čtvrtek

1.6.
pátek

2.6. / 16.30 - 18.00
sobota

3.6. / 15.00
 neděle

5.6. / 16.30 - 18.00
úterý

6.6. / 16.00 - 18.00
středa

8.6. / 17.00 - 21.00
pátek

9.6. / 16.30 - 18.00
sobota

10.6. / 15.00
neděle

12.6. / 16.30 - 18.00
úterý

13.6. / 16.00 - 18.00
středa

16.6. / 16.30 - 18.00
sobota

17.6. / 15.00
neděle

19.6. / 16.30 - 18.00
úterý

20.6. / 16.00 - 18.00
středa

22. - 24.6. / 14.00 - 21.00
pátek - neděle

23.6. / 16.30 - 18.00
sobota

24.6. / 13.00 - 18.30
neděle

24.6. / 15.00
neděle

26.6. / 16.30 - 18.00
úterý

27.6. / 16.00 - 18.00
středa

28.6. / 16.30
čtvrtek

29.6. / 17.00 - 21.00
pátek

30.6. / 16.30 - 18.00
sobota

1.7. / 15.00
neděle

3.7. / 16.30 - 18.00
úterý

4.7. / 16.00 - 18.00
středa

7.7. / 16.30 - 18.00
sobota

8.7. / 15.00
neděle

9.7. / 19.00 - 20.00
pondělí

10.7. / 16.30 - 18.00
úterý

11.7. / 16.00 - 18.00
středa

13.7. / 17.00 - 19.30
pátek

14.7. / 16.00 - 23.00
sobota

14.7. / 16.00 - 23.00
sobota

15.7. / 15.00
neděle

17.7. / 16.30 - 18.00
úterý

18.7. / 16.00 - 18.00
středa

20.7. / 17.00 - 21.00
pátek

20.7. / 19.00
pátek

21.7. / 16.30 - 18.00
sobota

22.7. / 15.00 
neděle

23.7. / 19.00 - 20.00
pondělí

24.7. / 16.30 - 18.00
úterý

25.7. / 16.00 - 18.00
středa

26.7. / 19.00
čtvrtek

27.7. / 17.00 - 19.30
pátek

28.7. / 16.30 - 18.00
sobota

29.7. / 15.00
neděle

31.7. / 16.30 - 18.00
úterý

Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne - pořádá Malá Paříž z.s., www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum
Zahradní dům

HAPPENING ZUŠ TEPLICE - ZUŠ Open 2018
za Zahradním domem

Zahájení 864. lázeňské sezony: PARTY BEFORE: Big band teplické konzervatoře, JazzBigGang Cheb
scéna Na zámku

Zahájení 864. lázeňské sezony
centrum města a lázeňské části Teplice

Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne - pořádá Malá Paříž z.s., www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum
Zahradní dům

Hudba do ulic - hrají studenti konzervatoře - pořádá Konzervatoř Teplice
vchod u OC Galerie, Krupská ulice a terasa kavárny Krušnohorského divadla

Hudba do ulic - hrají studenti konzervatoře - pořádá Konzervatoř Teplice
vchod u OC Galerie, Krupská ulice a terasa kavárny Krušnohorského divadla

Hudba do ulic - hrají studenti konzervatoře - pořádá Konzervatoř Teplice
vchod u OC Galerie, Krupská ulice a terasa kavárny Krušnohorského divadla

Hudba do ulic - hrají studenti konzervatoře - pořádá Konzervatoř Teplice
vchod u OC Galerie, Krupská ulice a terasa kavárny Krušnohorského divadla

Hudba do ulic - hrají studenti konzervatoře - pořádá Konzervatoř Teplice
vchod u OC Galerie, Krupská ulice a terasa kavárny Krušnohorského divadla

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle 

Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne - pořádá Malá Paříž z.s., www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum
Zahradní dům

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle  

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

Teplická tančírna pod otevřeným nebem - III. ročník - pořádají manželé Mackovi
terasa kavárny Krušnohorského divadla
 
Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle 

Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne - pořádá Malá Paříž z.s., www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum
Zahradní dům

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle

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

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle 

Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne - pořádá Malá Paříž z.s., www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum
Zahradní dům

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle 

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

VÍKEND MÓDY - CZECH FASHION WEEK 2018 - teplice ožijí designem, uměním a módou, pořádá European Fashion Agency 
Kolonáda Domu kultury Teplice

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle

Živé Teplice - sousedská slavnost, více info na www.ziveteplice.cz, pořádá SAYFY z.s. 
Šanovská mušle

Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne - pořádá Malá Paříž z.s., www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum
Zahradní dům

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle

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

Roots & Blues festival - Bužma (CZ), Norbi Kovács (CZ), Tom Shaka (USA), pořádá www.puremusic.cz
terasa kavárny Krušnohorského divadla

Teplická tančírna pod otevřeným nebem - III. ročník - pořádají manželé Mackovi
terasa kavárny Krušnohorského divadla

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle

Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne - pořádá Malá Paříž z.s., www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum
Zahradní dům

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle 

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

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle

Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne - pořádá Malá Paříž z.s., www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum
Zahradní dům

Cyklus letních chrámových koncertů - Hudba v myšlenkách Masarykových - Jitka Baštová - akordeon, Jindřich Macek - loutna
kostel sv. Jana Křtitele - pořádá Dům kultury Teplice

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - 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

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle

Teplice free LIVE 3 - prázdninový hudební festival. Zahraje Kašpárek v rohlíku, Imodium, From, Defi nitivní Ententýk a další.
náměstí Svobody

Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne - pořádá Malá Paříž z.s.
Zahradní dům

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle 

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

Teplická tančírna pod otevřeným nebem - III. ročník - pořádají manželé Mackovi
terasa kavárny Krušnohorského divadla

EMA 2018  - G. Rossini: Italka v Alžíru
Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle

Velká Malá Paříž - k výročí legendárního setkání Beethovena a Goetheho v Teplicích oživíme jednou v roce celou Zámeckou zahradu
Zámecká zahrada

Cyklus letních chrámových koncertů - Miroslav Laštovka - trubka, Vladimír Roubal - varhany, Štepánka Heřmánková - soprán
kostel sv. Jana Křtitele - pořádá Dům kultury Teplice

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle

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

EMA 2018 - G. Rossini: Italka v Alžíru
Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

Dixieland na terase - k poslechu i k tanci - pořádá Old Boys
terasa kavárny Krušnohorského divadla

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle 

Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne - pořádá Malá Paříž z.s., www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum 
Zahradní dům

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - 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 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle 

Letní kino na zámku - více info na www.dkteplice.cz
vnitřní nádvoří teplického zámku

Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne - pořádá Malá Paříž z.s., www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum 
Zahradní dům

Cyklus letních chrámových koncertů - Musica Florea - pořádá Dům kultury Teplice
kostel sv. Jana Křtitele

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle 

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

EMA 2018 - Operní gala za účasti Severočeské fi lharmonie Teplice
Krušnohorské divadlo - Velký sál

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 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle

Letní kino na zámku - více info na www.dkteplice.cz
vnitřní nádvoří teplického zámku

Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne - pořádá Malá Paříž z.s., www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum 
Zahradní dům

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - 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 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle 

Letní kino na zámku - více info na www.dkteplice.cz
vnitřní nádvoří teplického zámku

Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne - pořádá Malá Paříž z.s., www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum
Zahradní dům

Cyklus letních chrámových koncertů - Tomáš Mach - housle, Hiroko Matsumuto - klavír - pořádá Dům kultury Teplice
kostel sv. Jana Křtitele

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle 

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

Teplická tančírna pod otevřeným nebem - III. ročník - pořádají manželé Mackovi
terasa kavárny Krušnohorského divadla

Letní kino na zámku - více info na www.dkteplice.cz
vnitřní nádvoří teplického zámku

Letní kino na zámku - více info na www.dkteplice.cz
vnitřní nádvoří teplického zámku

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle

Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne - pořádá Malá Paříž z.s., www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum
Zahradní dům

Cyklus letních lázeňských koncertů 2018 - pořádá Dům kultury Teplice
Šanovská mušle 

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

Divadlo na zámku 2018 
Finanční podpora: Statutární město Teplice a Ústecký kraj 
z „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok  2018“
Divadlo D5 - PŘÍHODY VODNÍKA ČESÍLKA
RADKA FIŠAROVÁ: MADAMME DE PARIS
DS Kašpar - Divadlo v Celetné: MIKULÁŠOVY PRÁZDNINY
vnitřní nádvoří teplického zámku

Divadlo na zámku 2018
Divadlo Krabice Teplice: MRKVOMEN
ZUMBA KRUPKA
DOS HAMBAEROS
Divadlo Verze: ÚČA MUSÍ PRYČ!
vnitřní nádvoří teplického zámku

Divadlo na zámku 2018
Divadlo rozmanitostí Most: POHÁDKA NA PŘEDPIS
Divadlo Orry: STRACH MÁ VELKÉ OČI
IVAN HLAS TRIO
Divadlo Palace: S NEBO BEZ?
vnitřní nádvoří teplického zámku

Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne - pořádá Malá Paříž z.s., www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum
Zahradní dům

Lepší den - kulturní program na několika místech v Teplicích, pouliční hudebníci, divadlo pro děti
Zahradní dům, Nádraží Zámecká zahrada, Krupská ul., Pod lampou, Hvězda - Šanov II.

Teplický pivní rynek - pořádá pivovar Monopol, více na www.teplickyrynek.cz
Zámecké náměstí

Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne - pořádá Malá Paříž z.s., www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum 
Zahradní dům

Oslavy 66 let trolejbusů v Teplicích - prohlídka areálu vozovny, vyhlídkové jízdy historickými i současnými trolejbusy
vozovna trolejbusů

Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne - pořádá Malá Paříž z.s.
Zahradní dům

Každý svého zdraví strůjcem
putovní preventivní výstava Ligy proti rakovině Praha
náměstí Svobody v Teplicích

Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne - pořádá Malá Paříž z.s., www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum
Zahradní dům

Malá Paříž - pravidelné nedělní hudební odpoledne - pořádá Malá Paříž z.s., www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum
Zahradní dům

Otevření THERMALIA  sledujte na www.lazneteplice.cz

Dějiny České kotliny - projekce oživení fasády teplické radnice - pořádá Divadlo v Pytli

1.8. / 16.00 - 18.00
středa

3.8. / 17.00 - 19.30
pátek

3.8. / 21.00
pátek

4.8. / 16.30 - 18.00
sobota

4.8. / 21.00
sobota

5.8. / 15.00
neděle

6.8. / 19.00 - 20.00
pondělí

7.8. / 16.30 - 18.00
úterý

8.8. / 16.00 - 18.00
středa

9.8. / 19.00
čtvrtek

10.8. / 17.00 - 19.30
pátek

10.8. / 21.00
pátek

11.8. / 16.30 - 18.00
sobota

11.8. / 21.00
sobota

12.8. / 15.00
neděle

14.8. / 16.30 -18.00
úterý

15.8. / 16.00 - 18.00
středa

17.8. / 17.00 - 19.30
pátek

17.8. / 21.00
pátek

18.8. / 16.30 - 18.00
sobota

18.8. / 21.00
sobota

19.8. / 15.00
neděle

20.8. / 19.00  - 20.00
pondělí

21.8. / 16.30 - 18.00
úterý

22.8. / 16.00 - 18.00
středa

24.8. / 17.00 - 21.00
pátek

24.8. / 21.00
pátek

25.8. / 21.00
sobota

25.8. / 21.00
sobota

26.8. / 15.00
neděle

28.8. / 16.30 - 18.00
úterý

29.8. / 16.00 - 18.00
středa

31.8. /  10.00
17.00
20.00

pátek

  
1.9. /  10.00

15.00
17.00
20.00

sobota
  

2.9. /  10.00
15.00
17.00
20.00

neděle

2.9. / 15.00
neděle

6.9. / 16.00 - 20.00
čtvrtek

8.9. / 10.00 - 22.00
sobota

9.9. / 15.00
neděle

15.9.
sobota

16.9. / 15.00
neděle

19.9. / 10.00 - 18.00
20.9. / 9.00 - 17.00

středa - čtvrtek

23.9. / 15.00
neděle

30.9. / 15.00
neděle

září

na konci srpna, září a října
po setmění

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

Změna vyhrazena.
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Gastro
food fest
na Zahrad  ech

festival dobrého jídla a pití!
2. -3.6.2018

Radek ŠubrtPetr Rychlý Marek Raditsch Lukáš Hejlík

90x100mm.indd   1 27.04.2018   8:21:13

MĚSTO KRUPKA VÁS ZVE NA VÝLET!
HASIČSKÉ MUZEUM
Najdete ho v památkové zóně - Husitské ulici u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. Uvidíte expozice historické hasič-
ské techniky, výstroje i výzbroje a také dokumentů, fotografi í 
a písemností. K nejzajímavějším exponátům patří čtyřkolové 
koněspřežné stříkačky. Jedinečná je sbírka zásahových i slav-
nostních přileb a unikátní jsou také tzv. trhací háky z konce 
19. století, které nesou autentické stopy po požáru.
Husitská 93, 417 41 Krupka 3, tel.: +420 602 493 177
Provozní doba: denně 9.30 - 17.00 hodin 
(polední přestávka 12.30 - 13.00 hod.). ŠTOLA STARÝ MARTIN

V prohlídkové štole Starý Martin se vydejte na výpra-
vu do podzemí po stopách havířů, kteří zde po sta-
letí dobývali cín. Průvodce Vás seznámí se slavnou 
hornickou historií Krupky a u pramene štěstí si mů-
žete splnit tajné přání.  U štoly je venkovní muzeum 
s ukázkami dobývací techniky a unikátními středově-
kými mlýnskými kameny!

Při silnici Krupka-Komáří vížka, tel.: + 420 417 822 154
Provozní doba: denně  9.30 - 16.15 hodin 
(začátky prohlídek v 9.30; 10.30; 11.30; 13.15; 
14.15; 15.15 a 16.15 hod.)

V bývalém kostele, který si zde nechal 
postavit císař Vilém v polovině devate-
náctého století, je v přízemí nádherná 
velká kavárna s venkovní terasou a vý-
hledem na Krušné hory. Na ochozech 
jsou instalovány výjimečné výstavy. 
Skoro 150 papírových modelů expozi-
ce „Evropa a Česká republika v papíro-
vých modelech“, a také unikátní výsta-
va „7 století židovství v Teplicích“.

Unikátní prostor je otevřený každý den 
od 10 hodin dopoledne do 20 hodin ve-
čer a patří do konceptu turisticky za-
jímavých míst společnosti VisitTepli-
ce. Když přijedete do Teplic, můžete 
zaparkovat v jednom ze dvou obchod-
ních center uprostřed města, poté se 
zastavit v luxusním turistickém centru 
VisitTeplice, jít se podívat na Zámecké 
náměstí a z vyhlídkové věže kostela Ja-

Historie promlouvá k dnešku

na Křtitele na staré Teplice shora. Ujít 
byste si neměli nechat projížďku turis-
tickým vláčkem Humboldt buď po tep-
lických parcích, nebo až na Doubrav-
ský hrad, kde se otvírá nádherné pa-
norama okolní krajiny. Na zpáteční 
cestě vás výletní vláček vysadí přímo 

před kostelem Bartholomeus. Vstup-
né je všude „Teplický zlaťák“, tedy pa-
desát korun. V posledních dvou letech 
v Teplicích ožívá „Malá Paříž“, „Sa-
lon Evropy“, nebo „Výstavní síň mo-
narchie“. Blíže na www.visitteplice.com 
a  www.visittour.cz. 

Ústecký kraj má další výjimečnost evropského formátu. Prvního 
května byl v Teplicích otevřen nový prostor BARTHOLOMEUS 
Gallery – CAFÉ. 

P R O  K A Ž D É H O  N Ě C O  A N E B  Z V E M E  V Á S
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KOPECKÝ AUTO s.r.o., 
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527

Kombinovaná spotřeba v l/100 km 6,0–5,9. Emise CO2 v g/km 139–136.
Tato nabídka operativního leasingu je kalkulována na vůz BMW X1 sDrive 18i s JOY paketem (musí obsahovat automatickou převodovku
a parkovací senzory, zbytek výbavy dle přání klienta, pořizovací cena vozu 800 700 Kč vč. DPH) za podmínek 0% akontace, 48 měsíců,
15 000 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 10 888 Kč. Nabídka je určená pro plátce DPH.
Kalkulace pro neplátce bude zpracována 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.

OBJEVUJTE.
WWW.KOPECKY.CZ

BMW X1 JIŽ OD 8 999 KČ BEZ DPH MĚSÍČNĚ.

 
Radost z jízdy

Jubilejního 20. ročníku soutě-
že Zlatý erb se v letošním roce 
zúčastnily obce a města z celé 
ČR, ze všech 14 krajů.

Celkově se zapojilo 430 webových strá-
nek a projektů obcí a měst včetně elektro-
nických služeb. Celostátní fi nále se usku-
tečnilo v pondělí 9. dubna v Hradci Králo-
vé a oba zástupci z Ústeckého kraje měli 
důvod k radosti.
V kategorii nejlepší webová stránka obce 
zvítězila obec Ohníč na Teplicku, mezi měs-
ty byla udělena první místa hned dvě, a to 
pro středočeský Benešov a statutární měs-
to Most. To se soutěže účastní pravidelně 
a i v celostátním měřítku se může směle 

porovnávat s těmi nejlepšími. Zatímco Oh-
níč na Teplicku se 740 obyvateli je v reno-
mované soutěži nováčkem. „Titulní strán-
ka obce je velmi přehledná a zajímavá,“ uve-
dl na adresu webové stránky obce Jaroslav 
Svoboda, člen poroty Zlatého erbu.

Jak Ohníč, tak i Most získaly od Minister-
stva pro místní rozvoj, které se ujalo ofi -
ciální záštity nad akcí, diplom a věcné da-
ry. Oběma výhercům děkuje také Kraj-
ský úřad Ústeckého kraje, jenž podporuje 
hlavně krajská kola Zlatého erbu.

Ústecký kraj přichystal na rok 2018 vel-
ké kalendárium akcí, které vzpomína-
jí na události končící právě číslem osm 
v letopočtu. Celý tento kalendář najdete 
na webových stránkách 100.vyroci.cz.
Putovní výstava zamíří hned na sym-
bolických osmnáct míst v kraji. Kom-
pletně ji připravil tým z Muzea měs-
ta Ústí nad Labem s pomocí kolegů 
z dalších muzeí v kraji. „Výstava vzni-
kala téměř tři měsíce. Jen v našem mu-
zeu na ní dělalo zhruba sedm lidí, další 
desítky kolegů historiků nám pomáha-
ly hledat materiály právě z jejich okresů. 
Snažili jsme se společně vybrat opravdu 
jen to nejzajímavější z našeho regionu, 
co by nejlépe přiblížilo dobu, kdy první 
republika právě v naší oblasti vznika-
la. Zcela jinak totiž vše probíhalo v Pra-
ze a jinak u nás s tehdy ještě ve většině 
německým obyvatelstvem v příhraničí,“ 
popsal vznik výstavy na třiceti pře-
nosných panelech ředitel ústeckého 
muzea Václav Houfek. Už od 9. května 
najdete výstavu v muzeu v Rumburku 
a následně pak v prostorách hlavního 
nádraží v Ústí nad Labem. 

Kalendárium akcí zapojených do oslav 
tohoto významného výročí obsahuje 
už teď desítky míst, kam mohou oby-
vatelé vyrazit. „Seznam akcí je opravdu 
velmi dlouhý, ať už jde o ty, které se po-
řádají úspěšně každý rok, jako je napří-
klad vzpomínka na Rumburskou vzpou-
ru, která se uskuteční v nejbližších dnech 
nebo takové, které se konají právě u pří-
ležitosti tohoto data. Severočeská fi lhar-
monie v Teplicích letos v listopadu třeba 
slaví neuvěřitelných 180 let,“ přiblížil ka-
lendář oslav hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček. 
Na osmnácti akcích v letošním ro-
ce můžete i potkat tematický foto-
koutek. „Když jsme oslavy připravova-
li, snažili jsme se, aby si opravdu každý 
našel při vzpomínce to své. Z fotokoutku 
si odnesete fotografi i v historických kos-
týmech a při říjnových oslavách vás vez-
meme zpátky v čase, tak abyste si moh-
li vychutnat pokrmy v dobové kavárně, 
podívat se na sportovní zápasy v původ-
ních dresech i přivítat prezidenta Masa-
ryka na koni,“ doplnila tisková mluvčí 
kraje Lucie Dosedělová.

TEREZÍNSKÁ TRYZNA 2018
TEREZÍN COMMEMORATION

CEREMONY 2018
20. KVĚTNA 2018 V 10 HODIN 

NA NÁRODNÍM HŘBITOVĚ V TEREZÍNĚ
SUNDAY 20TH MAY 2018, 10 AM 

AT THE NATIONAL CEMETERY IN TEREZÍN

P  R  O  G  R  A  M  /  P  R  O  G  R  A  M  M  E
Nástup Čestné stráže a hudby 

Line-up of the honour guard and music

Kladení věnců a kytic na Národním hřbitově 
Laying wreaths and bouquets at the National Cemetery

Hymna ČR  / Anthem of the Czech Republic

Hlavní projev - Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Main speech – Radek Vondráček, Chairman – Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic

  
Křesťanská modlitba / Christian prayer 

Židovská modlitba / Jewish prayer 

Giuseppe Verdi - Nabucco, sbor z 3.dějství opery /Děčínský pěvecký sbor/ 
Giuseppe Verdi  - Nabucco - Chorus, Act III - Děčín Choir 

Závěr tryzny / Closing of the ceremony

T E R E Z Í N S K Á  
I N I C I A T I V A

FEDERACE ŽIDOVSKÝCH
OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Ústecký kraj slaví 100 let od vzniku 
ČSR. Chystá i „návrat v čase“

Putovní výstava, kde uvidíte převážně historické milníky vzniku 
Československé republiky na severu Čech, speciální fotokou-
tek s týmem v kostýmech a doplňky či velkolepé říjnové oslavy 
v Litoměřicích. 

Absolutní triumf Ústeckého kraje ve Zlatém erbu:
Most a Ohníč vyhrály ve svých kategoriích

Vítěz kategorie Nejlepší webová stránka obce Ohníč na Teplicku.
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 Lesy v Krušných horách procházejí 
postupnou obnovou. Proč, kde jste zača-
li a jak jste daleko?
Krušné hory tvoří souvislé horské pás-
mo o délce přibližně 130 km podél čes-
ko–německé hranice. Průmyslová aglo-
merace v Podkrušnohorské pánvi, která 
je hlavním producentem emisí, v minu-
lém století výrazně ovlivňovala nepřízni-
vý stav ovzduší znečišťováním různými 
látkami s katastrofálním dopadem na ži-
votní prostředí včetně lesního hospodář-
ství. Došlo k celoplošnému odlesnění cca 
30 000 ha lesních pozemků, na kterých 
následně byly založeny porosty náhrad-
ních dřevin s dřevinami jako smrk pichla-
vý, břízy, jeřábi, olše, modříny a řada dal-
ších. Úkolem těchto porostů bylo a je na-
plnit především půdoochrannou a vodo-
hospodářskou funkci lesa. Jejich životnost 
je však omezená a v současnosti i pod vli-
vem menšího zatížení prostředí emisemi 
přistupujeme k jejich postupné obnově 
za vynaložení nemalých fi nančních pro-
středků.V průběhu devadesátých let došlo 
k významné redukci průmyslových emisí 
a tím byly vytvořeny startovací podmín-
ky pro přeměnu porostů náhradních dře-
vin na porosty cílové, které by opětovně 
v optimální míře plnily požadované pro-
dukční i mimoprodukční funkce.    
V současné době přistupují LČR, s. p.
cílevědomě k postupné obnově a pře-
měně porostů náhradních dřevin na 
porosty s původní dřevinnou sklad-
bou. Jedná se o dlouhodobý a fi nanč-
ně velmi náročný proces, který se rea-
lizuje prostřednictvím projektů, zpra-

covaných dle doporučení výsledků vý-
zkumných prací a studií. S ohledem na 
rozsáhlost a značnou fi nanční nároč-
nost těchto projektů se Lesy České re-
publiky, s. p. snaží při jejich fi nancová-
ní získat podporu z různých dotačních 
programů. Předmětem těchto projek-
tů vedoucích k přeměně porostů ná-
hradních dřevin v Krušných horách na 
porosty s cílovou dřevinnou skladbou, 
které budou v optimální míře schop-
ny plnit všechny požadované produkč-
ní i mimoprodukční funkce lesa jsou 
opatření k zachování a celkovému 
zlepšení přírodních poměrů v lesích, 
a to dosažením druhové a prostoro-
vé skladby porostů, odpovídající míst-
ním přírodním podmínkám. V této fá-
zi přeměn porostů náhradních dře-
vin předpokládáme realizaci projektů 
z Programu rozvoje venkova na obdo-
bí 2014 – 2020. V jednotlivých etapách 
počítáme s rekonstrukcemi přibližně 
2 100 ha s maximálním fi nančním za-
pojení ve výši 400 mil.Kč.
Pokud budeme hodnotit poslání státních 
lesů, je nejdůležitějším parametrem je-
jich dopad na své okolí, zejména přírodu 
(plnění základních funkcí lesních ekosys-
témů), společnost (zajištění dalších funkcí 
lesa např. rekreační, estetické atd.) a eko-

nomiku (maximální využití produkčních 
podmínek bez ohrožení základního po-
slání lesa).

 Jaké škody na porostech napáchaly 
loňská a letošní vichřice? 
Největší škody napáchala říjnová vichři-
ce Herwart, která postihla většinu území 
České republiky. V průběhu celého zimní-
ho období docházelo průběžně k nárůstu 
škod především z důvodu nestability po-
časí provázené dalšími větrnými epizo-

dami. Škody opakovaně vznikaly v loka-
litách postižených říjnovou vichřicí a je 
provozně nutné je zpracovávat současně. 
Kalamita se nevyhnula ani Krušným ho-
rám, kde odhadujeme poškození přibliž-
ně 35 000 m3 dříví (z větší části na úze-
mí LS Litvínov), které postupně zpracová-
váme. Společně s našimi dodavateli vyna-
kládáme maximální úsilí ke zpracování 
všech nahodilých těžeb.

 Platí z těchto důvodů nějaká omezení 
pro pohyb turistů?
Jednou z variant jak zajistit ochranu 
a bezpečnost návštěvníků lesa je zakázat 

vstup. Této možnosti se využívá hlavně 
při mimořádných situacích jako je právě 
kalamita většího rozsahu, kdy jsou stro-
my vyvrácené a jinak poškozené (poláma-
né, zavěšené, nestabilní). Každá další větr-
ná epizoda může vyvrátit už tak oslabené 
jedince v lesním porostu a pohyb v teré-
nu je opravdu velmi nebezpečný. V médi-
ích byla této problematice po celé repub-
lice věnována velká pozornost. Původně 
byl v této zájmové oblasti vydán zákaz 
vstupu do lesa s platností do 31. 1. 2018. 
Následně byl prodloužen do 30. 4. 2018. 
Zákaz vstupu do lesa vyhlásil Městský 
úřad v Litvínově pro katastrální úze-
mí Kalek, Načetín u Kalku, Načetín, Ga-
brielina Huť a Svahová. Zákaz rovněž 
vyhlásil magistrát města Chomutov 
pro katastrální území Brandov, Rudo-
lice v horách, Malý Háj, Hora sv. Kate-
řiny a Svahová I.. S dalším prodlouže-
ním termínu zákazu vstupu do lesa se 
už nepočítá. V současné době probíhá 
intenzivní zpracování poškozené ka-
lamitní dřevní hmoty. Při tomto zpra-
cování hrozí pády kácených stromů 
přes lesní cesty a stezky, a tím dochá-
zí k bezprostřednímu ohrožení zdraví 
a bezpečnosti případných návštěvní-
ků pohybujících se v dané oblasti. Pro 
všechny návštěvníky lesa je zakázán 

vstup do prostoru, kde probíhá zpra-
cování polomů a jednotlivých vývratů, 
polovývratů a zlomů a kde se pohybu-
je různé lesnická technika.

 Jakou zvěř můžeme v lese potkat?
Pokud se bude návštěvník lesa v příro-
dě pohybovat a chovat ukázněně, mů-
že potkat celou řadu živočichů. Počet-
ně nejvíce je zastoupen jelen evropský. 
Laně rodí mláďata (kolouchy) zpravidla 
v květnu a červnu. Můžete také nara-
zit na srnčí zvěř a prase divoké, kde za-
znamenáváme stále se zvyšující počet-
ní stavy. V posledních letech je v této 
oblasti zaznamenán výskyt vlka obec-
ného, který se opět vrací do naší pří-
rody. Není však třeba se obávat střetu 
s tímto zvířetem, je velice plachý a ži-
je skrytý život. Můžete také zahlédnout 
čápa černého, krkavce, holuba hřivná-
če a další zástupce ptačí říše. Je potřeba 
si také uvědomit, že v lese není možný 
volný pohyb našich mazlíčků psů, kteří 
musí být pod dozorem, případně vždy 
odvolatelní při náhodném setkání s vol-
ně žijící zvěří.

 Kam byste pozval návštěvníky na vý-
lety ve „svém hájemství“? 
Možnosti rekreačního vyžití návštěvní-
ků Krušných hor jsou velké. Najdeme zde 
zajímavé přírodní cíle, rozhledny (Klíno-
vec, Komáří vížka), hrady a jejich zříce-
niny (Kyšperk, Hasištejn) a naučné stez-
ky. Na své si přijdou milovníci pěší turis-
tiky stejně jako cykloturisté. Krušné hory 
jsou pro své přírodní podmínky vyhláše-
ny za chráněnou oblast přirozené akumu-
lace vod. Turisté mohou při svých toul-
kách narazit např. na Flájskou přehradu 
nebo na Přehradu Přísečnice. Vodu z těch-
to nádrží si pouštíme doma z kohoutku. 
Chtěl bych se však zmínit o jednom mé-
ně známém a neprávem opomíjeném cí-
li turistických výletů. Málokdo dnes ví, že 
i Krušné hory mají svojí historii plavení 
dřeva. V roce 1624 byl založen Flájský pla-
vební kanál, který byl v provozu do roku 
1874. Jedná se o nejstarší technickou pa-
mátku svého druhu v Čechách. Lesy Čes-
ké republiky, s. p. ve spolupráci s němec-
kou stranou Flájský plavební v roce 2013 
částečně obnovily.

Navštivte Flájský plavební kanál
Jaro propuklo v plné své kráse, 
léto tady bude co nevidět. Když 
je ve městech všechno rozpá-
lené, můžeme zamířit do Kruš-
ných hor, které poskytnou pří-
jemné ochlazení a svěží vzduch. 
Co se právě děje v lokalitách, 
které spravují Lesy ČR, s. p.,
o tom jsme hovořili s ředitelem 
krajského ředitelství Teplice 
Ing. Zdeňkem Růžkem. 

TIP NA VÝLET

Naučná stezka
Podél tzv. Nového plavebního kanálu vznikla naučná stez-
ka, která představí mistrovství krušnohorských stavitelů ze 
17. století a provede turisty trasou uprostřed krásné příro-
dy Krušných hor, a to z Flájí až do německého Clausnitz 
a naopak. Začátek kulturně naučné stezky na české stra-
ně je u státní silnice za Flájemi směr Český Jiřetín – Mol-
dava. Stezka vede podél kanálu, před Českým Jiřetínem 
se stáčí po lesní cestě a pokračuje poli ke státní hranici, 
kde ji překročí u hraničního kamene č.12/26. Délka trasy 
na české straně je přibližně 7 km. Určitě se jedná o zajíma-
vý tip na rodinný výlet v nenáročném terénu.
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