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noviny

Zpravodajství

Teplice se dočkají

Hravé jarní novinky

Aktuální dění
v našem kraji

Výstavba sportovně
obchodního centra

Móda z našeho centra

►2

►3

►4

halenka
TWINSET MILANO
6099 Kč 4269 Kč

svetr
TWINSET MILANO
7499 Kč 4499 Kč

Je dobré mít nadhled
Ohrnuté džíny a podpatky patří
již delší dobu k módním trendům.
Oživte je zářivou bundou,
která Vám zlepší náladu.

peněženka
LIU-JO
2199 Kč 1319 Kč

Kabelky s proplétaným řetízkem
Komplet luxusní kabelky
s peněženkou dodá sportovnímu
outfitu punc elegance.

oboustranná bunda LIU-JO 5899 Kč 3539 Kč
džíny LIU-JO 5099 Kč 3059 Kč
boty JOHN GARFIELD 819 Kč
džíny
WEEKEND MAX MARA
4299 Kč 3009 Kč

Luxus a kvalita

Kašmírový svetřík v pudrově
růžové výrazně zjemní celkový
vzhled.

džínové košilové šaty
TWINSET MILANO
5299 Kč 3179 Kč

Druhé kolo naší
soutěže začná

tričko
LIU-JO
2199 Kč 1319 Kč

kabelka
LIU-JO
4599 Kč 3679 Kč

Fit s Fontánou

►7

svetr
TWINSET MILANO
3499 Kč 2449 Kč

HRAVÉ
JARNÍ NOVINKY

kabelka
LIU-JO
4599 Kč 3679 Kč

v obchodech MARLENN a ELTE si vyberete

peněženka
LIU-JO
2199 Kč 1319 Kč

Objevte tajemství Wellness Fontána a nechte se hýčkat
Do kanceláře v novém stylu

tričko
LIU-JO
1699 Kč 1189 Kč

Kalhotové kostýmky s jemným
vzorkem si můžete vzít do kanceláře
i na nákupy. Kombinujte je s výraznou
kabelkou.

džíny
LIU-JO
5009 Kč 4079 Kč

Trendy ozdoby

Lehká tmavě modrá bunda
s výraznými perlovými kuličkami
kolem zapínání potěší milovníky
detailů.

Rádi bychom vás pozvali do nově otevřeného Wellness Fontána. Připravili jsme pro vás místo s jedinečnou atmosférou k odpočinku i relaxaci. Těšit se
můžete na finskou saunu, aromatickou, solnou, také na infrasaunu, Kneippův chodník, masáže, ochlazovací vědra, zážitkové sprchy, odpočívárnu, vyhřívané lavice, solária a zdravé osvěžující občerstvení.
tričko
LIU-JO
1999 Kč 1199 Kč

bunda
TWINSET MILANO
7099 Kč 4259 Kč

Vždy něco navíc

Pohodlné a přitom originální
tričko s efektními střapci oživí
jednoduchý outfit.

top
WEEKEND MAX MARA
1799 Kč

V našem wellness jsme připraveni splnit
požadavky náročného zákazníka. Nebude
chybět venkovní sauna s prosklenou stěnou
s výhledem na náměstí Svobody a Krušné
hory, ani místnost, kde budete mít vířivku se
saunou pouze pro sebe, a nikdo vás nebude rušit. Objevte tajemství Wellness Fontána
a nechte se hýčkat.
Wellness Fontána se nachází v samotném
centru Teplic přímo na náměstí Svobody ve
3. patře Nákupního centra Fontána. Díky ideální pozici je snadno dostupné pro pěší, cestující veřejnou dopravou nebo autem.
Wellness Fontána navštívila i mezinárodní konzultantka SPA, specialistka na wellness
a lázeňství, paní Hana Cathala. Ta si velice
pozorně prohlédla vše, co nabízí Wellness
Fontána, poradila, konzultovala, změnila
i pochválila. Hana Cathala je ve svém oboru
velkým profesionálem. Svým poradenstvím
pomohla k zdárnému rozjezdu i v zahraničí. Například v Řecku, Německu, Bulharsku,
Francii, na ostrovech Réunion a Mauricius,
Tunisku, Jordánsku a další.
Co říkáte samotnému nápadu, že se něco
podobného postavilo přímo v nákupním
centru?
Najít fitness v nákupním centru již nepřekvapí, ale s wellnessem jsem se v Čechách ještě
nesetkala. Na první pohled to může zarazit,
na „druhý“ si návštěvník uvědomí, že to má
logiku. Přestože den má, stejně jako v minulém století, 24 hodin, má současník pocit,
že má stále méně a méně času. Soustředit
nejrůznější služby do jednoho prostoru mu
umožní neztrácet čas přejezdem z jedné adresy na druhou, ale vše potřebné, povinnosti i zábavu, si vyřídit na stejném místě. Proč
si nenakoupit, nejít si o patro výš zrelaxovat
a posléze zakončit večer příjemnou večeří?
Provázanost fitnessu a wellnessu je evidentní.
Moci přejít po tréninku do saunového světa
a na masáž aniž bych se musela přezouvat
a navlékat zimník je pohodlné a praktické.
Jste velkou expertkou na sauny. Proč by
podle vás měli návštěvníci přijít do Wellness
Fontána?
Nabídka Wellness Fontána je kompletní. Detoxikace v různých saunách pokračuje regenerací v masážních a zábalových prostorech,
pro relaxaci je výběr v temné části nebo té
osvětlené ke čtení. Venkovní sauna na terase
s výhledem je originální atrakcí. Privátní část
je příjemný luxus, možnost opravdové komunikace a sdílení zážitku s partnerem, s přáteli. Návaznost na sousední fitness, restaurace
a další služby je velké plus.
Wellness Fontána nabízí celkem sedm
saun - zážitkové sprchy, odpočinkové zóny
a další. Co na vás udělalo při své návštěvě
v Teplicích největší dojem?
To, co je jedinečné pro Wellness Fontána je
sauna na terase, kde můžete na lehátkách
i relaxovat, cítit se dobře v bezstarostném
světě pohody, být „well“ a přitom být ve stře-

du města a pozorovat ruch na ulicích a krásu
historických budov.
top
WEEKEND MAX MARA
4699 Kč

košilový kabátek WEEKEND MAX MARA 6799 Kč
kalhoty WEEKEND MAX MARA 4 999 Kč
top WEEKEND MAX MARA 1699 Kč
boty JOHN GARFIELD 1089 Kč

kalhoty
WEEKEND MAX MARA
4999 Kč

Samotné saunování je v ČR velice populární.
Připomeňte však několik zásadních pravidel,
které by měl člověk před, během i po saunování dodržovat.
Nevstoupit do horkých prostor hned po velké
zátěži ve fitness, nezapomenout se osprchovat a do saun vstoupit suchý. Nejíst alespoň
hodinu před saunováním, nepožít alkohol
a nezatížit žaludek ihned po výstupu z wellness.
Zvýšit pitný režim před, během a po, nesedat
či lehat odhalený přímo na dřevo, nepřetěžo-

vat organizmus, poslouchat své tělo: nejedná
se o závody, kdo vydrží déle uvnitř nebo kdo
porazí „světový rekord“. Jakmile se pobyt
v sauně stane nepříjemný, musí se opustit
a jít se zchladit. Pocit nevolnosti hlásit obsluze.
Co byste vzkázala všem v Ústeckém kraji
a v Teplicích?
Samozřejmě vyzvu všechny, kteří rádi zkoušejí
nové a originální věci, aby si přijeli prožít část
dne nebo víkend do Nákupního centra Fontána, které není skoupé na zážitky! ■
			
Karel Schön

VELIKONOCE
NA DVORKU
28.3. I 15:00 - 18:00 HODIN
PROGRAM V PASÁŽI I PŘED NÁKUPNÍM CENTREM

POHÁDKA TŘI PRASÁTKA
Sváťovo dividlo
VELIKONOČNÍ DÍLNY PRO DĚTI
Pletení pomlázek
Zdobení perníků
Zdobení kraslic
ŽIVÁ ZVÍŘÁTKA
Husy, kachny, králíčci a poník

STRANA 2

ZPRAVODAJSTVÍ

Chátrající stavební objekty a tvrdý postup města

Uplynulo více než 20 let od okamžiku, kdy se v naší společnosti změnil společenský řád. Vlivem rozpadu bývalých
státních institucí a úřadů se daly do pohybu majetkové přesuny. Někdy pouze
úřední, někdy privatizační a často i prodejem majetku v dražbách do rukou
soukromých subjektů. To se odehrálo,
samozřejmě, i v našem městě Teplice.
Obecně se dá říci, že cílem privatizace bylo převedení konkrétního majetku do rukou soukromého vlastníka,
protože ten se ve většině případů stará
o svůj majetek zodpovědněji, nežli stát.
V podstatě se dá říci, že se od základu
změnila majetková struktura veškerého
nemovitého majetku na území města.

Vyjma samozřejmě toho majetku, který
již byl v roce 1989 v soukromém držení,
což byly v podstatě jen rodinné domky.
Dnes je již možné provést dílčí inventuru. Soudný člověk jistě vidí, že drtivá
většina majetku, která byla převedena
do soukromého držení, se zásadně změnila a stále vylepšuje. Zároveň ale končí
i jakási zdůvodnitelná ochranná doba
pro ty majitele domů v soukromém držení, kteří evidentně nechají chátrat své
zprivatizované domy a objekty. Některé začaly i ohrožovat bezpečí občanů.
Město Teplice prostřednictvím svého
stavebního úřadu takovéto chátrající
objekty sleduje a s jejich majiteli jedná
o nápravě současného stavu. Tímto
způsobem se za poslední roky změnil
k lepšímu stav desítek budov ve městě.
Některé musely být i na náklady vlastníka strženy.
V říjnovém vydání novin Fontána
z loňského roku jsem uvedl, že se město na své náklady chystá strhnout dva
zcela zchátralé domy v Trnovanech. Ty
byly v majetku soukromé osoby, která
to dotáhla až k exekuci. Dnes jsou strženy a terén zarovnán. Občanům žijícím
v daném místě v Zemské ulici a okolí, se

zcela jistě ulevilo. Rok před tím nechalo město zbořit zcela zchátralé objekty bývalého učiliště u Kauflandu, také
v Trnovanech. Zde muselo nejdříve město objekty za symbolickou cenu vykoupit. Dnes je tam krásný pozemek, kde
město vybuduje něco pozitivního pro
místní občany.
Když už jsem u Trnovan, je zde ještě jeden viditelně zchátralý objekt, tak
zvaný Imperátor. Zde je prostřednictvím
stavebního úřadu města nařízeno soukromému majiteli, aby stavbu v nejkratším možném termínu strhnul a odstranil.
Město má velice složitou úřední a právní
cestu, jak postupovat v souladu s platnými zákony.
Uvádím tento článek s vědomím občana, který v tomto městě žije od narození. Čili s živou pamětí a vlastními vzpomínkami. Ujišťuji občany města, že se na
nic nezapomíná a majitelé chátrajících
budov musí své zákonné povinnosti plnit
a stav svého majetku dát do odpovídajícího stavu. Dohlíží na to ze zákona
stavební úřad města a každý ze sledovaných objektů má svůj dohledatelný
spis a agendu. ■
Josef Benda

Výstavba nového pavilonu pokračuje podle plánu
V teplické nemocnici pokračuje podle harmonogramu výstavba pavilonu operačních sálů a sterilizace. Stavba byla zahájena v polovině loňského roku a hotovo má být do 1. 7. 2019.

V současné době mají lékaři v teplické nemocnici k dispozici deset operačních sálů, u čtyř z nich počítá Krajská zdravotní s dalším používáním i po
realizaci výstavby nových sálů. Stávající
prostory tak budou zachovány pro operační výkony v oblasti očního lékařství,
urologické endoskopické operativy,
jednodenní gynekologické operativy

a akutní porodnické operativy. Zbývající
sály budou sloužit k rozvoji jednodenní
chirurgie a jejího zázemí.
V nových operačních sálech bude
realizováno veškeré současné spektrum
operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Operovat se
zde budou cévy, klouby, břišní dutiny
a provádět laparoskopické zákroky.
Součástí projektu je i zřízení dvou parkovišť o celkové kapacitě 89 parkovacích
míst včetně dvou míst pro osoby tělesně
postižené. Celková cena díla je téměř
185 milionu Kč včetně DPH, přičemž
financování je zajištěno s využitím prostředků od Ústeckého kraje.
Na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a. s., z 26. 10.
2017 dojde oproti původnímu záměru
k dostavbě ještě jednoho nadzemního

podlaží pro umístění anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) a jednotku intenzivní péče (JIP) chirurgických
oborů. „V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí anesteziologicko-resuscitačního oddělení jsme nástavbu na právě
probíhající stavbu nového pavilonu vyhodnotili jako technicky a ekonomicky
nejvýhodnější variantu s předpokládanými investičními náklady ve výši 97
milionů korun včetně DPH,“ vysvětlil Ing.
Jiří Novák, předseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s. Nyní je zpracovávána studie nástavby 3. nadzemního
podlaží a připravuje se zadání zakázky
na zpracování realizační projektové
dokumentace. Vítěz výběrového řízení
k této veřejné zakázce by se stavbou
mohl začít v září. ■
Zdroj: Krajská zdravotní, a.s

Čtyřkolky a auta u Bořně ohrožují chodce
Vjezd motorových vozidel do Národní přírodní rezervace Bořeň je zakázán. Přesto se tam turisté potkávají s auty, čtyřkolkami nebo motorkami. Na tuto skutečnost upozornili obyvatelé Bíliny, kteří chodí
do rezervace na procházky.

Zákaz vjezdu motorových vozidel
do Národní přírodní rezervace vyplývá
přímo ze zákona číslo 114/1992 Sb. „Zá-

kaz tedy vyplývá přímo ze zákona, tedy
bez ohledu na existenci dopravních
značek. Takové jednání je přestupkem.
Při správním trestání platí zásada, že
neznalost zákona neomlouvá,” upozornila Karolína Šůlová z Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR. Podle návštěvníků řidiči vozidel jezdí v rezervaci rychle
a představují tak nebezpečí pro chodce
i zvířata. Navíc podle jejich slov lámou
větve a vjíždějí i mimo cesty. V případě,
že lidé uvidí motorové vozidlo v rezervaci, mohou se obrátit na policii. Podnětem se bude zabývat také Agentura
ochrany přírody. Lidé mohou zaslat například fotografii, na které je zachycena
poznávací značka vozu jedoucího v rezervaci. Jsou však případy, kdy je možné
do rezervace vjet motorovým vozidlem.

„Ze zákazu vjíždět motorovými vozidly
do Národní přírodní rezervace jsou vyjmuty vozidla orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské
hospodaření, obranu státu a ochranu
státních hranic, požární ochranu, zdravotní a veterinární službu,” vyjmenovala Karolína Šůlová s tím, že vstupovat
a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody mohou
také vlastníci a nájemci pozemků. Ze zákazu lze také udělit výjimku v případech,
kdy jiný veřejný zájem převažuje nad
zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu
ochrany přírody anebo tehdy, pokud
povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany
zvláště chráněného území. ■

Kraj pořídí 500 elektronických plašičů zvířat k silnicím
Naváže tak na první část projektu, kdy před dvěma lety nechal nainstalovat 70 plašičů na dvoukilometrovém úseku na Lounsku.
Teď vytipují myslivci ve spolupráci
s dopravní policií další tři silnice, kam
bude umístěno hned 500 kusů těchto
zvukových a světelných přístrojů, které
mají zabránit střetu se zvěří. Stále jde
v rámci České republiky o unikát. Elektronický plašič má fungovat jako doplněk pachových ohradníků. Zařízení
DeerDeter funguje tak, že jeho čidla

detekují na vzdálenost zhruba 400 metrů světlomety automobilu a poté spustí směrem od silnice vysokofrekvenční
zvuk a světelné signály. Podle myslivců
jsou mnohem vhodnější než pachové
ohradníky, protože fungují pouze ve
chvíli, kdy je poblíž auto, poté se vypnou
a zvěř může v klidu přejít silnici. Jsou ale
také finančně mnohem náročnější než

pachové ohradníky. Do pořízení prvních
plašičů před dvěma lety kraj investoval
250 000 Kč. Jedno takové zařízení vyjde
zhruba na 60 až 70 euro. Ústecký kraj
začal instalovat pachové ohradníky
k silnicím v roce 2007 jako první v republice. Do nákupu a rozmístění pachových
ohradníků a elektronických plašičů nyní
investuje 1,2 milionu korun. ■
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NOVINY FONTÁNA
KRÁTKÉ ZPRÁVY

Zimní sporty Krušných hor u nás ve Fontáně
V polovině února byla u nás v centru zahájena výstava
s názvem Zimní sporty Krušných hor. Uvidíte fotografie známého fotografa na Teplicku Františka Bílka, představuje se
vám také oddíl lyžování Lokomotiva Teplice. K vidění jsou
nejenom nádherné fotografie, včetně známého brankáře
Pavla Francouze, kterého František Bílek svým objektivem
zachytil pouhých pár hodin před odletem na ZOH 2018,
ale také několik párů lyží, cenné trofeje, startovní čísla i historické materiály. Výstava bude k vidění u nás v centru do
16. března.

Prázdninový provoz mateřských škol
V době od 2. července do 27. července 2018 bude zajištěn provoz v mateřských školách Fr. Šrámka, Jugoslávská,
K. Čapka, Moskevské nám., Na spojce. Od 30. července
do 24. srpna 2018 mohou rodiče umístit dítě ve školkách
Bohosudovská, Hlávkova, Jaselská, J. Ressla, Okrajová,
Zelená. Zcela mimo provoz zůstanou mateřské školy J. V.
Sládka, J. Suka, Na Stínadlech a Koperníkova.

Kryštof bude hrát v Teplicích
Po deseti letech se kapela Kryštof vrací do divadelního prostředí. Bude se hodně hrát, ale i hodně povídat
a ... a to bude vše. Po velkolepých stadionech, obřích scénách, ohňostrojích, konfetách a monstrózních led obrazovkách chce Kryštof úplně zpět. Na holé pódium, tam, kde
k písničkám potřebujete „jen” španělku a sami sebe. JenomPísničkyTour 2018. Koncert proběhne 26. března 2018
od 19 hodin v Krušnohorském divadle.

Nová webová služba v Bílině
Na webových stránkách www.bilina.cz je k dispozici nová
webová aplikace Mapa technické infrastruktury územně
analytických podkladů (ÚAP). Návštěvníci stránek ji najdou v sekci městský úřad - územní plánování - územně
analytické podklady.

Nekrmte holuby, odchyt je pak nemožný
Hejna holubů se v těchto dnech stávají velkým problémem města Bíliny. Stovky zdivočelých holubů se vznášejí v hejnech nad městem a neděsí jen památkáře, ale
i majitele domů. Ptáci svým trusem znečišťují střechy, fasády domů, památky, zanášejí okapy a znečišťují chodníky.
Město Bílina z těchto závažných důvodů, kdy v některých
lokalitách hrozí hygienická rizika, objednalo službu, která je
pochytá do pastí. Z těchto důvodů důrazně apelujeme na
obyvatele Bíliny - NEKRMTE HOLUBY.

Filmová kancelář Ústeckého kraje
Případné setkání a hraní po boku dalších předních českých herců v seriálu Rapl s nekompromisním vyšetřovatelem Kunešem v podání Hynka Čermáka v hlavní roli.
To jsou hlavní důvody lidí, kteří přišli v úterý 13. února do
Kulturního domu v Ústí nad Labem, kde se odehrával casting na epizodní role do pokračování úspěšného seriálu
z produkce České televize. „Na casting do Ústí přišlo 646 lidí
z celého kraje,“ řekla Barbora Hyšková z Filmové kanceláře
Ústeckého kraje.

Troška pobaví návštěvníky v Teplicích
Známý český režisér Zdeněk Troška vypráví nejen o filmech,
které všichni známe, ale i o jídle a dietách, žrádle a dobrotách ve všech podobách. Nechybí ani zážitky z bujarého mládí. Talk show je doplněna písničkami Simony Klínové. Pořad začíná 23. března od 19 hodin v Domě kultury.

Galerie Zahradní dům otevírá sezónu
Vernisáže se konají vždy ve středu v 18.00. Galerie otevřena od úterý do neděle, od 11 do 17 hod a v době pořádání koncertů ve velkém sále i v pondělí a mimo výstavní
hodiny. Výstavní plán 2018: 21. 3. - 14. 4. Vladimír Švec „Quid non fit“ (A co se stane v ...) – malba, 18. 4. - 27. 5. Jan
Koblasa – plastiky, 30. 5. - 24. 6. Jan Samec „3X“ + Varvara
- „Varvara a její Samci“ – malba, 27. 6. - 1. 9. Zakladatelé české moderny I - Galerie umění Karlovy Vary, 5. 9. 30. 9. Teodor Buzu - obrazy – akvarel.

Nové městské sportoviště na Angeru
V září roku 2017 otevřelo město Teplice novou in-line dráhu a skatepark s u-rampou v místě bývalého Angeru. Přes
zimu se usilovně pracovalo na vybavení infrastruktury na
sportovišti. Byla zbudována dvě parkoviště pro osobní automobily, osvětlení, dětské prvky pro cvičení dětí, pořízen
informační systém celého sportoviště a informačních tabulí. Sportoviště přirozeným způsobem doplňuje již provozovaný sportovní areál Junioru Teplice s fotbalovými hřišti.
Na dveře již pomalu začne klepat jaro a sportovní veřejnost malých, i velkých se může vyřádit v tomto prostorném
a přehledném areálu.
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Výstavba sportovně obchodního centra byla zahájena
Píše se polovina listopadu 2015 a těžké stroje se poprvé zakusují do ruiny starého zimního stadionu v Teplicích. „Trosky zdemolovaného stadionu v Teplicích budou odstraněny a místo tak přestane být ostudou našeho města. Pevně věřím, že lidé v Teplicích budou potěšeni tím, že se tato část města po
dlouhých čtyřech letech konečně změní. Vždyť už samotný příjezd do Teplic byl velkou ostudou, protože první, co každý viděl, byly právě tyto ošklivé
trosky kdysi slavného zimního stadionu. Nyní se vše změní,“ uvedl při zahájením demoličních prací v listopadu 2015 generální ředitel skupiny JTH Jaroslav
Třešňák.

Zahájení demolice bývalého zimního stadionu v Teplicích kvitovalo i samotné město Teplice. „Jsme nesmírně rádi, že trosky
stadionu zmizí a v blízké době zde vznikne
něco nového a pěkného. Problém se zimním
stadionem nás trápil několik let a je dobře,
že soukromý investor v podobě Jaroslava
Třešňáka, zahájil demolici objektu. Myslím, že

i tuto činnost uvítají všichni lidé v Teplicích,“
uvedl na tiskové konferenci náměstek primátora města Teplice Hynek Hanza.
Co bude stát na místě bývalého stadionu? V únoru 2018 byla zahájena výstavba
sportovně obchodního centra, který bude
svým způsobem ojedinělým v celé České republice. Zároveň se stane nejmodernějším.

Na střeše centra totiž vznikne velké lanové
centrum s několika prolézačkami. Lanový
park bude sloužit pro sportovní vyžití široké
veřejnosti. Bude tvořen trasou z rozličných lanových překážek ve velké výšce nad zemí.
Lanový park bude nabízet dětem i dospělým
výlet do velkých výšek, a přestože se jedná
o dobrodružnou záležitost, je vše zcela bezpečné. Park bude obsahovat 14 překážek
ve výšce cca 6 metrů nad střechou. Chybět
nebudou také lanovky, které jsou populárním prvkem všech lanových parků. Výhodou
bude to, že provoz lanového parku a lanovek bude oddělený a návštěvníci si budou
moci vybrat, kterou atrakci navštíví. Lanové
překážky budou tvořeny rozmanitými konstrukcemi z lan, sítí, dřevěných kůlů a utvoří
prostor pro výzvu, pohyb a kreativní zábavu.
Každý návštěvník bude mít na sobě oblečený celotělový úvazek se speciální karabinou.
Výstavbou dojde k ideálnímu skloubení sportu a obchodu v jednom. Centrum by se mělo

stát místem společného setkávání všech
obyvatel města Teplice i jeho návštěvníků.
Cena, za kterou bude lanový park postaven,
je téměř 22 milionů korun.
„Myslíme si, že pro Teplice tato výstavba
bude dalším posunutím a zvýšením prestiže
našeho krásného města. Už v listopadu 2015
jsem říkal, že město zbavíme této ostudy, která zde v podobě zimního stadionu byla. Své
sliby skupiny JTH plní a jsem rád, že nyní byla
zahájena výstavba,“ říká Karel Schön.
Práce na výstavě byly zahájeny v únoru
2018 a na konci listopadu letošního roku by
mělo dojít k předání díla. „Harmonogram
prací je jasně naplánovaný tak, aby už
v prosinci 2018 před vánočními svátky bylo
centrum v provozu,“ informuje Karel Schön,
mluvčí JTH.
Kdysi moderní stadion pro 6000 diváků prožil velmi smutný konec. Pětatřicet let
starou chátrající halu se tehdejší majitelé
rozhodli zbourat poté, co se jim ji nikomu nepodařilo prodat. Demoliční firma ze stadionu
vytěžila, co se dalo zpeněžit (dřevo, kovy
a zařízení stadionu) a následně demolice
přestala. Majitelem demoliční firmy byl bezdomovec žijící na Slovensku. Původní majitelé nabízeli pozemky, ovšem nikdo o ně
v té době neprojevil zájem, a nikdo ani nechtěl ruiny odstranit na své náklady. Změna
přichází v roce 2015, kdy trosky zimního stadionu v Teplicích s pozemky koupili manželé
Třešňákovi. ■

Podpora školství v Ústeckém kraji vzroste

Ústecký kraj na veletrhu Holiday World

Vládní program RE:START pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj ve
spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravili výzvy
na podporu vysokých škol působících na území znevýhodněných krajů.

Na pražském Výstavišti se sjelo na 638 vystavovatelů ze 46 zemí světa, aby
zde odprezentovali v rámci 27. ročníku středoevropského veletrhu Holiday
World své služby v oblasti cestovního ruchu. Nechyběl ani stánek Ústeckého kraje, který se veletrhu tradičně účastní.

Výše prostředků vyčleněná na tuto pomoc činí celkem 2,2 miliardy korun. Investiční
část v hodnotě 1,6 miliard korun je opravdu
specifická. Oproti zbytku republiky je výzva
vyčleněná pouze pro strukturálně postižené
kraje. Druhá část prostředků s alokací 600 milionů korun je zaměřena na rozvoj pracovníků, podporu tvorby studijních programů tak,
aby více odpovídaly potřebám trhu práce.
O dotace se bude ucházet Univerzita
Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) se záměrem výstavby nové Fakulty zdravotních studií.
Zkvalitní se také zázemí pro místní studenty
i studenty 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kteří absolvují stáže ve zdejší nemocnici.

Investice budou vynaloženy i do špičkového
přístrojového vybavení. Nové technologické
vybavení chce univerzita využít i pro další
obory, kterým jsou například nanotechnologie. Ty se nevyužívají jen pro sportovní oblečení, jak je zná řada z nás, ale mají využití ve
stavebnictví, medicíně či farmacii.
„Náš strukturálně postižený kraj si rozhodně pozornost vlády zaslouží. Pro občany kraje by program RE:START měl znamenat také
posílení jejich patriotismu a zlepšení kvality života,“ uvedl před časem hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.
„Jedním z problémů tohoto kraje je, že
odchází mladí lidé. Řada z nich odchází na
vysoké školy do jiných částí republiky a domů
se pak nevrací. Je proto našim cílem zajistit
podmínky pro studium a následnou praxi přímo v regionu. Zvýší se tak zájem mladých lidí
o život v Ústeckém kraji,“ dodala zástupkyně
zmocněnce vlády Gabriela Nekolová, která
je za program RE:START zodpovědná.
Dále je nutné podpořit také technické
obory a zaměřit se na inovace. O tom ví své
v Univerzitním centru Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Litvínově. Studenti a absolventi pracoviště úzce spolupracují
s výzkumnými i průmyslovými provozy přímo
v areálu Chemparku. Další, kdo se bude
o druhou část prostředků ucházet, je také
děčínská Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického (ČVUT). Finance chce
použít na zkvalitnění výuky. ■

Slavnostní zahájení veletrhu, kterému byl
ve čtvrtek 15. února přítomen hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, se neslo
v duchu stoletého výročí založení Československa. A právě Slovensko se pro letošní rok
stalo partnerským státem veletrhu.
Po slavnostním úvodu se hejtman sešel
s dalšími hejtmany (například Jiřím Čunkem
či Janou Vildumetzovou), ministrem dopravy a výstavby Slovenské republiky Arpádem
Érsekem nebo starostou polského okresu Ostróda Andrzejem Wiczkowskim a absolvovali
prohlídku celého areálu výstaviště. „Ústecký kraj se za svou nabídku služeb pro turisty
nemusí stydět. Náš stánek nabízí věci, které
ostatní kraje nabídnout nemohou. Těší mě,
že u nás v regionu každým rokem stoupá počet turistů. A myslím si, že právě prezentace
na těchto veletrzích v Česku i blízkém okolí
nám přinese další vlnu turistů,“ přeje si hejtman Bubeníček.
Ústecký „stánek“ nabídl příchozím kro-
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mě prospektů ze všech čtyř mikroregionů
také ochutnávku vín od místních vinařů či
lahodný zlatavý mok s názvem Falkenštejn
z Krásné Lípy na Děčínsku. Návštěvníci zde
mohli také narazit na postavičku legendárního pohádkového psa Maxipsa Fíka. Jeho
stvořitel Rudolf Čechura totiž působil jako
učitel v Ahníkově nedaleko Kadaně.
Na veletrh přijel také radní pro regionální
rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš, aby
v expozici východních Čech pokřtil česko-německého cykloprůvodce pro letošní
rok. „Labské stezka láká každoročně řadu
cyklistů. Letos se opět mohou těšit na další
vydání příručky Labské stezky - Handbuch.
Česko-německý cykloprůvodce bude od
března zdarma v certifikovaných informačních centrech ve městech, zejména na toku
řeky Labe,“ řekl Matouš.
Labská stezka je top evropskou dálkovou cyklotrasou a patří k nejkrásnějším a nejoblíbenějším říčním stezkám v Evropě. Vede
atraktivním prostředím od pramene Labe
v Krkonoších až k Severnímu moři u německého Cuxhavenu. Včetně odbočky
do Prahy nabízí stezka téměř 1 300 kilometrů jedinečného spojení historie, architektury
a přírody. Nový průvodce provede cyklisty
po trase, ale nabízí i široký výběr ubytovatelů
a služeb pro cyklisty podél celé Labské stezky. ■
Text a foto: Ústecký kraj

halenka
TWINSET MILANO
6099 Kč 4269 Kč

svetr
TWINSET MILANO
7499 Kč 4499 Kč

Je dobré mít nadhled
Ohrnuté džíny a podpatky patří
již delší dobu k módním trendům.
Oživte je zářivou bundou,
která Vám zlepší náladu.

tričko
LIU-JO
2199 Kč 1319 Kč

kabelka
LIU-JO
4599 Kč 3679 Kč
peněženka
LIU-JO
2199 Kč 1319 Kč

Kabelky s proplétaným řetízkem
Komplet luxusní kabelky
s peněženkou dodá sportovnímu
outfitu punc elegance.

oboustranná bunda LIU-JO 5899 Kč 3539 Kč
džíny LIU-JO 5099 Kč 3059 Kč
boty JOHN GARFIELD 819 Kč
džíny
WEEKEND MAX MARA
4299 Kč 3009 Kč

Luxus a kvalita

Kašmírový svetřík v pudrově
růžové výrazně zjemní celkový
vzhled.

džínové košilové šaty
TWINSET MILANO
5299 Kč 3179 Kč

svetr
TWINSET MILANO
3499 Kč 2449 Kč

HRAVÉ
JARNÍ NOVINKY

kabelka
LIU-JO
4599 Kč 3679 Kč

v obchodech MARLENN a ELTE si vyberete

peněženka
LIU-JO
2199 Kč 1319 Kč

Do kanceláře v novém stylu
tričko
LIU-JO
1699 Kč 1189 Kč

Kalhotové kostýmky s jemným
vzorkem si můžete vzít do kanceláře
i na nákupy. Kombinujte je s výraznou
kabelkou.

džíny
LIU-JO
5009 Kč 4079 Kč

Trendy ozdoby

Lehká tmavě modrá bunda
s výraznými perlovými kuličkami
kolem zapínání potěší milovníky
detailů.
tričko
LIU-JO
1999 Kč 1199 Kč

bunda
TWINSET MILANO
7099 Kč 4259 Kč

Vždy něco navíc

Pohodlné a přitom originální
tričko s efektními střapci oživí
jednoduchý outfit.
top
WEEKEND MAX MARA
1799 Kč

top
WEEKEND MAX MARA
4699 Kč

košilový kabátek WEEKEND MAX MARA 6799 Kč
kalhoty WEEKEND MAX MARA 4 999 Kč
top WEEKEND MAX MARA 1699 Kč
boty JOHN GARFIELD 1089 Kč

kalhoty
WEEKEND MAX MARA
4999 Kč

2.
3.

4.
1.

6.
5.

8.

9.

7.

Fotograﬁe | Zleva | Bunda 2499 Kč 1714 Kč, jeansy 1299 Kč 519 Kč, triko 549 Kč, kabelka 1399 Kč 839 Kč | Bunda 2149 Kč 1504 Kč, jeansy 1799 Kč 519 Kč,
triko 599 Kč 384 Kč, deštník 449 Kč
1. Triko 349 Kč 2. Růžová vesta 849 Kč 3. Modrá vesta 849 Kč 4. Triko 399 Kč 5. Legíny s hvězdami 299 Kč 6. Jeansy 699 Kč 7. Přívěsek 399 Kč 8. Triko 449 Kč
359 Kč 9. Triko 549 Kč
3.

2.

1.

4.

5.

6.

7.

Fotograﬁe | Zleva |Triko 649 Kč, legíny 399 Kč 199 Kč | Rolák 340 Kč, jeansy 849 Kč, vesta bez rukávu 599 Kč | Triko 499 Kč, mikina 849 Kč, tepláky 1199 Kč 480 Kč
1. Bunda 1899 Kč 760 Kč 2. Vínový svetr 799 Kč, pruhovaná košile 699 Kč 3. Pruhované triko 499 Kč 4. Šál 499 Kč 5. Černá mikina 1149 Kč 460 Kč 6. Maskáčová
mikina 1099 Kč 7. Svetr 699 Kč 350 Kč
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Liga se v Teplicích v březnu naplno rozebíhá
Tradiční tisková konference před zahájením jarní odvetné části nejvyšší fotbalové soutěže proběhla na stadionu Na Stínadlech.

„Chtěl bych říct, že s umístěním po první
polovině sezóny můžeme být spokojeni, 23
bodů je dobrý výsledek, ale mrzí mě vyřazení
s Hradcem Králové a pak také ztráta bodů
v zápase v Ostravě. Základ je tedy pro jaro
velice dobrá, dává nám to možnost pohlížet na místa před námi, ale uvědomujeme
si, že odchodem Martina Filla se tým oslabil
a situace bude o něco složitější,“ řekl úvodem
tiskové konference Pavel Šedlbauer. Následně se trenér Daniel Šmejkal věnoval uplynulé
přípravě: „Přípravné období proběhlo přesně
tak, jak jsme si naplánovali. Měli jsme výborné podmínky. Teď už se chystáme na první

ligové utkání a moc se na něj těšíme.“
Hosté tiskové konference se věnovali
také výhledu na jarní část sezóny. „Chceme
se tlačit během jara na pohárové příčky, ale
je mi jasné, že to bude složité, protože začátek jara bude obtížný, čeká nás těžký zápas
v Jablonci a poté přijede Ostrava, která hraje o záchranu a výrazně posílila,“ řekl Pavel
Šedlbauer a Daniel Šmejkal ho doplnil: „Čeká
nás čtrnáct zápasů a my máme samozřejmě
cíl všechny vyhrát, ale uvidíme, jak dlouho
nám to vydrží. (úsměv) Momentálně jsme na
šesté příčce a minimálně bychom ji chtěli udržet.“ Došlo také na téma případné náhrady
z Martina Filla, který odešel do Baníku Ostrava. „Rádi bychom za Martina Filla koupili
adekvátní náhradu, ale momentálně na to
v našem rozpočtu nejsou peníze. V letošním
roce je potřeba investovat do vybudování
umělé trávy v areálu stadionu, což je poměrně významná investice, stejně jako oprava
severní tribuny, ke které také dojde, tudíž
nemůžeme tolik investovat do hráčského
kádru,“ vysvětlil předseda představenstva.
Další informace z tiskové konference už

směřovaly k dalším tématům, významnou
novinkou je spuštění přípravek přímo pod hlavičkou FK Teplice, které je plánováno na léto
letošního roku. „Rozhodli jsme se jít cestou
vlastních přípravek o následující sezóny. Souvisí s tím samozřejmě nábory, které pro děti
přichystáme, tak aby se nám týmy nejmladších kategorií podařilo naplnit a připravit pro
ně kvalitní tréninkový proces pod vedením
našich trenérů,“ sděluje Petr Hynek.
V rámci letošního roku se v areálu Stínadel schyluje také k jedné stavební novince.
Místo nynějšího hřiště s umělou trávou, přilehlého parkoviště a tenisových kurtů je totiž
v plánu vybudovat zmíněné hřiště s umělou
trávou, které bude parametry i kvalitou splňovat požadavky pro soutěžní zápasy v Juniorské nebo dorostenecké lize. „Kvalitní hřiště
s umělou trávou je také požadavkem pro získání statutu klubové akademie, které FAČR
plánuje v blízké době spustit. Naším cílem samozřejmě je tento statut získat a navázat na
regionální akademii, která sídlí také v Teplicích, proto musíme toto hřiště vybudovat. Je
to investice do naší budoucnosti v podobě

mládeže,“ říká Petr Hynek.
Další novinkou, kterou klub chystá především pro fanoušky milující historii, je zbrusu
nová historická sekce. Jedinečný historický přehled pro klub připravuje kronikář Pavel Nohál, který disponuje historickými fakty
a přehledy od založení klubu v roce 1945.
Sekce by se měla spustit do poloviny března a opravdu se je na co těšit. „Fanoušci
na klubovém webu najdou veškeré detaily
z celé historie klubu, takto rozsáhlým archivem přístupným fanouškům v tuto chvíli
v České republice nedisponuje žádný jiný
klub,“ pochvaluje si ředitel klubu Petr Hynek
a šéf klubového marketingu Martin Kovařík
ho doplňuje: „Velké poděkování patří jak
Pavlu Nohálovi, tak společnosti eSports, která historickou sekci připravuje po technické
stránce. Fanoušci si budou moci vyhledat
všechny hráče, kteří v historii nastoupili za
teplické áčko, dohledat si všechny zápasy
nebo se podívat, který rozhodčí odřídil nejvíce zápasů Teplic v první lize.“ ■
Zdroj: FK Teplice

Spojení skupiny Alibi a Fontány funguje

Nová výstava v našem centru

V roce 2017 začalo fungovat na výbornou spojení hudební skupiny Alibi
a Nákupního centra Fontána. Jiří Fait a Martin Strejc se stali nedílnou součástí
každé kulturní akce u nás v centru, a proto jsme Jirku Faita pozvali k rozhovoru.

Ve středu 14. února 2018 se v Nákupním centru Fontána konala vernisáž,
která zahájila dvouměsíční výstavu výtvarných a grafických děl našich
žákyň z oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Vernisáž byla zahájena recitacemi
a několika písněmi v podání našich děvčat
ze zmíněného oboru. Za organizaci, včetně
instalace výstavy, je třeba poděkovat Mgr.
Kateřině Barabášové a jejím žákyním. Přijďte se podívat na krásné obrázky a plastiky,
které vytvořily naše budoucí učitelky, jejich
díla jsou opravdu nádherná. Rozhodně neprohloupíte. Výstava se nachází ve druhém
patře Nákupního centra a potrvá do konce března. Výstava vznikla ve spolupráci se
Střední školou AGC Teplice. ■

SČF a legendární skupina Queen
Legendární skupina Queen a Severočeská filharmonie Teplice. Spojení,
které dává smysl a pro posluchače je připraven nezapomenutelný zážitek. Stane se tak 15. března od 19 hodin v Domě kultury v Teplicích.
Jak vznikla skupina Alibi?
Skupina Alibi vznikla víceméně jako nouzové
řešení. Bylo to v září roku 2016. Dva členové
současného uskupení působili v jiné formaci,
která bohužel nedopadla.
Jaké byly začátky?
Byly opravdu hodně těžké. Z rozjetého projektu jsme spadli na úplnou nulu a museli jsme
začít úplně znovu. Jediné co nám zůstalo, tak
to byla zvuková aparatura.
Co v současné době nabízíte posluchačům?
V současné době dokážeme našim posluchačům nabídnout profesionální hudební
produkci, profesionální zvukovou i světelnou
techniku a hlavně show. Ta u nás nesmí chybět. A také jim dokážeme nabídnout to, že se
nezhroutíme, když něco nevyjde. Jsme prostě
jen lidé, chybička se vloudí a my si z toho dokážeme udělat legraci.
Hrajete pouze v Ústeckém kraji, nebo vyrážíte, či byste chtěli vyrážet na nějaké turné?
Kdepak, kdybychom hráli jen tady v Ústeckém kraji, asi bychom se brzy okoukali. Na
druhou stranu je super vracet se na místa, kde
vás lidi už znají a těší se na vás. Ale v současné době máme silné zázemí kromě Ústeckého
kraje také v kraji Královehradeckém, Pardubickém, Karlovarském a Praze. Turné by bylo
fajn, něco menšího se plánuje přes Vánoci
2018. Teď nás čeká turné v podobě plesové
sezony.
V adventním čase vás mohli vidět a zejména
slyšet návštěvníci NC Fontána Teplice. Jaké to
bylo se z kapelou přestěhovat do nákupního
centra?
Byla to pro nás nová zkušenost. Nikdo z nás nikdy předtím nevystupoval ani sólo, ani s kapelou v obchodním centru. Všichni jsme ovšem
shodli na tom, že i v obchodním centru může
být parádní atmosféra. A že skutečně byla –
tak jako v NC Fontána Teplice.
Vydali jste i vánoční CD. Jak velký o něj byl
zájem a co vše na něm bylo?
Ano, skutečně jsme CD vydali a partnerem
tohoto projektu se nakonec stalo NC Fontána
Teplice. Je pravdou, že vše vzniklo tak trochu
z hecu. Říkali jsme si, že si natočíme aspoň

jednu vánoční písničku. A pak jsme se začali hecovat, že uděláme CD a za 14 dní bylo
hotovo. Původně jsme chtěli udělat jen 100 ks
CD pro naše přátele a známé, ovšem všichni si ho chtěli koupit. Netrvalo to ani týden
a všechna CD byla pryč. Tak jsme nechali přidělat dalších 100 ks. Moc jsme se o nich nezmiňovali. Přesto brzo zmizela i tato CD. Zbyla
nám nakonec 4 CD. Můžeme tedy říct, že jako
vcelku neznámá kapela jsme prodali celých
196 CD za tři týdny. Na celém CD se nachází
11 vánočních písní v novém kabátě. Návštěvníci Fontány mohli písně slyšet v interním rádiu, stejně tak návštěvníci Galerie Na Soutoku
v Litoměřicích, která spadá pod stejného majitele.
Co vás vše v roce 2018 čeká?
Čeká nás hodně práce. My ale máme to štěstí, že všichni děláme to, co je zároveň naším
koníčkem. Už teď máme naplánovaný diář až
do prosince, nuda tedy nebude. Teď je v plném proudu plesová sezona, hned jak skončí,
tak je v plánu krátká dovolená a nabíháme
na různé obecní akce, slavnost, svatby, poutě
atd. To vše skončí v půlce října, kdy nás čeká
období zkoušení. Od půlky listopadu nás čeká
čas vánoční, čas firemních večírků, vánočních koncertů atd. Na nudu není čas, a za to
jsme rádi.
Setkáváte se i českými celebritami, sjednáváte i jejich vystoupení? Můžete popsat konkrétní osoby, jak s nimi probíhá spolupráce?
Především v době plesů a městských a obecních slavností se skutečně s českými celebritami setkáváme a i s některými z nich spolupracujeme. S naprostou většinou z nich probíhá
spolupráce naprosto dokonale a jsou velice
vstřícní. Výborná spolupráce se v loňském
roce rozběhla například s Heidi Janků, skupinou Lunetic, skupinou Maxíci, Olgou Lounovou, Kamilem Emanuelem Gottem, Pavlem
Trávníčkem, v letošním roce se těšíme na novou spolupráci například se Standou Hložkem.
Dále velmi úzce spolupracujeme s Marcelou
Holanovou, pro kterou zajišťujeme ozvučení
koncertů. Například pro NC Fontána Teplice jsme v loňském roce domluvili vystoupení
Aničky Slováčkové a Sabiny Laurinové. ■

V podání elektrizujícího zvuku filharmonického orchestru uslyšíte v březnu nejslavnější skladby z devíti alb „královny rocku“,
legendární kapely Queen. Fenomenální lídr
Freddie Mercury dovedl v širokém spektru
svého repertoáru postupně skloubit prvky
rocku, popu, folku, jazzu, diska, ragtimu
a gospelu až k úžasným melodiím jako Barcelona, Bohemian Rhapsody nebo We Are
The Champions, které si v ničem nezadají
s nejpopulárnějšími světovými operními áriemi. Jako ikona 70. a 80. let 20. století postupně získával nejen posluchače všech
věkových skupin, ale jako jeden z prvních
úspěšně bořil mýty mezi rockovou a vážnou hudbou. V roli Freddieho Mercuryho
se představí publiku tenorista Marek Olbrzymek, v roli Montserrat Caballé sopranistka Hana Škarková a originální zvuk kytary
Briana Maye se ponese z rukou brilantního
Jiřího Sovy. Bohaté vokály, které si Freddie
nahrával playbackem většinou sám, jsou
plně zastoupeny „live“ mužským pěveckým
ansámblem Q VOX, který je již tradiční nedílnou součástí uměleckého týmu supervize dirigenta večera Miloše Machka. Autor
projektu Symphonic Queen Miloš Machek
se řadí k výrazným dirigentským osobnostem české hudby. Působil jako rozhlasový

a televizní režisér, umělecký vedoucí komorního orchestru Moravští sólisté, stálý dirigent Filharmonie Bohuslava Martinů, stálý
host Národního divadla v Brně, šéfdirigent
orchestru Moravského divadla v Olomouci, dirigent letních hudebních festivalů
v Savojských Alpách a Francouzském středohoří a umělecký ředitel mezinárodních
dirigentských kurzů IMFC. V současné době
je žádaným dirigentem především v oblasti symfonického crossoveru. Součástí jeho
uměleckých aktivit jsou kompletní projekty
včetně dramaturgie, scénáře i moderování. Pro domácí i zahraniční společnosti natočil dvě desítky kompaktních disků,
v popředí stojí především komplet soudobé americké tvorby pro společnost Vienna
Modern Masters. S domácími i zahraničními
orchestry dirigoval Miloš Machek ve většině
zemí Evropy, z největších hudebních metropolí jmenujme např. Vídeň, Berlín, Mnichov,
Paříž, Barcelonu nebo Madrid. K největším
jeho uměleckým vystoupením patřilo především v brněnské Hala Rondo (DRFG Aréna) provedení Bernsteinovy Mše za účasti
7000 diváků, ve španělské Valencii pak právě se Severočeskou filharmonií multimediální provedení Holstových Planet za účasti
15000 diváků. ■
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Fit s Fontánou je znovu tady – pojďte soutěžit a změnit svůj život!

Jsou tomu přesně dva roky, kdy Fitness Fontána uskutečnila poprvé soutěž Fit s Fontánou. Trio soutěžících ve složení Klára Nademlejnská, Miroslav Matys a Lucie Kubištíková (na snímku zleva)se rozhodlo změnit svůj život. Všichni tři soutěž zahajovali s nadváhou, v některých případech i silnou obezitou.
A výsledek? Tříměsíční snaha byla korunována úspěchem. Konkrétní případ hovoří zcela jasně.
Pan Miroslav Matys soutěž zahájil
s velkým zdravotním handicapem, na
první trénink přišel o berlích a stěží do třetího patra NC Fontána Teplice došel. Během tří měsíců prošel však neuvěřitelnou
proměnou. Shodil přes 30 kilo, berle mohl
pověsit na hřebíček a v současné době je
stále aktivní, jezdí na kole, sportuje a sám
říká, že mu Fitness Fontána změnil život (viz
foto jeho proměny).
„Rád soutěžím, a když jsem tenkrát
viděl možnost jít do podobné soutěže,
neváhal jsem ani minutu a hned se přihlásil. První trénink byl velice náročný, ale
byl jsem rozhodnutý nic nevzdat a udělat
pro sebe a svou rodinu to nejlepší. Přebytečná kila šla rychle dolů, každodenní
konzultace s profesionálními trenéry ve Fitness Fontána byla absolutně bezchybná
a k tomu jsem zcela změnil výživové návyky. Proměna se povedla a ještě jednou
bych všem strašně moc poděkoval, protože tato soutěž mi zcela změnila život,“
říká Miroslav Matys, kterého jsme zastihli
právě při cvičení ve Fitness Fontána.

Specialistka na výživu

Trenéři Fitness Fontána
Jakub Jeřábek

Zdravím všechny nadšence, kteří milují cvičení. Jsem
osobní fitness trenér Jakub Jeřábek a pomáhám lidem ke
splnění jejich cílů. Zaměřuji se
především na lidi se sedavým
zaměstnáním a pomohu vyřešit
jejich problémy s nadbytečnými kily. Nabízím vám novou
motivaci a výzvu v pestré, efektivní a zábavné formě cvičení.
K získání rychlejšího výsledku
provádím diagnostiku celého
těla a je možné využít mimo
jiné služby sestavení optimálního jídelníčku.

A podobná výzva nyní čeká
tři nové soutěžící. „Už 1. března
se na facebooku NC Fontána
Teplice objeví výzva k zaslání
soutěžních fotografií. Po deseti
dnech uveřejníme všechny soutěžící a poslední den v březnu
tři soutěžící s nejvyšším počtem
lajků postoupí do samotné soutěže. Co je čeká?
„Věnovat se jim budou naši
profesionální trenéři, od kterých
dostanou hned tři lekce zdarma.
Chybět nebude výživové poradenství se specialistou Šárkou
Hodslavskou.
Šárka Hodslavská, specialistka na výživu pro dospělé, děti,
sportovce, diabetiky a osoby
s nádorovým onemocněním ordinuje v nově vzniklém Centru
sportovní ortopedie a medicíny
v Teplicích. Šárka má mnohaleté
zkušenosti v oblasti výživového
poradenství, a proto jako odbor-

ník byla námi oslovena, aby byla
nedílnou součástí naší tříměsíční
akce, která začíná od 1. dubna ve Fitness Fontána pro osoby, které chtějí projít proměnou
a udělat první správný krok pro
své zdraví. Tři výherci zařazeni do
tříměsíční proměny budou celé
3 měsíce pod dohledem specialistky Šárky Hodslavské.
Každý účastník projde nejprve vstupní prohlídkou s diagnostikou těla na certifikovaném
přístroji a poté mu bude sestaven individuální nutriční plán na
míru. Následovat budou pravidelné konzultace s vážením
a hodnocením stanovených cílů
proměny. Pomáhat lidem v tom
nejcennějším, co v životě mají,
což je zdraví a vidět spokojené
klienty s úsměvem na tváři, má
vážně smysl. Pokud se práce
dělá srdcem a s nadšením, tak
jsou vidět ty nejlepší výsledky.

Lukáš
Klapper
Je mi 28 let, cvičení se věnuji několik
let a nadchlo mě natolik, že jsem si udělal trenérskou licenci.
Soustředím se také na
poradenství ve výživě
a
cvičení,
redukce
hmotnosti, suplementace a zdravou sportovní
výživu. Těším se na vás.

Matouš Vejrážka
Posilování se věnuju už desátým rokem
a jako trenér se živím 3 roky. Zabývám se
osobními tréninky, tréninkovými plány, online koučingem, jídelníčky, redukcí hmotnosti, nabíráním svalové hmoty, zdravým
cvičením, cvičením se seniory a těhotnými ženami. Jsem zastáncem toho, že cvičením se dá nejen perfektně vytvarovat
postava, ale i vyřešit spousta zdravotních
problémů, a i když to tak někdy nevypadá,
každý jednou začínal.

Oslavte

jaro

kabelkou!
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