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Güntherová

Maminka nerada slyšela,  
že jsem herečka
STRANY 8–9

SLAVÍME 170 LET OD ZAHÁJENÍ VÝROBY SVĚTOVĚ PROSLULÉHO MÝDLA S JELENEM

PROVOŇTE SVOJI DOMÁCNOST. ZAŽIJTE VÁNOCE S JELENEM!
Jelen ví, že dokonale čistá domácnost je ta nejkrásnější věc na světě. Jeho domácnost je tak i o Vánocích krásně 
vyvoněná a čistá! 
Podlahu myje zásadně jen tekutým rejžákem s vůní meduňky. Všechna špína zmizí a podlaha se znovu krásně leskne. 
A protože už Jelenova babička uklízela koupelnu i kuchyň s pomocí octa, používá Jelen na úklid domácnosti octový 
čistič. Přírodní tenzidy a kyselina citronová, které jsou do něj přidané, činí ocet ještě silnějším a všechna urputná špína 
i vodní kámen rychle zmizí. Komu ocet nevoní, může šáhnout po „ocťáku” s vůní malin.
Když je doma krásně uklizeno, je na čase vyprat prádlo s Jelenem. Od prádla barevného až po sportovní se speciálním 
neutralizátorem zápachu. Už je čas na zimní pletené svetry. Na ty má Jelen připravený nový prací gel na vlnu 
a merino. Je na bázi lněného mýdla, které vlákna krásně ochrání a zjemní. U všech produktů Jelen garantuje složení 
z látek dobře odbouratelných, a přírodu tak zatěžují co nejméně. 
Jelenovy výrobky jsou k dostání ve vyvoněném ústeckém Jelením krámku (Masarykova 998/31), v sítích supermarketů 
nebo na e-shopu mydlosjelenem.cz. 
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KOSTEL SV. JANA KŘTITELE 
9/12  Lee Andrew Davidson a X – tet  
  Víta Fialy
16/12 1900  Česká mše vánoční Jakuba  
  Jana Ryby 
23/12  Audite Silete: Vánoční zpívání

NÁMĚSTNÍ SVOBODY 
2/12 1700  Slavnostní rozsvěcení  
  vánočního stromu

KLUB HVJEZDA
10/11  Jiří Schmitzer
17/11  Hudba Praha band (rock/Praha) 
24/11  B. B. Flink
1/12  Do řady, SAS, Speichelbroiss

JAZZ CLUB
9/11 2000  Krystyna Durys Quartet
10/11 2000  Charitativní hudebně taneční  
  večer pro opuštěná zvířata
17/11 2000  Luboš Pospíšil
23/11 2000  Olin Nejezchleba a Kybabu
24/11 2000  Kaleidoskop Jana Rejžka
30/11 2000  Miriam Bayle band – nové  
  album What

KNAK TEPLICE
9/11 2000  Jolly Joker and PBU plus Pop  
  Killers
16/11 2000  Baťa & Kalábůf něžný beat
17/11 2000  Teplice – zakázaný ovoce  
  a Jaksi Taksi
22/11 2000  Neřež opět v Knaku
23/11 2000  Hentai Corporation poprvé  
  v Knaku
24/11 2100  Yzomandias x Nik  
  Tendo x Decky
25/11 2000  Ramzailech /IL/ hardcore  
  klezmer
1/12 2000  Doctor Viktor
7/12 2000  Progres 2
8/12 2000  Živé kvety /SK/
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Tip Hany Machové
V sale-

siánských 
středis-
cích, kde 
se věnuje-
me dětem 
a mládeži, 
připra-
vujeme 
také spoustu akcí pro 
veřejnost. Například herní 
festival, den otevřených 
dveří, masopust, c-walk 
meeting, výrobu advent-
ních věnců a další. Víte 
o nich? Byli jste si někdy 
prohlédnout naše prostory, 
vzali jste k nám na soutěže 
a zájmové kroužky vaše 
děti? A samozřejmě nejen 
k nám. Těch míst, kde se 
něco děje, je v Teplicích 
stále víc. Znáte třeba 
taneční skupiny Viva jump 
nebo Bolly Ladies? Byli jste 
někdy na kreativním kurzu 
v pedagogicko-psycholo-
gické poradně? Víte, že 
knihovna pořádá přednáš-
ky a besedy nebo kurzy? 
Vyzkoušeli jste taneční 
kurzy pro dospělé? Kolik 
koncertů jste slyšeli v Jazz 
Clubu, Knaku, na Hvjezdě, 
v Mušli, Seumeho kapli, 
Bartolomeu? Vyzkoušeli 
jste si zasportovat v Rela-
xu, Domě pohybu nebo ve 
Sportovní hale? Fandili jste 
někdy na fotbalovém sta-
dionu? Hráli jste minigolf 
u aquacentra, kuželky nebo 
tenis na Letné? Dlabali jste 
dýně v zahradnictví nebo si 
zdobili kapustu v botanic-
ké zahradě? Prohlédli jste 
si skleníky a minizoo na 
gymnáziu? Těším se, že se 
na některém z těchto míst 
brzy potkáme.

 Hana Machová, Salesiánské  
středisko Štěpána Trochty

K U L T U R O U

2

KINO KVĚTEN
7/11  Snow film fest – přehlídka  
  outdoorových filmů 
14/11 1730  Coldplay: A Head Full  
  Of Dreams

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
7/11 1900  Neúp!ní
11/11 1030  Strach má velké oči
12/11 1900  Žena na Druhé avenue 
20/11 1900  Kočka v oreganu
21/11 1900  Vánoční salon Fešáků
24/11 1800  Jednou hole, jednou na nože
25/11 1030  Tři veselá prasátka
26/11 1900  Věra
27/11 2000  Partička
28/11 1600  Tančíme se Starou sešlostí

DŮM KULTURY
13/11 1900  Michal Pavlíček s kapelou
15/11 1900  Slavnostní koncert
18/11 1800  Martin Loew – cestovatelská  
  diashow – Madagaskar
19/11 1900  Lukáš Pavlásek – Kdo nepláče,  
  není Čech
29/11 1800  Ladislav Zibura – Pěšky mezi  
  buddhisty a komunisty
4/12 1600 Pohádka o sněhulácích
4/12 1700 Pohádka sněhulácích
10/12 1530  Nesem vám noviny,  
  poslouchejte
11/12 1900  Vánoční koncert orchestru  
  Václava Hybše

GALERIE ZAHRADNÍ DŮM
do 18/11 Jan Koblasa – Návraty –  
  Výstava ke stému výročí  
  republiky
8/12 1600  Vánoční koledy napříč Evropou

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ BÍLINA
24/11  Slavnostní rozsvícení vánočního  
  stromku
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Děkuji za Vaše hlasy v senátních volbách.
Velice si Vaší podpory vážím.

Váš Pavel Šedlbauer

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE
do 18/11 Strom a člověk v krajině  
  Českého středohoří
do 30/12 Osudy knih – osudy lidí
do 3/3/2019 Teplice za první republiky

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
18/11 1500  Duo Hvozdovi – taneční  
  a hudební odpoledne
20/11 1900  Na stojáka
11/12 1900  Dan Bárta a Illustratosphere

ZÁMEK DUCHCOV 
8 a 9/12 1000 Vánoční prohlídky na Duchcově
12/12 1730 Adventní koncert ZUŠ Ivana  
  Kawaciuka 

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA OSEK
30/11 1800  Adventní koncert – Irena  
  Budweiserová a Jakub Racek

SPOLEČENSKÉ CENTRUM OSEK
12/11 1600  Emocí k nemocí
25/11 1800  Richard Nedvěd

POUŤOVÉ PROSTRANSTVÍ DDM OSEK
10/11 1700  Krampus show

MAXICLUB KOLOSEUM,  
KRUPKA – BOHOSUDOV
9/11 2000  Svatomartinský ples

RESTAURACE NA STŘELNICI,  
KRUPKA – BOHOSUDOV
17/11 2000  Myslivecká zábava
24/11 2000  Ples TS Mixdance

PROBOŠTOV 
2/12  Slavnostní rozsvícení  
  vánočního stromu  
  (1. adventní neděle)
5/12  Mikulášská nadílka pro děti  
  – sál sokolovny Proboštov
8/12  Mikulášská zábava pro děti  
  – sál sokolovny Proboštov

Vyražte na Tři veselá  
prasátka Jaromíra Nohavici
Teplice – Máme tu něco i pro 
malé diváky. Ti si mohou 
25. listopadu od 10:30 hodin 
zajít do Krušnohorského di-
vadla na rodinné představení 
Tři veselá prasátka. Činoher-
ní pohádkový muzikál s pí-
sničkami Jaromíra Nohavici 
o pracovitosti a opravdovém 
kamarádství přivádí na scénu 
hrdiny známé písně. Dětsky 

Jak se v Teplicích žilo 
za první republiky
Teplice – Až do 25. února může-
te v teplickém muzeu navští-
vit výstavu s názvem Teplice 
za první republiky. Expozice 
návštěvníky prostřednictvím 
tematických celků seznamuje 
s každodenním životem oby-
vatel Teplic mezi lety 1918 až 
1938. K vidění jsou dvojroz-
měrné a trojrozměrné předmě-
ty, doplněné o krátký dobový 
film a časové osy.  zt

bezstarostní a klaunsky hraví 
vepříci putují světem a obje-
vují, že s dobrou náladou lze 
překonat i nástrahy kdejaké-
ho vlka. Anglický pohádkový 
příběh o prasátkách, která si 
stavějí domečky, se proměnil 
v ryze českou pohádku. Záslu-
hu na tom má i scéna a kostý-
my textilní výtvarnice Ivany 
Křivánkové.  zt
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Jste pro zrušení střídání 
letního a zimního času? 

Karolína Bambasová 
26 let 
studentka 
Teplice 
 
 

Se změnou času jsem nikdy problém 
neměla. Je mi tedy upřímně jedno, 
jestli se zrušení konat bude  
nebo ne.

Barbora Geciová 
32 let 
invalidní důchodce 
Teplice 
 
 

Ano. Zrušila bych to, změna času mi 
nevyhovuje. Je pak brzo tma. Jinak mi 
je to ale jedno, jsem důchodce. 

Simon Malá 
43 let 
zaměstnaná 
Teplice 
 
 

Vůbec nemám problém, ani 
nepostřehnu, že se čas přetáčel. Dnes 
se automaticky přetočí i na mobilech 
a prostě všude. Takže opravdu to 
vůbec nevnímám. 

Veronika Bleilová  
26 let 
mateřská dovolená 
Ústí nad Labem 
 
 

Já bych tu změnu času zrušila. Přijde 
mi to úplně zbytečné. V dnešní době 
už je to přežitek. 

A N K E T A

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 7. 11. 2018  
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na www.mediaconcept.cz  V nákladu 29.000 výtisků je distribuován do schránek domácností 
prostřednictvím České pošty, s. p.  Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru města Teplice 
 Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem 

Žít Ústí je Media Concept, s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem 
 Četnost vydání: 10 vydání v kalendářním roce  Tiskne: Europrint, a. s.  Redakce: Gabriela Zlámalová, 

tel.: 605 262 193, e-mail: redakce@zitteplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod 
a marketing: Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@teplice.cz, Masarykova 119, 400 01 
Ústí nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce. 
Příspěvky v tomto vydání publikujeme na webových stránkách časopisu, neposkytujeme je jiným subjektům 
a identifikační údaje autorů příspěvků používáme jen pro ověření pravosti informací. 

www.facebook.com/zitteplice.cz

Aquacentrum až na jaře
Teplice – Rekonstrukce 
a přístavba teplického 
aquacentra se zpozdí. Pro-
ti plánovanému otevře-
ní koncem tohoto roku je 
nové datum posunuto na 
konec března 2019. 

„Důvodem časového po-
sunu jsou nepředvídatel-
né skutečnosti v průbě-
hu stavby. Těmi hlavními 
důvody jsou nedostatečné 
založení pilotů stávající-
ho areálu, jde o nesoulad 
s původní projektovou 
dokumentací, a velké množství bouracích prací. U bouracích 
prací jde opět o nepředvídatelné situace, jako je vyšší tloušťka 
betonu nebo odolnější beton,“ uvedl Michael Paraska, ředitel 
teplického aquacentra.

Na přístavbě se montují vazníky střešní konstrukce, ve stá-
vajícím areálu byly zabetonovány atrakce, jako je divoká řeka 
nebo houpací jeskyně. Ve stávajícím bazénu a v nástavbě jsou 
nataženy rozvody, elektroinstalace, v šatnách a sociálních za-
řízeních byly položeny a zabetonovány rozvody podlahového 
vytápění. „Na nástavbě je hotová střecha, rozvody podlahové-
ho vytápění a zabetonováno. Ve strojovně se realizují rozvody 
zdravotně technické instalace, elektroinstalace, přibývá nová 
technologie,“ řekl Paraska.

Opoždění však také navýší cenu přestavby. Město Teplice za 
přestavbu zaplatí více než plánovaných 240 milionů korun, kte-
ré dá jen z vlastních prostředků. Cena podle ředitele aquacent-
ra byla po roce stavby navýšena o 3,5 miliónu bez DPH.  gz

Strašit, nebo ne?
S podzimem 
nastává i tak 
trochu straši-
delné období. 
Spousta lidí 
přijala za svůj 
anglosaský 

Halloween a před sebou teď 
máme pro Česko tradičnější-
ho Mikuláše. 

Mikuláše…, ale ruku na 
srdce, z dětství si spíš pa-
matujeme čerty. Souseda ve 
starém kožichu, roztrhaných 
kalhotách, s obličejem uma-
tlaným od uhlí a s pořádným 
řetězem v ruce. Vlastně je 
s podivem, že jsme se ho ten-
krát báli. Doba jde kupředu, 
i co se týče strachu a stra-
šení. Převlečený soused už 
nestačí. A tak navštěvujeme 
strašidelné čertovské Kram-
pus show. Tihle pekelníci 
chodí v průvodu, jsou oprav-
du hroziví, mají na sobě 
kostýmy propracované do 
posledního detailu, nechybí 
děsivé masky, drápy, mohut-
né kožichy, skutečné rohy, 
kopyta a ocasy. 

Krampusáci budí hrů-
zu a strach nejen u dětí, ale 
i u dospělých. A podle psy-
chologů právě děti bychom 
neměli na Mikuláše až tak 
moc strašit. Neměl by to být 
traumatizující zážitek. Jenže 
čertovské show jsou hitem 
a pokaždé je na ně narváno. 
Nejen dospělými, ale i dětmi. 

Pekelní čerti zamíří 25. lis-
topadu do Teplic. Půjdete se 
nechat vyděsit?

 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com

Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7–7,9 l/100 km. Emise CO2 123–180 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 
Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

INZERCE
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Foto: FB Aquacentrum Teplice 
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Města na Teplicku  
mají starosty Primátorem je Hynek Hanza

Teplice – Novým primátorem 
Teplic byl zvolený dosavad-
ní náměstek Hynek Hanza 
z ODS. 

Ten po 24 letech střídá 
v čele města Jaroslava Kube-
ru. Náměstkem je Jiří Štábl 
z ANO 2011. Devítičlenná rada 
města bude složena z pěti ob-
čanských demokratů a čtyř 
zástupců ANO 2011. Za ODS 
v ní zasednou Hynek Hanza, 
Iva Dvořáková, Pavel Tetřev, 
Josef Benda a Renata Dohna-
lová. Za ANO 2011 Jiří Štábl, 
Věra Říha, Tomáš Hadviga 
a Petr Kohout.

Nová teplická koalice má 
v sedmadvacetičlenném za-
stupitelstvu většinu jednoho 
hlasu, tedy 14. 

„Je to velká výzva nastoupit 
po veleúspěšném politikovi 
Jaroslavu Kuberovi. Přijímám 
ji s velkou odpovědností a po-
korou. Za osm let ve funkci 
jeho náměstka jsem pocho-
pil, že vést město není snadná 

a jednoduchá věc. Jeho práce 
pro město je obdivuhodná!“ 
řekl Hanza.

Volby v Teplicích vyhrá-
la ODS se ziskem 29,32 % 
a má v sedmadvacetičlenném 
zastupitelstvu 9 zastupite-
lů. Hned v závěsu byla Volba 
PRO! Teplice s 26,23 % a osmi 
zastupiteli. Třetí skončilo se 
ziskem 18,46 % ANO s pěti za-
stupiteli. Po dvou zastupite-
lích má KSČM a SPD, jednoho 
zastupitele získalo sdruže-
ní Pro Zdraví a Sport Teplice. 
Účast byla 33,8 procenta.  gz

Co čeká Teplice v následujících letech?
Věřím, že naše město čeká další etapa rozvoje. Jsou připraveny velké investice 
do dopravní infrastruktury i občanské vybavenosti města. Rád bych nadále 
zlepšoval komunikaci mezi městem a jeho občany. Město je živý organismus 
a není pouze o velkých investicích, ale i o dílčích zlepšeních a modernizaci 
současného vybavení. Moc bych si přál dokázat vzbudit v občanech města 
pevný vztah k místu, kde žijí. To je totiž ta největší investice pro ně samotné 
i budoucnost města.

O T Á Z K A  P R O  N O V É H O  P R I M Á T O R A

Teplicko – Ve většině větších měst 
na Teplicku se již uskutečnila 
ustavující zasedání nových za-
stupitelstev, která volila nové 
vedení. Starostou Duchcova byl 
zvolen opět Zbyněk Šimbera 
a starostou Krupky se stal i pro 
toto volební období Zdeněk Ma-
touš. Další čtyři roky povede 
Dubí znovu starosta Petr Pípal. 
Starostou Oseku se stane Jiří 
Macháček. Nového primátora 
po dlouhých letech mají Teplice, 
stal se jím dosavadní první ná-
městek primátora Hynek Hanza. 
Hrobským starostou pravděpo-
dobně bude zvolený 5. listopa-
du (před naší uzávěrkou) Karel 
Hirsch. V Bílině průběh voleb 
řeší krajský soud. Dokud roz-
hodne, tak ustavující zastupitel-
stvo nebude svoláno.  gz

Vrty s pryskyřicí vytvoří 
pod estakádou umělou skálu
D8 – Znovu se začalo pracovat na 
zajištění mostů prackovické es-
takády na dálnici D8. Tyto práce 
navazují na zkušební injektáže 
z konce září. V té době zde pod 
vysokým tlakem pumpovali do 
podloží pryskyřici, která má vy-
tvořit v podzemí jakousi umě-
lou skálu a dálnici v rizikovém 
území zajistit. Celkem je v plánu 
přibližně čtyřicet vrtů s hloub-
kou až 24 metrů.

„Pilotní injektáže vyšly dobře. 
Ukázaly nám, jak jde při vrtání 
a injektáži postupovat, jaké tla-
ky používat a jaké objemy hmo-
ty do podloží dostat,“ říká pro 
Český rozhlas Jan Rýdl z Ředitel-
ství silnic a dálnic.

Dosud vyšly stabilizační prá-
ce na problémové estakádě na 
220 milionů korun, vysokotlaká 
injektáž bude stát dalších zhru-
ba 25 milionů korun. Jak dlouho 

to bude trvat, zatím není jasné, 
ale žádná dopravní omezení se 
nechystají. 

Dálnice D8 přes Ústí nad La-
bem do Německa se v úseku 
přes České středohoří dlouhodo-
bě potýká s nestabilitou podloží. 

V červenci 2013 se po silných 
deštích utrhl svah u Litocho-
vic, který zavalil rozestavěný asi 
dvousetmetrový úsek a poškodil 
i blízkou železniční trať. Posled-
ní úsek dálnice mezi Lovosicemi 
a Řehlovicemi řidičům slouží od 
prosince 2016.  gz

Policistka a strážnice 
zachránily sebevraha 
Teplice – Zachránit život muži, 
který chtěl vyskočit z 11. po-
schodí panelového domu, se 
podařilo policistce a strážnici. 
Policistka Markéta Hanousko-
vá i Klára Kučerová se snaži-
ly muži sedícímu na parapetu 
skok rozmluvit. On jim řekl, že 
chce skončit s životem. Když 
dokouřil cigaretu, rozloučil se 
a prudce zaklonil,“ říká mluvčí 
teplické policie Daniel Vítek. 
V tu chvíli ho obě chytily za 
končetiny a oblečení a vtáhly 
ho na chodbu. Osmašedesátile-
tý muž byl převezen na psychi-
atrické oddělení.  gz

Teplice – V areálu teplické ne-
mocnice bude od jara fungovat 
protialkoholní záchytná stani-
ce. Tu buduje Krajská zdravot-
ní v přízemí pavilonu C. Krajští 
zastupitelé už uvolnili 17,8 mi-
lionu korun. Její provoz přijde 
ročně přibližně na 22 milionů 
korun.

Záměr Ústeckého kraje zří-
dit záchytnou stanici právě 

v teplické nemocnici se však 
nelíbí vedení města, se kterým 
toto doposud ani neprojednával. 
„Obáváme se, že zřízením jediné 
záchytky v Teplicích respekti-
ve jediné záchytky v kraji může 
mít negativní dopad na město. 
Například svážení opilých nepři-
způsobivých občanů z okolních 
obcí do tohoto zařízení bohužel 
nijak nezaručuje jejich zpětnou 

přepravu do jejich obce. A tak je 
vysoce pravděpodobné, že tito 
lidé zůstanou po opuštění toho-
to zařízení v našem městě, což 
může mít následný negativní 
dopad na soužití s občany měs-
ta,“ řekl teplický primátor Hy-
nek Hanza.

Záchytná služba není v Ús-
teckém kraji provozována od 
roku 2001.  gz

Teplice – Vyznavači moderních 
adrenalinových sportů mají 
nové místo, kde se mohou rea- 
lizovat. První parkourové hři-
ště pro sportovní nadšence 
všeho věku vzniklo v Šanově 
mezi ZŠ Koperníkova a areá-
lem Hvězda. Na hřiště vynalo-
žilo město z rozpočtu 1,9 mi- 
lionu korun. 

Sestava železných tyčí a že-
břin umožní širokou škálu 
cviků od ručkování až po sal-
ta. Z bezpečnostních důvo-
dů je hřiště vybaveno tlumicí 
plochou, která umožní odraz 
při překonávání překážek, ale 
současně zabrání zranění při 
pádu.

„V minulých letech jsme 
intenzivně pracovali na vý-
stavbě skateparku a inlinové 
dráhy na Angeru, pak jsme za-
vedli mezigenerační discgolf. 
Mezitím jsme otevřeli work- 
outové hřiště „U Bulhara“ 

Teplice nechtějí v nemocnici záchytku

Nový parkour v Šanově

a druhé kousek odtud, v uli-
ci Koperníkova. A teď po-
kračujeme dvojicí hřišť, na 
pumptrack a nyní na parkour, 
která využijí sportovci bez 
ohledu na věk a pomůcky,“ 
řekl primátor Hynek Hanza. 

Hřiště je určeno aktivním 
parkouristům různé doved-
nostní úrovně, ale využívat ho 
může každý, kdo má chuť si 
parkour vyzkoušet.  gz

Primátor Hynek Hanza (vlevo) s náměstkem 
Jiřím Štáblem foto: G. Zlámalová
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Thermalium za čtvrt miliardy
Teplice – Generální přestavba ter-
málního bazénu a celého balneo 
provozu v lázních jde do finále. 
Je to největší investice v moder-
ních dějinách teplických láz-
ní a cena se vyšplhá zřejmě na 
250 milionů korun. Thermalium 
už v prosinci nahradí dosluhují-
cí termální bazén v Beethovenu. 
Nový objekt vznikl rekonstrukcí 
a dostavbou celého lázeňského 
komplexu.

„Lázně zanedlouho otevřou 
prostor, kde je vše podřízeno 
léčivému poslání, tak aby účin-
ky přírodního léčivého zdroje 
byly maximálně přístupné. Síla 

termálních vod bude rozpro-
střena v nebývalé ploše 420 m2 
a vsazena do důstojných prostor 
naplněných klidem a respek-
tem k teplické tradici,“ přibližu-
je Dagmar Eflerová z teplických 
lázní. 

Thermalium vyrostlo ve stře-
du Lázeňského domu Beetho-
ven, na místě původního 
bazénu, který po 20 letech ne-
přetržitého provozu dosloužil. 
V listopadu 2017 práce na pro-
jektu začaly a 5. prosince bude 
slavnostně otevřeno. 

„Thermalium nabídne 
termální pramen ve dvou 

bazénech. Jeho účinky budou 
v hlavním bazénu podporo-
vat masážní a rehabilitační 
prvky. Thermalium bude ote-
vřeno veřejnosti každý den, 
celé odpoledne i večer až do 
21:00 hodin,“ dodává Dagmar 
Eflerová.  gz

Nejchutnější chleby mají v Dubí
Ústecký kraj – Týden chleba Ús-
teckého kraje je nová akce, kte-
rá propaguje a zviditelňuje kva-
litní potraviny. 

„Jedním ze smyslů soutěže 
je upevnění povědomí obča-
nů a návštěvníků kraje o tom, 
že Ústecký kraj je region, kde 
se pěstují a vyrábějí kvalitní 
a chutné potraviny a zachovává 
se řemeslná dovednost a pes-
trost nabídky,“ řekl za organi-
zátory soutěže Adam Weber ze 
spolku, který již osm let pořádá 
v kraji farmářské trhy.

Na ústeckém krajském úřa-
dě proběhlo hodnocení soutěže 
o nejchutnější chléb. Odborná 
porota hodnotila chleby, které 

Vítězové v jednotlivých kategoriích
1/ Pšenično-žitný chléb: Pekárna 
U Onďase, Děčín
2/ Žitný chléb: Pekárna Tisá, David 
Španbauer
3/ Chléb speciální: Danino pekařství, 
Děčín - Chléb podmáslový
Čestné uznání za nejchutnější kolekci 
chlebů získala pekárna PeDu, Dubí.

Teplice – Nový vůz Dacia Dokker 
mohou nyní využívat pracovní-
ci a klienti organizace Senior 
Teplice. 

Organizace Senior Teplice, 
která pomáhá seniorům, ob-
držela svůj třetí vůz v rámci 
projektu Sociální automobil. 
Slavnostní předání proběhlo 
25. října za účasti sponzorů, zá-
stupců spolku pro seniory a po-
děbradské agentury Kompakt, 
která projekt zaštiťuje.

„Z nového automobilu máme 
velkou radost. Využijeme jej 
hlavně k zabezpečení péče 
o seniory v domácnostech 

a k dalším aktivitám, jako jsou 
například výlety do přírody 
nebo za kulturou. Chtěla bych 
poděkovat všem sponzorům, 
kteří se na financování vozu 
podíleli, moc si toho vážíme,“ 
uvedla Zuzana Lozinčáková, 
ředitelka organizace Senior 
Teplice.  gz

Nové auto pro seniory 

Teplice – Mohutné kožichy, děsivé 
masky a velký pekelný rachot. 
To je Krampus show, která popr-
vé zamíří přímo do centra 
Teplic. 

„Trasa bude začínat 
ve Fontáně, skupina čer-
tů projde hlavní pasáží 
a zamíří do Krupské uli-
ce. Odtud půjde v připra-
veném koridoru podél 
obchodního centra ve 
směru do spodní části náměs-
tí Svobody ke kruhovému ob-
jezdu. Následovat bude přesun 
ke spodnímu vchodu k prodej-
ně Albert. Poté se celý průvod 
přesune znovu do prvního pa-
tra, kde čerti na hlavní pasáži 

AGC investuje 
600 milionů 
Teplice – AGC Automotive Czech 
v Chudeřicích připravuje inves-
tici za více než 600 milionů 
korun. Ta umožní firmě dal-
ší rozvoj ve výrobě především 
čelních autoskel. Nová výrobní 
linka bude plně automatizova-
ná s využitím několika robotů. 
Firma plánuje dokončit inves-
tici a zahájit výrobu na nových 
technologiích na podzim 2019.

Na celé nové lince se zvý-
ší počet zaměstnanců o osm 
na jednu směnu. V současné 
době probíhají stavební práce 
na nové hale. Technologie by 
se měly instalovat na začátku 
příštího roku.  gz

Moldava – Opravy sesuvem zni-
čené tratě na Moldavu jsou 
hotové. Po devatenácti měsí-
cích se opět rozjedou vlaky 
na Moldavské dráze. Trať byla 
neprůjezdná kvůli posunutým 
kolejím a opěrné zdi v úse-
ku Osek – Moldava. Oprava 

poškozeného úseku stála bez-
mála 64 milionů korun. 

„Ano, můžu potvrdit, že prá-
ce na sanaci sesuvu jsou do-
končeny a trať je od 1. listo-
padu sjízdná,“ řekla Radka 
Pistoriusová, mluvčí Správy že-
lezniční dopravní cesty.

Trať je sjízdná od začátku 
listopadu, ale slavnostní jíz-
da k obnovenému provozu se 
koná v neděli 18. listopadu. 
Lidé se znovu projedou napří-
klad historickým motorákem 
Hurvínek z Mostu nebo no-
vým přímým spojem z Ústí nad 

Labem a Teplic soupravou Žra-
lok. Moldavská horská dráha 
nazývaná též Teplický Semme-
ring byla oficiálně zprovozně-
na v květnu 1885. Úsek Louka 
u Litvínova – Moldava je od 
roku 1998 chráněn jako kul-
turní památka ČR.  gz

Krampus show míří do Teplic
udělají připravené kolečko 
a zase na rok zmizí v hlubinách 
pekla,“ říká Karel Schön z OC 

Fontána.
Celá trasa bude ohra-

ničena plotovými zábra-
nami, a to z důvodu bez-
pečnosti jak čertů, tak 
hlavně všech návštěv-
níků. 

Krampus je alpským 
strašidlem, které v ra-

kouském a jihoněmeckém fol-
klóru odpovídá českému čer-
tovi, průvodci sv. Mikuláše. 
Starověká tradice Krampusu 
se z rakouských Alp postupně 
rozšířila do celého Rakouska 
i do okolních států.  gz

do soutěže poslali pekaři z celé-
ho kraje. Celkem bylo do soutě-
že přihlášeno 35 chlebů z devíti 
pekáren a hodnoceny byly ve 
třech kategoriích: pšenično-žit-
ný kváskový chléb, žitný chléb 
a chléb speciální.  gz

Moldavská dráha, kterou zničil sesuv, je konečně otevřená
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AGC ovládla vyhlašování cen 
o společenské odpovědnosti
Teplice/Chudeřice – Hned dvě 
ocenění si odnesla skupina 
AGC z vyhlašování Cen Ústec-
kého kraje za společenskou 
odpovědnost. Speciální čestné 
uznání, které bylo uděleno po-
prvé v historii soutěže, získala 
AGC Flat Glass Czech.

Výrobce autoskel AGC Au-
tomotive Czech z Chudeřic se 
stal nejodpovědnější velkou 
firmou v Ústeckém kraji. Tep-
lická AGC Flat Glass Czech, 
která se po třech vítězstvích 
za sebou již nemohla hlavní 
soutěže zúčastnit, pak obdr-
žela speciální čestné uznání 
za společenskou odpovědnost. 
„Těší mě, že jako velký zaměst-
navatel v regionu držíme dlou-
hodobě laťku ve společenské 
odpovědnosti vysoko. Mám 
z ocenění velkou radost a vě-
řím, že značka AGC je a nadá-
le i bude inspirací i pro ostatní 
zaměstnavatele nejen v re- 
gionu,“ uvedl Zdeněk Frelich, 
country manažer skupiny AGC 
v České republice.

Firmy ze skupiny AGC se pra-
videlně umisťují na předních 
příčkách soutěží o společenské 

odpovědnosti a péči o zaměst-
nance nejen v regionu, ale i na 
celostátní úrovni. Dlouhodobě 
patří mezi nejlepší zaměstnava-
tele v České republice.

Soutěž Cena Ústeckého kraje 
za společenskou odpovědnost 
vyhlásily letos Hospodářská 
a sociální rada Ústeckého kraje 
a Ústecký kraj již počtvrté. Do 
letošního ročníku soutěže se 
přihlásilo 43 subjektů z podni-
katelského i veřejného sektoru, 
které působí na území Ústec-
kého kraje. Soutěž probíhala 
v pěti kategoriích: podnikatel-
ský subjekt (nad 1000 zaměst-
nanců, nad 250 zaměstnanců, 
do 250 zaměstnanců), organi-
zace veřejného sektoru nebo 
obec.  zt

Ústecký kraj – Ceny za nejlep-
ší začínající firmy si ze sou-
těže Startup Go Grill odnes-
ly projekty potisku na kávu, 
designových domečků pro 
panenky a trvanlivých sáčků 
z vyřazených padáků. 

Startup Go Grill je závěreč-
ný večer podnikatelského in-
kubátoru Inovačního centra 
Ústeckého kraje, kde se před 
porotou, investory a veřejnos-
tí prezentují začínající firmy. 
V kategorii podnikatelů, kte-
ří absolvovali inkubátor, se 
vítězem stal Martin Řežábek 
s firmou Cafeface, a odnesl si 
tak cenu v hodnotě 20 000 Kč 
na expertní služby Inovačního 
centra Ústeckého kraje. Cafe-
face umí na kávu natisknout 
jakoukoli fotografii, logo či ob-
rázek, a to prakticky okamžitě. 
Svou službu nabízí především 
jako catering s přidanou hod-
notou na firemní akce.

Dalším oceněným ve stejné 
kategorii byla firma Lucky-
des, podnikatelský projekt 
dvou studentů architektury 
Jiřího Philippa Jandy a Petry 
Jiráskové, který se zaměřuje 

na zakázkovou výrobu de-
signových domečků pro pa-
nenky a příbytků pro domácí 
mazlíčky.

Cenu České spořitelny v ka-
tegorii otevřené projektům, 
které neabsolvovaly podni-
katelský inkubátor Inovač-
ního centra, si odnesla firma 
Saaczech. Její zakladatelé Lu-
káš Cafourek a Jakub Sapák 
postavili svůj byznys na recy-
klaci a myšlence obnovitel-
nosti. Z vyřazených padáků 
české armády vyrábějí náhra-
du jednorázových plastových 
sáčků.  ok
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www.centropol.cz

Zákaznická linka

478 575 555

Připravili jsme speciální 
ceník pro seniory. 
Ušetřete až 25 % 
nákladů za elektřinu.

Délka smlouvy
32 měsíců

Úspora až 25 %

 Minimální měsíční fi x
10 Kč

PRODUKT

Jednoduše neplaťte 
více, než musíte
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Herečka a překladatelka Erika Güntherová 
pochází z Teplic, s rodinou však žije v Praze. 
K herectví ji přivedlo sledování natáčení 
hollywoodského filmu. Zahrála si například 
ve filmu Habermannův mlýn nebo v pohádce 
Sedmero krkavců. V současné době je pro ni 
nejvíc její rodina a malý syn.
Gabriela Zlámalová

Do Habermannova mlýna si mladou herečku vybral přímo režisér Herz

Erika Güntherová: Maminka ner ada slyšela, že jsem herečka

Pocházíte z Teplic…
…už ale v Teplicích nežiji. 

Nejdříve jsem žila několik let 
v zahraničí a momentálně byd-
lím s rodinou v Praze. 

Vracíte se do Teplic? Máte 
tu oblíbená místa?

Teplice mám ráda. Za rodiči 
jezdíváme sice na návštěvy do 
Dubí, ale pro lázeňskou čtvrť 
v centru Teplic mám pořád sla-
bost, pojí mě k ní totiž vzpo-
mínky na bezstarostná středo-
školská léta.

A co vás vedlo k tomu, že jste 
začala hrát? Jak jste se k he-
rectví dostala?

Po střední škole jsem vyrazi-
la na roční pobyt do Spojených 
států amerických, kde jsem 
jednoho dne měla tu příleži-
tost sledovat natáčení holly-
woodského filmu. Zážitek to 
byl pro mě tak silný, že jsem se 
potom přihlásila na hereckou 
školu v Kanadě.

Přiblížíte nám, v čem vás di-
váci mohli vidět?

Maličké epizodky jsem hrá-
la například v Habermannově 
mlýně, v seriálu Život a doba 
soudce A. K. nebo v pohádce 

Alice Nellis Sedmero krkav-
ců. A k dalším rolím jsem se 
dostala díky tomu, že mluvím 
plynule anglicky, takže jsem 
měla možnost hrát třeba po 
boku Madse Mikkelsena v Krá-
lovské aféře anebo Seana Bea-
na v seriálu Legends. 

A jak jste se k těmto rolím do-
stala? Přes castingy?

Ano, přes castingy. Do Ha-
bermannova mlýna si mě prý 
vybral přímo sám pan režisér 
Juraj Herz. 

Jak se vám se slavným režisé-
rem Herzem pracovalo?

Habermannův mlýn byl můj 
první film v Čechách a čes-
ký film vůbec. Byla to pro mě 
velká pocta. Ač to byla role 
malá, odjížděla jsem z Toron-
ta do Čech s požehnáním od 
kamarádů, že „není malých 
rolí“. 

S panem Herzem jsem se 
setkala poprvé tváří v tvář 
až při natáčení scény. Hrá-
la jsem ve filmu sudetskou 
dívku a zrovna jsme natá-
čeli emocemi nabitý odsun. 
Venku bylo zima a mrholi-
lo. V promočených šatech 
jsme procházeli davem a za 

pokřiku nadávek a občas-
né herdy do zad jsme muse-
li projít špalírem rozzlobe-
ných vesničanů/komparzistů, 
kteří stále nemohli pochopit, 
že filmová herda do zad je 
jen jako, oni rozdávali herdy 
opravdové. Ale možná prá-
vě jim a chladnému poča-
sí vděčím za herecký výkon, 
kterému pan Herz osobně za-
tleskal a přede všemi mě po-
chválil. Řekl, že jsem báječná 
herečka. Velmi mě to hřálo, 
v těch mokrých šatech.

Co na to, že budete herečka, 
říkali rodiče? 

Myslím, že maminka si mys-
lela, že špatně slyší, když jsem 
se jí během telefonátu z Ka-
nady zmínila, že jsem dosta-
la roli v místní divadelní hře. 
Ale když jsem postupně začala 
za herectví dostávat zaplace-
no, tak už to rodičům tolik ne-
vadilo.

Herecká škola v Kanadě? 
V čem je jiná než ta česká?

Začala jsem univerzitním 
vzděláním, které bylo zamě-
řeno spíše na divadelní he-
rectví. Po ukončení progra-
mu jsem ale přestoupila na 
herectví pro film a televizi, to 
už probíhalo ve formě kurzů. 
Studovala jsem přímo u zná-
mého kouče Davida Rotenber-
ga v Torontu, ten měl ve své 
třídě např. i Rachel McAdams 
a Scotta Speedmana. Více mě 
ale lákal film, těch se v Toron-
tu točí spousta. Díky kanad-
ským pobídkám do Toronta 
přicházejí točit i americké 
produkce, a Torontu se pro-
to přezdívá „Severní Holly-
wood“. 

V Čechách je zábavní prů-
mysl úplně jiný, jsou tu jiná 
pravidla i atmosféra. Rybník je 
menší, konkurence je menší, 
ale čeští režiséři nejsou na roz-
díl od Kanady nebo Států až tak 
otevření novému talentu. Ve 
filmech a seriálech se objevují 
pořád ti stejní herci. Kanadský 
rybník je velký. Jednou jsem 
třeba byla na konkurzu pro Pa-
ramount Pictures a na casting 
přišlo přibližně 300 lidí v To-
rontu, Los Angeles a Londýně. 
I tak jsem se dostala do úzkého 
výběru, ale nakonec údajně roli 
vyškrtli ze scénáře.

Herci se velmi často vyhra-
ňují na nějaký styl. Co je pro 
vás více – divadlo, film či te-
levize? 

Určitě mě nejvíce učaroval 
film a televize. Stále mě láká 
kouzelný svět kinematografie. 
Před narozením syna jsem se 
dokonce chvíli věnovala i fil-
mové produkci. 

Kde vás v současné době mo-
hou diváci vidět?

Tak teď převážně v praž-
ských parcích se synem v ko-
čárku. Ale brzy by měl na 
Netflixu vyjít hororový seriál 
The Things I saw, kde jsem 
hrála maminku chlapci, které-
ho pronásleduje duch. 

Věnujete se vyjma herectví 
a rodiny ještě překladatel-
ství…

Momentálně mnoho času vě-
nuji svému půlročnímu synovi, 
k tomu ještě dálkově studu-
ji ekonomku, koordinuji svoji 
překladatelskou agenturu Eri-
ka překlady a nárazově i sama 
překládám. 

Radost a hlavní náplň Erice teď dělá malý syn foto: archiv EG
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barva: modrá

jídlo: momentálně 
burrito

hudba: filmová hudba 

číslo: 8

politik: Bill Clinton

M O J E  N E J

se narodila Teplicích, vystudovala zde 
ISŠS. Potom odjela studovat angličtinu 
na Harvard v Bostonu, na Seneca 
College v Kanadě vystudovala herectví. 
Momentálně studuje druhý ročník 
v Praze na VŠEM na marketingu. Pra-
covala v produkci v Kanadě i Čechách, 
chvíli byla PR manager v Rádiu Impuls. 
V roce 2016 založila svoji překladatel-
skou agenturu Erika překlady, která se 
specializuje na překlady právě v oblasti 
filmu. Rodina je na prvním místě, ale 
také ráda čte, kreslí a chodí do přírody. 

Erika Güntherová 

P R O F I L

Erika Güntherová: Maminka ner ada slyšela, že jsem herečka
spokojený, a tak mi začala 
práce brzy přibývat. Tématem 
byl samozřejmě vždy zábav-
ní průmysl, jehož žargon, díky 
mé letité praxi v tomto oboru 
v zahraničí, je mi blízký a vy-
znám se v něm. Asi po dvou 
letech mé sólo akce jsem za-
ložila agenturu, protože prá-
ce bylo tolik, že jsem už sama 
nestíhala. Navíc, začali se mi 
ozývat klienti s překladem 
i do dalších světových jazyků. 
Sama zvládám jen angličtinu, 
tak jsem ke spolupráci přizva-
la i své známé se znalostí dal-
ších jazyků. 

Vždy jsem dbala na to, aby 
každý, kdo s agenturou spo-
lupracuje, měl znalost jazyka 
na úrovni rodilého mluvčího 
nebo se té úrovni velmi blí-
žil. Korekturu nám dělají jen 
rodilí mluvčí. Ve většině pří-
padů překládáme zahraniční 
filmové scénáře pro celove-
černí filmy, dále pak prezen-
tace reklamních agentur při 
výrobě reklam do televize, ale 
i smlouvy a vše, co je s výro-
bou filmů a reklam spojené. 
Občas i tlumočím, pracovala 
jsem pro televizi Nova. Tlu-
močila jsem přednášku ame-
rického podnikatele a mo-
tivačního speakera Jamese 
A. Cusumana.

Dá se skloubit úspěšná karié-
ra a rodina?

Určitě dá, mám totiž doma 
skvělého partnera. Takže když 
je třeba, plnohodnotně mě 
zaskočí. Je to taková máma 
s vousy (smích).

Máte čas i na koníčky? Co 
ráda děláte ve volném čase?

Snažím se vše balancovat 
a žít pokud možno vyváženě. 
Energii, kterou vydám, se sna-
žím zase dočerpat. Nejraději si 
teď hraju se synem. Právě pro-
žívá období, kdy se rychle učí 
velké množství věcí. Nasává své 
okolí jako houba a mě baví mu 
představovat svět. 

Potom samozřejmě romantic-
ké chvilky s partnerem, dáváme 
si spolu pravidelné romantic-
ké schůzky, aby nám vztah ne-
zevšedněl a oba jsme dočerpa-
li energii. V neposlední řadě je 
to čtení, ať jsem sebevíc una-
vená a práce mám nad hlavu, 
před spaním si musím přečíst 
alespoň stránku beletrie. Jsem 
velkým fandou J. K. Rowlingo-
vé, mám ve své sbírce dokonce 
osobně podepsané první vydání 
posledního dílu série o Harrym 
Potterovi.

Co byste si přála v profesním 
životě?

Chtěla bych pokračovat i na-
dále v hraní a dostat se časem 
i k větším a výraznějším rolím. 
A takovým velkým snem, který 
jsem si zatím dosud netroufla 
úplně realizovat, je psaní fil-
mových scénářů. 

Máte ráda podzim anebo je 
pro vás spíš obdobím depresí 
a melancholie?

Podzim je snad moje nejob-
líbenější roční období. Mám 
ráda barevné listy podzimu, jak 
vzduch kolem voní a brzy se 
stmívá... Je to takové romantic-
ké. A na co se každý rok těším, 
jsou nabídky v kavárnách, a to 
latte s příchutí zázvoru nebo 
dýně…

Erika Güntherová je mladá a sympatická herečka původem z Teplic foto: Studio Markéta Strnadová

Jak jste přišla k překládání?
Jako překladatel a tlumoč-

ník se živím už několik let. 
Přišla jsem k tomu úplně 

náhodou v zábavním průmy-
slu, kde jsem jako záskok 
vypracovala nějaký krat-
ší překlad. Klient byl velmi 
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Výtěžek běhu pro 
dětský stacionář
Teplice – Studenti a pedagogo-
vé Biskupského gymnázia, Zá-
kladní školy a Mateřské školy 
Bohosudov uspořádali už šes-
tý ročník Charitativního běhu 
Krupkou aneb Pomáháme tep-
lické nemocnici. Letos se orga-
nizátorům povedlo vybrat ve 
prospěch teplické nemocnice 
na startovném a dobrovolných 
příspěvcích bezmála 24 tisíc 
korun.

„Velmi si dlouholeté podpo-
ry Biskupského gymnázia vá-
žíme a spolu s dobrovolníky 
se také na této akci podílíme. 
Naše zdravotnická pracoviš-
tě věnují každoročně do dob-
rovolné dražby poukázky na 
bezplatná vyšetření. Letos na-
příklad mohu zmínit kardiolo-
gickou prohlídku pro sportov-
ce, kompletní vyšetření očí, 
oblíbený chemický peeling 
a jiná ošetření. Ovšem největší 
úspěch zaznamenali háčkova-
ní medvědi, které udělala naše 

koordinátorka dobrovolníků 
Petra Suchomelová,“ přiblíži-
la Kateřina Vágnerová, hlavní 
sestra z nemocnice Teplice.

Návštěvníci během sportov-
ního a zábavního dne zhléd-
li doprovodný program, který 
nabídl například ukázku agili-
ty, canisterapie, slackline nebo 
tvůrčí dílnu.

„Letos výtěžek putuje na 
zvelebení zahrady dětského re-
habilitačního stacionáře v ulici 
Kmochova cesta,“ dodala Kate-
řina Vágnerová.  gz

Běh pomohl dětskému stacionáři 
foto: Petr Sochůrek/Krajská zdravotní

Mobilní hospic má druhé auto, 
zajíždí i do Teplic a Bíliny
Ústecký kraj – Mobilní hospic 
v Masarykově nemocnici při 
onkologickém oddělení dostal 
druhé výjezdové auto. Jedná se 
o Škodu Fabia s doplňky, za více 
než 272 tisíc Kč, která byla pro 
hospic zakoupena díky sponzor-
ským darům.

„Nové auto je pro nás velkým 
přínosem. Již se nemusíme stří-
dat na jednom vozidle a tým 
mobilního hospice může v jeden 

V Květině debatovali „o šmejdech“
Teplice – V rámci Týdne sociál-
ních služeb se otevřela nezisko-
vá organizace Květina veřejnosti. 
Den otevřených dveří se tento-
krát konal ve všech službách, 
které organizace poskytuje.

„Studentům středních škol 
byla nabídnuta účast na pre-
zentaci představující činnost 
naší organizace spojenou 
s prohlídkou prostorů služeb 
sídlících v Dubí. Konkrétně 
se jedná o nízkoprahové za-
řízení pro děti a mládež Klub 
Magnet, Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi Kvě-
tina a Terénní programy Květi-
na. Naše teplické kolegyně ze 
služby Doprovázení pěstounů 
připravily workshop pro stu-
denty teplického gymnázia 

a studenty oboru sociální čin-
nost střední hotelové školy na 
téma Práva dětí na křižovatce 
a náhradní rodinná péče,“ po-
pisuje program ředitelka orga-
nizace Barbora Bočková. 

„Při naší práci se stále se-
tkáváme s tím, že lidem u dve-
ří zvoní různí prodejci čeho-
koli. Tyto praktiky ale většinu 
lidi přivádí spíše do problé-
mů. A tak jsme využili dne 
otevřených dveří a uspořáda-
li besedu na téma „šmejdi“. 
Myslím, že tohle téma je stále 
aktuální, je dobré lidem při-
pomenout, koho si nepouštět 
domů, na které firmy si při 
uzavírání smluv dát větší po-
zor,“ dodává přednášející Mi-
lada Šebestová.  gz

INZERCE

EUC DERMACENTRUM
fototerapie - balneoterapie

v naší péči

www.eucklinika.cz/ustinadlabem

Trápí vás lupénka či ekzém?
EUC Dermacentrum je nestátní zdravotnické zařízení 
ambulantního typu, které se zabývá především 
léčbou onemocnění, u nichž je indikována fotoléčba a 
balneofototerapie. Využívá se zejména při léčbě psoriázy 
(lupénky), atopické dermatitidy, seborhoické dermatitidy 
a jiných kožních onemocnění – akné, lichen ruber, pruritus 
(svědění kůže). 

Nabízíme:
 - moderní vířivé vany s možností regulace teploty
 - hydromasáž s obsahem minerálních solí  
 - fotoléčbu lokální i celkovou
 - samostatné léčebné boxy poskytující soukromí

Přednosti balneofototerapie:
 - útlum svědění a zánětu kůže
 - ovlivnění průběhu a rozsahu kožního onemocnění 
 - zabraňuje opakovanému zhoršování choroby
 - stimulace krevního oběhu  - prokrvení, pružnost, omlazení  
  pokožky
 - regenerace organismu - uvolnění toxinů, vyrovnané  
  pH pokožky
 - fyzioterapeutický efekt (pohybový systém)
 - relaxační a očistný účinek 
 - psychoterapeutický efekt

Součástí tohoto zařízení je biostimulační laser a doplňkový 
prodej dermatologických produktů. O možnosti využití této 
léčby se můžete poradit se svým ošetřujícím dermatologem 
či přímo s lékaři kožního oddělení EUC Kliniky – po 
předchozím objednání. Nově zrekonstruované pracoviště 
najdete v EUC Klinice Ústí nad Labem, budova B (bývalý 
Doctus), v 2. mezipatře.

Těšíme se na vaši návštěvu!

kontaktujte nás na telefonních číslech:

+420 477 102 200
+420 602 232 582

Provozní doba:
Pondělí 6:30 – 15:00
Úterý 6:30 – 17:30
Středa 6:30 – 15:00
Čtvrtek 6:30 – 17:30
Pátek 6:30 – 12:00
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čas navštívit dva pacienty,“ řek-
la vedoucí lékařka Jana Dušán-
ková.

Mobilní hospic pokrývá spá-
dovou oblast onkologického 
oddělení V Podhájí. „Jezdíme za 
pacienty do Teplic, Bíliny, Děčína 
a Ústí nad Labem. Tím, že peču-
jeme také o dětské pacienty, tak 
v současné době navštěvujeme 
i šestnáctiletého pacienta v Čes-
ké Lípě,“ doplnila Dušánková.  gz



V O L N Ý  Č A S

1 1

l i s t o p a d  2 0 1 8

Teplice – Do teplického Domu 
kultury přijede se svou ka-
pelou zahrát přední český 
kytarista Michal Pavlíček. 
Koncert se uskuteční 13. 11. 
od 19:00 hodin. Vstupné je 
od 220 do 260 korun. Pavlíč-
kovu kapelu Čombeband tvo-
ří bubeník Michal Kolouch 
a baskytarista Martin Ivan. 
Trojici muzikantů podle ča-
sových možností rozšiřu-
je klávesista Michal Nejtek. 
Pestrý repertoár Čombeban-
du pochází z Pavlíčkovy dílny. 
Jak sám říká, jde o skladby 
„rychlé a dynamické, tajem-
né a přemýšlivé, odlehčené 
a provokativní“.  zt

Do Teplic přijíždí Michal 
Pavlíček a Čombeband 

Vychutnejte si skvělý scat 
Teplice – Chcete si užít pořádnou 
dávku kvalitní muziky? Tak to 
si 30. listopadu zajděte na dal-
ší skvělý koncert do teplického 
Jazz Clubu. Hraje se od 20:00 ho-
din a vstupné je 200 korun.  
Miriam Bayle je původem ze Slo-
venska a v Čechách žije od roku 
2000. Její doménou je vokální 
improvizace neboli scat. Díky 
vyšperkovanému scatu se stala 
uznávanou zpěvačkou i v zahra-
ničí. Věnuje se mu již od svých 
sedmnácti let. Umění scatu Mi-
riam Bayle je kritiky vysoce ce-
něno a za 25 let její kariéry 
se stala nejuznávanější jazzo-
vou zpěvačkou u nás. Má dar 
drsného, tmavého altu a použí-
vá jej s maximálně procítěným, 
nekompromisně swingujícím 
stylem. Miriam je vyhledávanou 
lektorkou a hlasovou poradkyní. 
Vyučuje jazzovou vokální inter-
pretaci a vede workshopy.  zt

Věra s Chýlkovou 
a Polívkou

Teplice – Studio Dva divadlo při-
veze do Krušnohorského di-
vadla hru s názvem Věra. Její 
režie se chopila Alice Nellis 
a v hlavních rolích se předsta-
ví Ivana Chýlková či Bolek Po-
lívka. Hraje se 26. listopadu 
od 19:00 hodin a vstupné je od 
360 do 440 korun. Zelenkova 
ironická komedie je sondou do 
zábavního průmyslu a cynické 
doby, která pokrytecky hlásá, 
že cynismus už není v módě. 
Příběh o výsluní a pádu ambi- 
ciózních jedinců.  zt

Kaleidoskop Jana Rejžka
Teplice – Užijte si poslechový klubový pořad Kaleidoskop Jana Rejžka, který volně navazuje 
na programy, které připravoval za minulého režimu. Na akci s legendárním českým hudeb-
ním publicistou si můžete zajít 24. 11. od 20:00 hodin do teplického Jazz Clubu.  zt

POZVÁNKA 

Koncert jako vzpomínka 
na Bohdana Ostroveršenka
Teplice – Před pěti lety došlo 
v kostele sv. Jana Křtitele na 
Zámeckém náměstí v Tepli-
cích k rozloučení s Bohda-
nem Ostroveršenkem, sbor-
mistrem a dirigentem Brixiho 
komorního souboru Teplice. 
Přátelé duchovní hudby teh-
dy ve zcela zaplněném chrá-
mu vyslechli hodnocení jeho 
neobyčejných životních akti-
vit. Smuteční mši pak dopro-
vodilo Gruberovo Requiem 
v podání souboru za doprovo-
du varhan. 

Vzpomínkový koncert, 
v podání Brixiho komorního 

souboru Teplice, se koná 
12. listopadu v kostele 
sv. Jana Křtitele v Teplicích 
od 19:00 hodin.

Brixiho komorní soubor 
Teplice Bohdan Ostroveršen-
ko založil v roce 1972 a usi-
lovně pro něj pracoval až do 
roku 2004. Pak už mu to jeho 
zdravotní stav naplno ne-
dovolil. Přesto s ním zůstal 
v kontaktu až do 6. listopadu 
2013, kdy dříve tak energic-
kého a všestranného člověka 
těžká srdeční choroba pře-
mohla. Po pěti letech na něj 
zavzpomínáme znovu.  gz MC
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K Ř Í Ž O V K A Soutěžní tajenka ZLATNICTVÍ KUCHYŇKA

Vánoční zahrada Christmas Garden 
Po velkém úspěchu v anglickém Kew a v německém Berlíně přichází vánoční zahrada 
Christmas Garden také do Drážďan. Fantastická zimní procházka v kouzelném prostředí 
zámku a parku Pillnitz.
Pod heslem „Se soumrakem začíná magická cesta …“ otevírá drážďanský zámek Pillnitz 
od 14. listopadu 2018 každý večer svou bránu speciální procházce vánoční zahradou 
Christmas Garden. Zámek a park Pillnitz se tuto zimu promění v zářící pohádkovou 
krajinu s dechberoucí hrou světel a působivou architekturou a světelnými postavami. 
Na přibližně dvoukilometrové stezce mohou rodiny, přátelé a páry strávit krásný večer 
v kouzelném prostředí plném klidu i objevování. Zámecké prostředí v čínském architekto-
nickém stylu se miliony zářících světýlek a barevných iluminací zahalí do předvánočního 
třpytivého moře, jaké tu ještě nebylo.  zt

T I P  N A  V Ý L E T

ZLATNICTVÍ KUCHYŇKA, 28. října 856/27, Teplice. Zakázková výroba šperků, snubních prstenů a dalších ozdob. Šperky s přírodními kameny, opravy zlatých a stříbrných šperků všeho druhu.
Tajenku křížovky zašlete do 14. listopadu na e-mail kamil.kuchynka@gmail.com. Tři vylosované výherce odměníme.
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Fojtovická drakiáda

l i s t o p a d  2 0 1 8

V Teplicích hrají 
fotbal i dívky

Dívčí fotbal má v Teplicích 
dlouholetou tradici. Od roku 
2016 hrají dívky přímo pod 
hlavičkou klubu FK Teplice, 
který jim tak může nabídnout 
perfektní zázemí a vzdělané 
trenéry. Celou sezónu probíhá 
nábor nových hráček do týmů 
starších přípravek a mladších 
žákyň (ročníky 2007 až 2011). 
Pokud je dívka ročník 2003 až 
2011, hraje s klukama a chce si 
zkusit pouze dívčí fotbal, může 
si přijít trénink vyzkoušet. 

První měsíc si dívka může zku-
sit tréninky zcela zdarma. Pro-
bíhají dvakrát až třikrát týdně. 
Celkem máme 5 dívčích týmů, 
od starší přípravky až po ženy, 
které hrají druhou nejvyšší 
soutěž. Mladší a starší žákyně 
hrají dokonce soutěž nejvyš-
ší, a tak si holky můžou zahrát 
proti Spartě, Slávii, Plzni a dal-
ším klubům. V případě zájmu 
můžou rodiče volat na telefon-
ní číslo 721 059 560. 

 Bohumil Kudrhalt, FK Teplice

Spolek za obnovu Fojtovic 
uspořádal v polovině října dra- 
kiádu, které se zúčastnily stovky 
lidí. Na programu bylo samozřej-
mě pouštění draků. Nechyběly 
ani soutěže s odměnami o nej-
hezčí draky. Přítomní si ale moh-
li užít i opékání buřtů či vození 
na koních a traktorech. 

 Spolek za obnovu Fojtovic

Setkání v Chemnitz 
Raketomodelářský klub RMC 

Sachsene oslavoval 25. výro-
čí svého založení v kosmickém 
centru Sigmunda Jähna v Chem-
nitz, kde má i svůj klub, a na 
tuto oslavu pozval i členy z RMK 
Krupka. Přivezli jsme raketový 
šampus a hlavice na rakety, pří-
věšky jako rakety a české pivo. 
Vše 25x. Prohlídka kosmické-
ho centra byla pro nás rakeťáky 
zajímavá a společné posezení 
příjemné.

 Bedřich Pavka, RMK Krupka

Gymnazisté  
navštívili Terezín

Třída 7. C teplického gym-
názia navštívila v polovině říj-
na Terezín, kde byla nejdří-
ve seznámena s historií Malé 
pevnosti během 1. i 2. světové 
války, a po této komentované 
prohlídce se následovně přesu-
nula do Muzea ghetta. Zde ab-
solvovala workshop „Školákem 

a studentem v protektorátu“. 
Studenti kombinovali práci s do-
kumenty, podklady a výpověď-
mi pamětníků, ze kterých sami 
vyvozovali závěry a vžívali se do 
situace stejně starých studentů 
během protektorátu. Nejvíce je 
zasáhl případ roudnických stu-
dentů, kteří byli pro výstrahu 
bez pádných důvodů odvezeni 
do koncentračního tábora. Tato 
exkurze měla za úkol připome-
nout a přiblížit studentům hrůzy 
2. světové války, které se pácha-
ly i na středoškolácích, což beze 
zbytku splnila.

 Gymnázium Teplice

MC
20
18
53
6

Od školního roku 2019/2020 nabízíme uchazečům studijní 
a učební obory:

Středisko Resslova
Studijní obory s maturitou (čtyřleté):

• 23-41-M/01 Strojírenství, zaměření: Programování CNC strojů 
a počítačová grafika

• 23-45-M/01 Dopravní prostředky, zaměření: Silniční vozidla 
a logistika

• 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření:  
Energetika a informatika, 
Automatizace a počítačové aplikace

Středisko Stříbrníky
Studijní obory s maturitou (čtyřleté):

• 18-20-M/01 Informační technologie, zaměření: Počítačové 
sítě a programování

• 37-42-M/01 Logistické a finanční služby zaměření: 
Informatika v logistice

Učební obor s maturitou (čtyřletý):
• 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, zaměření (volí se od 

3. ročníku): 
bezpečnostní systémy a datové sítě 
automatizace a silnoproudá zařízení

Učební obory s výučním listem (tříleté):
• 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud
• 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
• 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy
• zaměření Logistika provozu a přepravy

Dálková forma vzdělávání
Učební obory – tříleté studium (pro uchazeče s ukončeným 
středním vzděláním s maturitní zkouškou – zkráceno na jeden rok)

• 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

Střední průmyslová škola je státní odbornou školou, založenou již v roce 1910. Je jednou z největ-
ších páteřních škol Ústeckého kraje. Škole jsou propůjčeny tituly Fakultních škol: Elektrotechnické fakulty 
ČVUT v Praze, Fakulty strojní TU Liberec a Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem. Škola je čtyřná-
sobným vítězem a držitelem titulu „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“, který uděluje klub zaměstnavate-
lů škole, která nejlépe v kraji připravuje žáky do profesního života.

V  oborové skladbě se specializujeme na obory elektrotechnické, strojírenské, logistické, dopravní 
a velice žádané obory informačních technologií. Víceúrovňové vzdělávání je zajištěno studijními a učeb-
ními obory s maturitou, učebními obory s výučním listem a dálkovou formou učebních oborů. Mezi řa-
dou oborů je vzájemná prostupnost, což znamená, že žáci mohou v případě nevhodné volby oboru nebo 
náročnosti studia přestoupit na jiný obor. 

Jsme akreditovaným střediskem pro získání prestižního mezinárodního osvědčení ECDL (Mezinárod-
ní standard pro digitální znalosti a dovednosti). Absolventi elektro oborů mohou na závěr studia získat 
kvalifikaci podle § 5 a § 6 vyhlášky 50/1978 Sb. Žáci oboru dopravní prostředky mohou získat za výhod-
ných podmínek při výuce řidičský průkaz na nákladní automobil (skupina C). V oboru strojírenství se učí 
CAM systémy v učebně CNC strojů a CAD systémy v učebně počítačové grafiky. Výuka informatiky pro-
bíhá v počítačových učebnách a výuka jazyků ve speciálních učebnách s podporou využití multimédií 
při výuce. Na škole je zřízena Cisco Networking Academy Program s možností získat certifikát CNA 1–4. 
Škola je držitelem ceny Evropské kvality v projektu Comenius – Vocex – mezinárodní výměna studentů.

Velkou devízou školy je spolupráce se zaměstnavateli a firmami, které nabízejí různorodou podpo-
ru žáků při studiu, čímž se velmi zvyšuje možnost uplatnění absolventů na trhu práce (praxe, brigáda, 
stipendijní programy). Se všemi významnými partnery má škola uzavřenu „Pečeť kvality přípravy absol-
ventů do profesního života“ pod záštitou prezidenta Hospodářské komory České republiky. Poptávka 
po našich absolventech je v současné době enormní a počet absolventů zdaleka neuspokojuje poža-
davky firem. 

Zveme všechny zájemce – přijďte se k nám podívat v době otevřených dveří a získejte informace 
a představu o tom, jak u nás probíhá výuka. 

Středisko Resslova:
• čtvrtek 22. listopadu 2018, 14:00–16:00 hodin, sobota 1. prosince 2018, 9:00–12:00 hodin 

(koncové časy jsou vždy časem zahájení poslední prohlídky)
Středisko Stříbrníky:

• středa 21. listopadu 2018, 14:00–17:00 hodin (poslední prohlídka v 16:15), středa 5. prosince 2018, 
14:00–17:00 hodin (poslední prohlídka v 16:15)

Střední průmyslová škola 

Resslova 5, Ústí nad Labem | příspěvková organizace
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Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“  
15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května - u hřiště 
12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018
Sobědruhy, Zahrádky - směrem k Mexiku  
6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018
Krušnohorská - parkoviště  
23. 11.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
Krušnohorská - u trafostanice u Fojtovické  
7.–10. 11., 12.–15. 12. 2018
Unčínská 28. 11. – 1. 12. 2018
Přítkovská - u č. p. 1500 - panelák vedle OSSZ 
16.–20. 11., 21.–25. 12. 2018
Proboštovská x Táborská 8.–12. 11., 13.–17. 12. 2018
K. Aksamita x Brandlova - z boku garáží 
30. 11. – 4. 12. 2018
J. Koziny - parkoviště u tří věžáků, 27.–30. 11. 2018
Maršovská - parkoviště naproti ZŠ 1.–5. 11., 
6.–10. 12. 2018
Maršovská - u č. p. 1519 - nad služebnou Policie ČR, 
30. 11. – 4. 12. 2018
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 22.–26. 11., 
27.–31. 12. 2018
A. Staška 1717-18 - na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 14.–17. 11., 19.–22. 12. 2018
A. Staška 1709-10 29. 11. – 3. 12. 2018
A. Staška 1706-9 8.–12. 11., 13.–17. 12. 2018
Zemská 1439 15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Hlávkova 9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Scheinerova 30. 11. –4 . 12. 2018
Nedbalova x Fibichova 4.–8. 10., 8.–12. 11., 
13.–17. 12. 2018
Edisonova 1841-3 na parkovišti 19.–22. 11., 
24.–27. 12. 2018
Severní x Na Haldách 15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od Modlanské ul.) 
5.–8. 12. 2018
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské 

ul.) 15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Skupova x Havlíčkova 26.–29. 11., 
31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Skupova x Thámova 23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
Metelkovo nám. x Fügnerova, 1.–5. 11., 6.–10. 12. 2018
„malá“ Trnovanská 1528 - naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 8.–12. 11., 13.–17. 12. 2018
Trnovanská 1297-8 na parkovišti u „Palm Beache“ 
14.–17. 11., 19.–22. 12. 2018
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na parkovišti přes 
silnici 29. 11. – 3. 12. 2018
Kosmonautů 22.–26. 11., 27.–31. 12. 2018
Kpt. Jaroše 12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018
V Závětří 1676 2.–6. 11., 7.–11. 12. 2018
Doubravická 1683 22.–26. 11., 27.–31. 12. 2018
Raisova 2573 - bok dom 23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
Holečkova 2608-9 - před křižovatkou s ul. B. Němcové 
9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Pod Doubravkou - parkoviště naproti č. p. 2900 
29. 11. – 3. 12. 2018
J. Hory x U Horského pramene 30. 11. – 4. 12. 2018
J. Hory x Vančurova 23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
E. Krásnohorské - u nádoby na sklo  
19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Máchova ul. - před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 
7.–10. 11., 12.–15. 12. 2018
Jankovcova u garáží (tabák) 16.–20. 11., 
21.–25. 12. 2018
K. Čapka 2525 - u křižovatky s ul. U Schodů 
30. 11. – 4. 12. 2018
Baarova x Wolkerova 1261 - bok domu 9.–13. 11., 
14.–18. 12. 2018
Potěminova x K. Čapka 5.–8. 11., 10.–13. 12. 2018
Zeyerovo nám. 1300 26.–29. 11., 
31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
K. J. Erbena 1316 - parkovací pruh 9.–13. 11., 
14.–18. 12. 2018

Fučíkova stezka x Foersterova 23.–27. 11., 
28. 12. – 1. 1. 2019
Křičkova x Škroupova 5.–8. 11., 10.–13. 12. 2018
Křížkovského 2508-10 16.–20. 11., 21.–25. 12. 2018
P. Holého x Purkyňova 20.–23. 11., 25.–28. 12. 2018
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
28. 11. – 1. 12. 2018
Školní 645 - u křižovatky s Revoluční ul. 12.–15. 11., 
17.–20. 12. 2018
Tyršova 5.–8. 12. 2018
Dubská x Brožíkova 2.–6. 11., 7. 12. – 11. 12. 2018
Alejní 2754 - zeleň 26.–29. 11., 31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Písečná 2990 28. 11. – 1. 12. 2018
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice 20.–23. 11., 
25.–28. 12. 2018
Pražská 3009-11 - na parkoviště u hlavní silnice 
9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Sviní potok, Prosetice - na úrovni ul. Pod Hvězdárnou 
21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
Stará Mlýnská x Souběžná 13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Pod Tratí 233 - u nádob na tříděný odpad 19.–22. 11., 
24.–27. 12. 2018
Svatováclavská x Vladislavova 1.–5. 11., 6.–10. 12. 2018
Novoveská 3090-3 20.–23. 11., 25.–28. 12. 2018
Habrová 3082 6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 
27.–30. 11. 2018
Javorová 3025 13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Březová - v zatáčce pod č. p. 13.–16. 11., 
18.–21. 12. 2018
Jugoslávská 1941 6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018
Francouzská x Varšavská 13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Ostravská x Bulharská 27.–30. 11. 2018
Slovenská 2645 - naproti na zeleň 5.–8. 11., 
10.–13. 12. 2018
Slovenská 2638 16.–20. 11., 21.–25. 12. 2018
Jugoslávská 2534-5 28. 11. – 1. 12. 2018

Jugoslávská - plocha u zadních vchodů č. p. 2709-2717 
21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018

Jugoslávská - před křižovatkou s Moravskou ul. 
21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018

ul. U Garáží - u bývalého bunkru 27.–30. 11. 2018

Bílinská - točna MHD 6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018

U Soudu - zeleň nebo dopravní značení 
28. 11. – 1. 12. 2018

Vrázova x Svojsíkova 21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018

Svojsíkova 2346-7 - u věžáků, 5.–8. 11., 
10.–13. 12. 2018

Libušina 2350 - bok domu na zeleni 19.–22. 11., 
24.–27. 12. 2018

Duchcovská 410-415 - za desetipatrákem 14.–17. 11., 
19.–22. 12. 2018

Rooseveltovo nám. - parkoviště naproti „Pramenu“ 
29. 11. – 3. 12. 2018

Stará Duchcovská 403 6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018

Sklářská 223-247 21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018

V Břízkách - točna MHD 7.–10. 11., 12.–15. 12. 2018

Mostecká 1564 x Ruská 5.–8. 11., 10.–13. 12. 2018

U Nemocnice 2190 - za garážemi 19.–22. 11., 
24.–27. 12. 2018

Anglická - u nádraží Zámecká zahrada 26.–29. 11., 
31. 12. 2018 – 3. 1. 2019

Litoměřická 12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018

Bratislavská 424-5 - na parkovišti z boku věžáků 
12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018

Jaselská 315 - naproti přes silnici 13.–16. 11., 
18.–21. 12. 2018

Zrenjaninská 297 14.–17. 11., 19.–22. 12. 2018

5. května x Haškova  
Alejní 2757 
Alejní u VVK  
Aloise Jiráska 
Americká 2174 
Americká 2222-31 - vnitroblok
Ant. Sochora 1303-5 
Ant. Sochora 1312-7 
Ant. Sochora 1340 
Antala Staška 1706-13 
Antala Staška 1713/15 
Antala Staška 1718/25 
Bílinská točna 
Bohosudovská 1482 
Bohosudovská 1608/22 
Bohosudovská x Na Rozhraní
Bořivojova x Rudolfova 
Boženy Němcové 2405 
Bratislavská x Anglická 
Březová 3231 
Buzulucká 336 
Buzulucká 376 
Čs. legií x Skupova 
Doubravická 1691 
Dubská 
Duchcovská 410-415 
Duchcovská 415-Roosevelt. nám.
Duchcovská naproti St. Duchc.
Duchcovská u zastávky 
Edisonova 1841-3 
Edisonova 1641 

Fibichova 1825 
Fráni Šrámka 2581 
Gagarinova 1432 
Gagarinova 1436 
Gagarinova 1438 
Habrová 3097 
Habrová x Březová 
Habrová čp. 3104 
Hálka 2881 
Havířská x Gen. Svobody 
Hlávkova 1382 
J. Koziny 1375 
J. Koziny 1376 
J. Koziny 1492 
J. Hory 2556 
J. Payera 1728 
J. V. Sládka u trafost. (u schodů)
Jankovcova jídelna 
Jaselská 317 
Javorová 3038-9 
Javorová 3035 
Javorová x Březová 
Jiřího z Poděbrad 1852 
Josefa Šafaříka 2519 
Jugoslávská 2045 
Jugoslávská 2683 
Kpt. Jaroše 1618/6 
Kpt. Jaroše 1624-4 
Karla Aksamita 1101 
Kollárova u schodů s do Českobr. 
Kosmonautů 1542 

Krušnohorská 1571 
Krušnohorská 1631 
Křížkovského 2502 
Liberecká 1645 
Libušina 2350 
Litoměřická 1646 
Litoměřická 2084 
Lounská x Ruská 
Májová 1474-7 
Maršovská 1519 
Maršovská 1522 
Maršovská naproti ZŠ 
M. Švabinského x Kašparova
Metelkovo nám. 1071 - vnitroblok
Mírové nám. zadní trakt 
Moskevského nám. 
Na Konečné 196 
Na Spravedlnosti 2335 
Nedbalova x J. A. Komensk.
Novoveská 3090 
Olbrachtova 1588/2 
Opavská 2615 
Opavská u věžáků 
Palackého x E. Krásnohorské
Palackého u kotelny naproti 
č. p. 1526 
Petra Jilemnického 2813 
Písečná 2989 
Pod Doubravkou 1270 
Pod Doubravkou č. p. 2900 - 
parkoviště

Pod Hvězdárnou 208 
Pod Kopcem x Důlní 
Pod Školou 
Pod Tratí 233 
Potěminova x J. K. Tyla 
Pražská 3005 
Pražská x Plynárenská 
Proboštovská x Táborská 
Prosetická x Dvorská 
Prosetická č. p. 214 
Přítkovská 1466 
Přítkovská 1498-1503 
Přítkovská 1613-14 
Přítkovská 1634/13 
Přítkovská 1651 
Přítkovská 1688 
Puškinova 1592 
Rohová naproti 223 
Rokycanova x Revoluční 
Rooseveltovo nám x St. Duchc.
Rovná 250-6 
S. K. Neumanna x 5. května
Scheinerova 1835 
Skupova 1919 - 1927 
Slovenská 2640-1 
Slovenská x Slezská 
Sobědruhy nám. 
Sokolovská cesta 340 
Svatováclavská 3129 
Svojsíkova 2378 
Svojsíkova 2237 - vnitroblok

Štúrova 1251 
Teplická x Příčná 
Trnovanská 1274 
Trnovanská 1284 
Trnovanská 1289 
Trnovanská 1297 
Trnovanská 1327 
Trnovanská 1337 
Trnovanská 1528 - 30 
Trnovanská 1533 
Třebízského 2896 
U Č. kostela x Fibichova z boku 1825
U Horského pramene 2089
U Nemocnice 2201 
U Schodů x K. Čapka 
U Vlastního krbu 1112 
U Zámku  
Unčínská 1549 
Unčínská 1553-5 
V Břízkách točna MHD 
V Břízkách č. p. 280 
V Závětří 1664 
V Závětří 1676 
Vančurova 2367 
Vrázova x Svojsíkova 
Wolkerova 1484/15 
Zahrádky naproti č. p. 211
Zemská x Nábřežní 
Zrenjaninská 294 
Zrenjaninská 296 
Žižkova x Haškova
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žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 h.

podzimní 
slevy

33%

22
letsl

av
ím

e

podzimní 
slevy

33 %
NOVĚ I E–SHOP

23
let

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
            Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 hod.
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PRODÁM DÍLY NA TYTO VOZY
Volkswagen  Golf II-V, Passat B3 - B6, T4 Caravella, Polo 92-99,  
LT 92, Sharan 96-04, Caddy 94-03.

Seat  Ibiza - Cordoba 94-99, Toledo 92-03, Inca 94-03, Leon 03, Alhambra.

Opel  Astra F, G, Vectra A, B, Corsa B, Combo, Kadett, Sintra 98, Zafira 99.

Ford  Galaxy 97, Escort 92-97, Fiesta 97, Mondeo 94-99, Ka.

Škoda  Favorit, Felicia, Fabia I, Octavia I, II.

Renault  Laguna I, II, R19, Megane 97-03,  
Megane cupé 97-03, Clio 97,  
Scenic 96.

Peugeot 206

Telefon 720 589 550
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KDY?

Po�d�lí, 12. listopadu
8:30 - 16:30
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ

 720 589 550
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SATELITNÍ  
DOTACE
✓ na montáž nové paraboly  
     jen za 300 Kč
✓ nebo naladění karet se  
    100 programy  
    od 149 Kč měsíčně te
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Pozor na deratizaci v Teplicích

Teplice – V rámci prevence nad-
měrného výskytu hlodavců pro-
vede teplický magistrát preven-
tivní periodickou povrchovou 
deratizaci. 

„Nástrahy budou umístěny na 
místech přístupných veřejnos-
ti do jedových staniček, které 
znesnadňují přístup dětem a do-
mácímu zvířectvu. Deratizované 
objekty a prostory i deratizační 
staničky uložené na volném pro-
stranství budou označené vý-
stražným návěstím. I když látky 

k usmrcení hlodavců nejsou 
klasifikovány jako jedy, mohou 
domácím zvířatům, ale i ma-
lým dětem způsobit zdravotní 
problémy,“ říká vedoucí odboru 
životního prostředí Dagmar Te-
uschelová.

Akce bude probíhat do 20. lis-
topadu 2018 a pozorní by měli 
být především majitelé psů 
a koček, ale i rodiče malých 
dětí. Dojde-li k požití deratizač-
ní látky, je nutné vyhledat léka-
ře nebo veterináře.  gz

Sledujte  
aktuality na 

www.zitteplice.cz
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V Teplicích
posloucháme Sever

88.8 FM sever.rozhlas.cz
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Inzerujte lokálně 
a zdarma

www.lokalni-podnikatel.cz
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