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Krušnohorským nej bylo 
zvoleno thermalium
STRANA 4

Zprávy

Magda 
Mašková

Nesnažím se stavět  
překážky, ale bourat je
STRANY 8–9

Spirituál kvintet končí;  
loučí se i v Teplicích
STRANA 11

Volný čas
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NÁDVOŘÍ TEPLICKÉHO ZÁMKU
Divadlo na zámku 
30. 8., 1000 Pohádky pana Pohádky  
  Vtipné zpracování známých  
  pohádek O Budulínkovi  
  a O Červené Karkulce zkušeného  
  autora Jiřího Středy, pro děti od  
  3 do 8 let. V alternacích účinkují  
  profesionální herci: Eva Radilová  
  – herečka a moderátorka  
  dětských Zpráviček na ČT:D, Klára  
  Klárová, Eliška Měrková a Kamil  
  Koula.
30. 8., 1700  Na staré dobré bigbítové vlně  
  Michal Prokop: pro mnohé  
  kritiky a fanoušky nepřekonatelný  
  zpěvák, byl v rámci předávání  
  cen Anděl 2018 uveden do  
  Síně slávy. Svou plodnou hudební  
  kariéru, jež bývá spojována  
  s kapelou Framus Five  
  a hudebními žánry blues, rock  
  a soul, zahájil už v době  
  vysokoškolských studií v 60.  
  letech. Z nejrůznějších důvodů  
  se z hudební scény několikrát  
  stáhl, aby na ni vstoupil znovu,  
  silnější a populárnější než dřív.  
  Luboš Andršt: jeden z nejlepších  
  českých bluesových kytaristů  
  a skvělý jazzman. Jan Hrubý:  
  vynikající český rockový houslista  
  známý ze skupin ETC Vladimíra  
  Mišíka, Framus 5, Kukulína  
  a dalších hudebních projektů.
30. 8., 2000  Klobouk dolů, pane Suchý!  
  Uvádíme k 60. výročí Divadla  
  Semafor: „Uctivý remake“. Na  
  počátku rozhodnutí zkoušet  
  hru Jonáš a tingl–tangl byly  
  (v mém případě) zcela sobecké  
  důvody. Elpíčka divadla Semafor  
  z konce šedesátých let byly u nás  
  doma značně odřené, hláška „já  
  jsem Zabiják, já jsem tady za  
  divadlo“ byla velmi oblíbená  
  a s jejich písničkami jsem se  
  probroukal raným mládím. A nyní  
  jsem si stále častěji uvědomoval,  
  že o tom vlastně moc nevím.  
  Zároveň jsem myslel na to, že  
  aktivní pamětníci – protagonisté  
  jsou stále tady a je možné se  
  s nimi sejít na „výzvědy“. A smělá  
  myšlenka byla na světě.
31. 8., 1000  Divadlo Na klice – Co se nese  
  v lese
31. 8., 1500  Herecká náruč – Mozaika  
  sestavená z ukázek hereckého  
  umění frekventantů hereckého  
  studia pod vedením režiséra  
  Svatopluka Vašuta.  
  V představeních Sněhurka, Dům  
  na nebesích, Etudy Vimroviny,  
  dětská poesie a jiných se  
  představí malí herci všech  
  věkových kategorií.
31. 8., 1700  Band of Heysek – vynikající  
  tříčlenná formace z metropole  
  jižní Moravy hraje blues tak,  
  jakoby se její hráči narodili  
  a prožili život na březích  
  Mississippi. Syrové, špinavé,  
  hlasité a neobyčejně chytlavé.
31. 8., 2000  Manželství v kostce – komedie  
  o čase. Všichni víme, co je kostka.  
  A všichni víme, co je manželství.  
  Dovedete si však představit  
  manželství v kostce? Stlačené  
  a zhuštěné jen na ty  
  nejzásadnější momenty?  
  Notabene manželství, které trvá  
  100 let? Neboť Emil a Marcela  
  museli žít spolu dlouho, než jim  
  došlo, že je jim skvěle. Naštěstí  
  se toho dožili. V úžasné komedii  
  o věčném souboji mužů a žen  
  se utkají Oldřich Navrátil  
  a Zuzana Kronerová. Budou hrát  
  dvacetileté, když se v roce  
  1987 seznámí u jezu na Berounce,  
  a budou hrát i stodvacetileté,  
  když budou na lavičce  
  v budoucnosti vzpomínat na to,  

K U L T U R N Í  S E R V I S

  kdo koho chtěl vlastně zavraždit.  
  Režie: Luboš Balabák.
1. 9., 1000  O rybáři a zlaté rybce 
1. 9., 1500  Poprask v lese
1. 9., 1700  Na staré dobré bigbítové vlně:  
  Oskar Petr a Band – Vzpomínka  
  na Marsyas
1. 9., 2000  Lež – Alice a Michel jsou  
  spokojený pár, který čeká  
  k večeři své přátele Laurence  
  a Pierra. Ti také žijí  
  v harmonickém manželství.  
  Alice je však nesvá a žádá po  
  manželovi, aby večeři na  
  poslední chvíli odvolal. Zahlédla  
  totiž ve městě Pierra, jak se líbá  
  s cizí ženou a je postavena  
  před velké morální dilema: udělá  
  přítelkyni větší službu, když jí  
  o tom řekne, nebo když jí to  
  naopak zamlčí? Pro Alici by  
  bylo nejlepší, kdyby se večeře  
  neuskutečnila a ona mohla  
  své rozhodování odložit.  
  Svěří se Michelovi a společně  
  se rozhodnou večeři odložit.  
  V tu chvíli však jejich přátelé  
  zvoní u dveří! Věčné téma,  
  které v sobě nese morální  
  aspekt, zpracované s lehkostí,  
  svižně a vtipně napsanými  
  dialogy, na problém nahlíží  
  s jemným, mírně ironickým  
  humorem. Skvělý herecký part  
  pro současné hvězdy českého  
  divadelního nebe: Petru  
  Špalkovou, Petra Lněničku,  
  Jana Dolanského, Evu  
  Koddešovou / Gabrielu  
  Mikulkovou. Režie: Thomas  
  Zielinski.

PLANETÁRIUM
28. 8., 1400 a 1600 Pohádky o Cvočkovi –  
  zažijeme společně příhody  
  profesorova psa Cvočka a jeho  
  kamarádky rakety Aminy, kteří  
  se společně vydali do vesmíru  
  prozkoumávat neznámé planety.  
  Tentokrát v příbězích Pes a jeho  
  profesor, Start do vesmíru  
  a Planeta hraček. Po pohádkách  
  se děti seznámí s hvězdnou  
  oblohou.
28. 8., 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd –  
  prezentace o životě hvězd,   
  budeme si povídat o jejich zrodu,  
  životě i dramatických koncích.  
  Nahlédneme pod pokličku  
  hvězdné alchymie přeměny prvků  
  a s tím souvisejícím výdejem  
  energie, světla a tepla. Na  
  závěr poodhrneme roušku  
  tajemství galaxií  
  a velkorozměrové struktury  
  vesmíru.

KONZERVATOŘ TEPLICE
15. 9.   Vystoupení Big Bandu na Malé  
  Paříži (Altán u Zahradního domu)
26. 9., 1830 Veřejná hodina operního  
  herectví „Voka–vokalízy“ 
14.10., 1845 Teplická konzervatoř se  
  představuje... v koncertním sále  
  lázeňského domu Beethoven 
21.10., 1845 Teplická konzervatoř se  
  představuje... v koncertním sále  
  lázeňského domu Beethoven 

KLUB HVJEZDA
14. 9., 2000  Máca + Jarda „Lemmy“ = 107 –  
  Ocelot plus FlowerCover
23. 11., 2000  AC/DC revival Špejbl‘s Helprs

JAZZ CLUB
6. 9., 2000  Roman Pokorný Trio
20. 9., 2000  Paul Batto, Jr. zpívá sólo blues,  
  gospely a spirituály
27. 9.   Luciana Pires 

KNAK TEPLICE
31. 8., 2000  Total Chaos (US), LostWisdom,  
  Black House Hill, Teplice CZ
20. 9., 2000  Na Stojáka – Teplice

21. 9., 2100  Retro Disco Párty
27. 9., 1930  Půlnoc, Aku Aku, Koonda Holaa  
  v Teplicích
28. 9., 1900  Teplice – Monster tour 2019 –  
  Štěpán Soukup, Maniac,  
  DCRadio
4. 9., 2000  JAR – 30 let

KINO KVĚTEN
1. 9., 945  Tlapková patrola
1. 9., 1330  Angry Birds ve filmu 2
1. 9., 1530  Angry Birds ve filmu 2 3D
1. 9., 1730  Přes prsty
1. 9., 2000  Přes prsty
2. 9., 1700  Tenkrát v Hollywoodu
3. 9., 1700  Tenkrát v Hollywoodu

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
28. 8., 1600  Stará sešlost – taneční  
  odpoledne na terase  
  Krušnohorského divadla
4., 5., 6. 9.  Dny otevřených dveří 
5. 9., 1900  Spirituál kvintet
11. 9., 1600  Tančíme s Vabankem
17. 9., 1900  Tři sestry – úryvky ze hry 
19. 9., 1900  Václav Neckář – 65 let na scéně
22. 9., 1900  Blbec k večeři – bláznivá  
  francouzská divadelní komedie
25. 9., 1900  Horská dráha – divadelní  
  představení 
26. 9., 1900  Radůza – koncert 
29. 9., 1030  Pohádka v lese – činoherní  
  pohádka

DŮM KULTURY
1. 9., 1100 a 1800 Grand Prix Teplice 2019  
  – 16. ročník otevřené taneční  
  soutěže ve standardních  
  a latinsko–amerických tancích 
12. 9., 1900  Naďa Urbánková a skupina  
  Bokomara
24. 9., 1600 a 1700 Podzimní pohádka
8. 10., 1700 a 2000 Ladislav Zibura – Už nikdy  
  pěšky po Armenii a Gruzii –  
  cestovatelská projekce 
14. 10., 1900  Průdušky 45 – bluegrass legend  
  1974–2019 – koncert
16. 10., 1900  Halina Pawlovská – Chuť do  
  života – one woman show 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. 10., 1600 a 1700 Káčátko – maňáskové  
  představení

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstavy
do 3. 11.  300 let morového sloupu  
  v Teplicích 
do 6. 9. 2020 Teplicko objektivem Františka  
  Fridricha
do 8. 9.  Roman Franta – Brouci –  
  Roman Franta (1962) je znám  
  především díky svým obrazům  
  struktur a brouků, které vytváří  
  od 90. let 20. století 
do 8. 9.  Daniel Worm – Pomsta  
  materiálu – více o výstavě se  
  dočtete se stránce Volný čas
od 27. 9. 2019 do 2. 2. 2020 Umění v nouzi?
27. 9. 2019 – 2. 2. 2020 Umění v nouzi?!  
  Sekce pro výtvarné umění při  
  Muzejní společnosti Teplice– 
  Šanov 1932–38

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
17. 9., 1900  Zamilovaný sukničkář

3. 11., 1500  Dětská Halloweenská show  
  s Míšou
14. 11., 1900  Minipárty

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA
6. 9.,1700  Přes prsty
6. 9., 2000 Spider–Man:  
  Daleko od domova 
8. 9., 1500  Toy Story 4: Příběh hraček
13. 9., 1700  Yesterday
13. 9., 2000  Tenkrát v Hollywoodu 
14. 9., 2000  Přes prsty
14. 9., 2000  Rychle a zběsile: Hobbs a show
15. 9., 1500  Angry Birds ve filmu 2
20. 9., 1700  Diego Maradona 
20. 9., 2000  To Kapitola 2
21. 9., 1700  Lví král
21. 9., 2000  Román pro pokročilé 
22. 9., 1500  Lví král
27. 9., 2000  Diego Maradona 
27. 9., 1700  Ad Astra 
28. 9., 1700  Román pro pokročilé
28. 9., 2000  Ad Astra 
29. 9., 1500  Hodinářův učeň

ZÁMEK DUCHCOV 
31. 8.   Hradozámecká noc – úniková  
  hra 
14.–15. 9.  Dny evropského dědictví aneb  
  prohlídky sklepů na  
  Duchcově

DŮM KULTURY DUCHCOV
31. 8., 1900  Flamenco – Sonety španělské  
  lásky – Valdštejnský sál  
  Státního zámku Duchcov – Koncert  
  španělských flamenco písní  
  v úpravě geniálního F. G. Lorcy,  
  spojené s virtuózními kytarovými  
  skladbami nejvýznamnějších  
  španělských skladatelů. Hrají:  
  mezzosoprán – Pavla Švestková,  
  kytara – Filip Moravec.  
  V průvodním slově bude osvětlen  
  obsah textů písní. 
7. 9., 1900  Jauvajs – kapela Jauvajs přiveze  
  do Duchcova tradiční irskou  
  hudbu v anglických  
  i českých verzích. Hrajeme  
  v kostele Církve československé  
  husitské.
10. 9., 1700  Dámský klub – v učebně  
  Kulturního centra Duchcov.  
  Pravidelné setkání žen, které  
  vyrábějí zajímavé dárky  
  a dekorace různými výtvarnými  
  technikami. Pro radost sobě  
  i ostatním. 
10. 9., 1900  Sex pro pokročilé 
24. 9., 1700  Taneční podvečer  
  s Krušnohorskou 
24. 9., 1700  Dámský klub 

KINO LÍPA DUCHCOV 
28. 8., 1700  Hodinářův učeň
29. 8., 1900  Čarodějův učeň

OSEK 
Společenské centrum Osek 
27. 8., 1700  Čárkování VII.
29. 8., 1600  Loučení s prázdninami se  
  skupinou Bob a Bobci 
5. 9., 1600  Kufr vzpomínek – zavzpomínejte  
  na prázdninové zážitky spolu  
  s ostatními. První zářijové sezení  
  se speciálním zákuskem.

PROBOŠTOV 
2. 9.   Slavnostní zahájení školního  
  roku
14. 9., 1400  Slavnosti obce Proboštov
5. 10., 1400  Program k mezinárodnímu dni  
  seniorů
28. 10.  Položení věnců  
  u příležitosti Dne vzniku  
  samostatného  
  Československého státu
31. 10., 1700  Lampionový průvod
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Památkově chráněné nádraží  
se začne opravovat příští rok 

3

Boj o vodu
Magist-

ráty ústec-
ký a teplic-
ký krátce 
po sobě 
vyhlásily 
v regionu 
zákaz od-
běru povr-
chových 

vod, a to až do konce měsíce 
října. I přes několik spás-
ných dešťů vyschla koryta 
řek, říček a potoků.

Radnice začaly řešit, co 
s vyprahlými travnatými plo-
chami a uschlými stromy, 
jak dál řešit městskou ze-
leň. Znásobily se objednáv-
ky prací studnařů a dochází 
na sousedské konflikty, kdy 
nová studna vzala vodu té 
staré.

Ještě nejde o život a ne-
padáme žízní a horkem jako 
mouchy. Jsme daleko od ob-
lastí, které OSN letos ozna-
čila jako riziková místa bu-
doucího boje o vodu včetně 
možného boje ozbrojené-
ho. Ale možná už je čas na 
investice a projekty, které 
kromě polí a lesů i města 
připraví na dlouhotrvající 
vedra a dlouhá období su-
cha. Abychom mohli ve měs-
tě žít a nutně netrávili léto 
v klimatizovaných obchod-
ních centrech.

 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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Teplice – Na hezkou ná-
dražní budovu si sice 
obyvatelé Teplic ještě 
počkají, ale už teď je 
jasné, že zastaralé tep-
lické nádraží čeká re-
konstrukce, na kterou 
Správa železniční do-
pravní cesty vynaloží 
391 milionů korun. 

Začátek prací na za-
nedbané historické 
budově nádraží je na-
plánován na rok 2020 
a rekonstrukce potrvá 
až do roku 2024. Provoz 
budovy by měl být modernější a hospodárnější. Kromě vla-
kového nádraží by tu mohl mít nově zázemí i finanční úřad, 
který by se sem přesunul z Dlouhé ulice. Nádraží v Teplicích 
využije denně zhruba 4 200 cestujících.

Secesní budova nádraží pochází z roku 1871 a je památ-
kově chráněná. Ve své době byla označována za jeden ze 
skvostů Rakouska-Uherska. Poslední velké práce se zde dě-
laly v roce 2005. Památkáři tehdy obnovili i některé vzácné 
fresky.  gz

Teplické nádraží. foto: SZDC

Co říkáte na to, že 
nádraží se dočká 
rekonstrukce?

Alena Cyrková 
29 let 
logopedka 
Teplice   
 
 

Už bylo na čase. Je to první věc, 
kterou uvidí ten, kdo k nám přijede 
vlakem. Ta budova si naši péči 
zaslouží. 

Jiří Řehák  
51 let 
učitel 
Teplice  
 
 

Je to velmi příjemná zpráva. Nádraží 
je vždy vizitkou města, i když je 
ve vlastnictví SZDC. Jako milovník 
železnice doufám, že se dožiju času, 
kdy cestování vlakem bude příjemnou 
záležitostí, a že až jednou vystoupím 
po dlouhém cestování na teplickém 
nádraží, řeknu si: jsem rád, že jsem 
doma. 

Pavel Doulík  
41 let 
prorektor UJEP 
Teplice    
 
 

Jsem rád, že k rekonstrukci dojde, 
neboť jsem v druhé polovině 90. let 
denně nádraží využíval a už v té době 
by mu rekonstrukce prospěla. 

A N K E T A
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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 Stonic. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (NEDC 2.0): 5,0-6,4 l/100km, 114-146 g/km. *Vyobrazené zvýhodnění 50 000 Kč vč. DPH zahrnuje Akční slevu 20 000 Kč, Výkupní bonus 
za starý vůz 10 000 Kč, Originální příslušenství v hodnotě 10 000 Kč a Dodatečný Bonus 10 000 Kč při financování s Kia Select. Nabídka je určena pro individuální zákazníky - spotřebitele 
na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší 
informace navštvite www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 31.8.2019

 !!!  Kia Stonic 1,25 CVVT 62kW COMFORT ihned k odběru za 333 000Kč !!!
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Novým devatenáctimetrovým 
trolejbusem se svezete na podzim
Teplice – Skoro devatenáctimet-
rový prototyp trolejbusu Škoda 
33 Tr jezdí testovací jízdy v Plz-
ni a od podzimu vyrazí na tep-
lické silnice. 

 „Trolejbus je moderně vyba-
vený. Klimatizace je v prostoru 
pro řidiče i pro cestující. Infor-
mační systém odpovídá roz-
sahu používaného v Teplicích. 
Trolejbus má kamerový systém, 
který sleduje interiér i nejbližší 
okolí vozu,“ říká mluvčí plzeň-
ské společnosti Škoda Electric 
Michal Tobrman. 

Trolejbus má novou karo-
serii SOR NS 18, je nízkopod-
lažní a pojme až 120 cestu-
jících. Má 47 míst k sezení 
a 73 k stání a je 18,75 metru 
dlouhý a 2,5 metru široký. Do 
Teplic zamíří trolejbus Ško-
da 33 Tr SOR spolu s dvěma 

dvanáctimetrovými vozy Ško-
da 32 Tr SOR. Hodnota kon-
traktu je zhruba 35 milionů 
korun. V Teplicích vozy vlastní 

přímo město a provozuje je do-
pravce Arriva, která bude pro-
vozovat teplickou MHD nejmé-
ně do roku 2023.  gz

Krušnohorským nej se stalo Thermalium
Teplice – Nultý ročník soutěže 
Krušnohorská NEJ má svého 
vítěze. Z jedenácti nominova-
ných bylo hlasováním zvoleno 
teplické Thermalium. 

„O první místo bojovalo 
Thermalium s Moldavskou 
dráhou. Vítěz je sice jen jeden, 
ale spokojeni mohou být všich-
ni soutěžící. Vždyť už jen to, že 
si jejich produktu lidé všimli 

řekla k soutěži mluvčí skupiny 
SPO-NA Eva Maříková a dodá-
vá, že vítěz získává propaga-
ci svého produktu v hodnotě 
50 tisíc korun. 

V příštím roce bude soutěž 
pokračovat prvním ročníkem. 
Plánovanou novinkou soutě-
že by mělo být propojení s ně-
meckou stranou Krušných  
hor.  gz

V tunelech se už 
vybírají pokuty
D8 – Na dálnici D8 v tune-
lech Panenská a Libouchec 
se začaly vybírat pokuty za 
překročení nejvyšší povolené 
rychlosti. Záznam z kamery 
Ředitelství silnic a dálnic pře-
stupek zaznamená a Policie 
ČR ho předá ústeckému ma-
gistrátu. Odeslání prvních vý-
zev neukázněným řidičům se 
předpokládá koncem srpna. 
Magistrát bude zpracovávat 
a odesílat výzvy v sedmi jazy-
kových mutacích.  gz

Na kotlíkovné dosáhne víc lidí
Ústecký kraj – Ministerstvo život-
ního prostředí přidá na kotlíko-
vé dotace 1,5 miliardy korun. 
Po jednání vlády, která změny 
v programu Nová zelená úspo-
rám schválila, to řekl ministr Ri-
chard Brabec.

„Vláda schválila náš návrh na 
rozšíření programu Nová zelená 
úsporám, jehož součástí je pře-
devším přesun prostředků, kte-
ré plynou do státního rozpočtu 
z prodeje emisních povolenek, 
na kotlíkové dotace a půjčky. 

Díky tomu pokryjeme jednou 
a půl miliardou korun aktuální 
zájem o kotlíkové dotace v kra-
jích,“ vysvětlil ministr Brabec.

Staré kotle na pevná paliva 
1. či 2. emisní třídy bude od září 
2022 zakázáno provozovat a pří-
jem žádostí do poslední vlny 
kotlíkových dotací bude v Ústec-
kém kraji zahájen 16. září. Zá-
jemci můžou získat až 127 500 
korun. I tentokrát bude možnost 
výhradně elektronického podání 
žádosti přes internet.  gz

Ukrajinec odsouzen 
za vraždu v Nákladní 
Teplice – Za vraždu sedmadvace-
tileté prostitutky, která se stala 
loni v prosinci v Nákladní ulici, 
půjde Ukrajinec Andrij Matsola 
na 17,5 roku do vězení. Rozho-
dl o tom ústecký krajský soud. 
Trest dostal odsouzený za vraž-
du a výtržnictví. Ukrajinec se 
k vraždě ženy přiznal. Obžaloba 
ho vinila ještě ze znásilnění, to 
ale odmítl. 

Tělo mladé ženy bylo nalezeno 
12. prosince v teplické Náklad-
ní ulici. Podle výpovědi Matsola 
ženu napadl a přinutil k souloži 
a orálnímu styku. Žena mu zača-
la vyhrožovat, že vše ohlásí jako 
znásilnění, to ho rozčílilo a vzte-
ky ji ubil kamenem. Obviněný 
vypověděl, že byl opilý a na nic 
si nepamatuje. Rozsudek zatím 
není pravomocný, státní zástup-
ce se na místě odvolal. Součás-
tí rozhodnutí je trest vyhoštění 
z naší republiky na deset let. Pří-
padem se bude zabývat Vrchní 
soud.  gz

Srbice – Inspektoři z České in-
spekce životního prostředí 
(ČIŽP) uložili pokutu 450 tisíc 
korun společnosti Purum. Tuto 
sankci dostala firma za nepo-
volené přijímání a nakládání 
s nebezpečným odpadem z ne-
mocnic.

„Všechny nelegálně přija-
té odpady pocházely ze čtyř 
nemocnic v Ústeckém kraji – 
ústecké, děčínské, mostecké 
a teplické,“ uvedl Pavel Grund, 
ředitel Oblastního inspektorátu 
ČIŽP Ústí nad Labem.

Firma Purum při přebírání 
těchto odpadů ohlašovací listy 
pro přepravu nebezpečných od-
padů upravovala. „Pokutovaná 
společnost nepravdivě uvádě-
la jako místa vykládky odpadů 
jiná zařízení, než kde odpady ve 
skutečnosti končily. Zjistili jsme 
také, že společnost zpracova-
la falzifikáty ohlašovacích lis-
tů pro přepravu nebezpečných 
odpadů. Ty pak předložila ČIŽP. 
Zpětně vyplněné doklady jsme 
ale odhalili,“ popsal Grund.

Společnost Purum se proti 
sankci odvolala, Ministerstvo 
životního prostředí ale poku-
tu v plné výši potvrdilo. Sankce 
tak nabyla právní moci.  gz

Fláje jsou unikátní svými dutinami
Fláje – Hráz krušnohorské pře-
hrady Fláje je od léta přístup-
ná turistům. Jde o jedinou 
přehradu v Česku, která má 
dutiny v útrobách.

Podle mluvčího Povodí Ohře 
Jana Svejkovského je každá 
dutina mezi dvěma pilířový-
mi bloky. Bloků i dutin je na 
místě devatenáct. Návštěvníci 

si můžou vybrat ze dvou pro-
hlídkových okruhů s průvodci 
a prohlédnout si třeba malou 
vodní elektrárnu, která svým 
výkonem pokryje hlavně potře-
by hráze. 

Možnost vidět Fláje i se zá-
bavným programem můžete 
v rámci dne otevřených dveří 
7. září od 9 do 16 hodin.  gz

a do soutěže ho nominovali, je 
úspěch a ocenění jejich práce,“ 
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Teplice – Zámek, sídlo Regionál-
ního muzea, potřebuje opravit 
střechu, krovy napadené dře-
vomorkou i podlahy ve dru-
hém patře. Práce měly začít už 
v dubnu, ale firma ještě nemá 
potřebná povolení pro vjezd 
stavební techniky. 

Firma Naturtep potřebuje 
využít těžkou techniku a z dů-
vodu nové dlažby je nechce 
teplický úřad pustit na prostor 
před zámkem. Přístup zeza-
du od parku není možný, jsou 
tam totiž podle ředitele muzea 
Radka Spály podzemní chodby 
a ty by mohla těžká technika 
narušit. „Povolení vjezdu na 
náměstí řeší krajský úřad od 

března. Poslední jednání pro-
běhlo 24. července a dle jeho 
výsledku by mělo být snad 
brzy vydáno kladné stanovis-
ko. Pokud ano, práce by mohly 
začít na přelomu srpna a září,“ 
řekla mluvčí kraje Lucie Dose-
dělová.

Podle jednatele firmy Na-
turtep Miroslava Macháčka je 
hotová obnova fasády a teď vy-
čkávají, jak dopadnou jednání 
teplického magistrátu s Ústec-
kým krajem.

Pokud se podaří najít způ-
sob, jak k zámku stroje dopra-
vit, potrvají opravy přibližně 
rok a Ústecký kraj za ně zapla-
tí 15,7 milionu korun.  gz

Skladovací haly u Rytně a Modlan kraj znovu nepovolil
Teplicko – Projekt na šest skla-
dovacích hal, které by se měly 
stavět u Rtyně nad Bílinou 
a Modlan má zatím červenou. 
Podle odpůrců má jejich stavba 
vliv na životní prostředí. Kraj 

argument vyslyšel a dokumen-
taci vrátil společnosti PH Real 
k přepracování. Ta má na to tři 
roky, pak bude posuzování vlivu 
na životní prostředí ukončeno. 
Podle starostů Modlan a Rtyně 

jde o dobrou zprávu. Jenže je 
jen otázkou času, kdy investor 
dokumentaci předělá a pošle 
k novému posouzení. Dosud se 
ani neví, kdo je investorem. Jan 
Benda ze společnosti PH Real, 

Na komíně se vylíhla sokolí mláďata
Teplice – Na komíně teplické 
sklárny spokojeně sídlí sokolí 
pár, kterému se i letos podaři-
lo přivézt na svět tři mláďata. 
Ornitologům se dvě z nich po-
dařilo okroužkovat. Třetí vylétl 
z hnízda dříve. Celkem sokolí 
pár od roku 2016, kdy pro něj 
skláři instalovali umělé „hníz-
do“ na jednom z místních ko-
mínů, přivedl na svět osm mlá-
ďat sokola stěhovavého.

„Umělé hnízdo jsme na náš 
komín instalovali před čtyř-
mi roky. Prvním rokem sokoli 
plechovou krabici zcela igno-
rovali, ale v dalším roce už ji 
využili k zahnízdění a vyvede-
ní mláďat,“ řekla Jitka Bártová 
z AGC Flat Glass Czech, která 
pobyt sokolů mapuje.

Ornitolog pod dozorem pod-
nikových hasičů každý rok 
mláďata ještě v hnízdě krouž-
kuje. Díky fotopasti a kroužko-
vání sokolů například v AGC 
Flat Glass Czech vědí, že so-
kolí samec na komínu sklár-
ny je dravec, který se vylíhnul 
v roce 2016 v areálu litvínov-
ského Unipetrolu.  gz

Krupka nově na seznamu UNESCO
Krupka – Hornický region Erzge-
birge/Krušnohoří byl připsán na 
seznam UNESCO.  

„Je pro nás ctí, že se Hornic-
ký region Erzgebirge/Krušnoho-
ří ocitl po boku dalších pamá-
tek světového dědictví. Na tuto 
chvíli dychtivě čekali i obyvatelé 
krušnohorského regionu, kte-
rý se opírá o stovky let trvající 

tradici společného soužití lidí na 
obou stranách hranice,“ řekla 
náměstkyně ministra kultury ČR 
Petra Smolíková.

Českou část reprezentují Hor-
nická krajina Jáchymov, Hornic-
ká krajina Abertamy – Boží Dar 
– Horní Blatná, Rudá věž smrti, 
Hornická krajina Krupka a Hor-
nická krajina Mědník.  gz

Dubí odkoupí  
bývalou celnici 
Cínovec – Místo celnice napří-
klad muzeum hornictví, to je 
představa starosty Dubí Pe-
tra Pípala. Zatím má budo-
vu v pronájmu až do červen-
ce 2026 firma T. G., která zde 
provozuje free shop. „Věřím, 
že až ta smlouva vyprší, vznik-
ne tam něco ku prospěchu,“ 
říká starosta. Odhad znalce byl 
7,6 milionu korun, ale Ústecký 
kraj městu Dubí bývalou celni-
ci prodá za 1,5 milionu korun. 
Ačkoli další nabídka byla o sto 
tisíc vyšší. Podle mluvčí kraje 
Lucie Dosedělové však nadále 
platí upřednostňování převodů 
všech hraničních přechodů na 
obce, pokud projeví zájem.  gz

která pozemky vlastní, řekl, že 
je v tomto směru vázán mlčen-
livostí. Vedení obcí a spolků má 
na výstavbu obrovských hal stá-
le stejný názor, že se podobná 
stavba do krajiny nehodí.  gz

Darujte městu vánoční strom
Teplice – Radnice hledá dárce 
letošního vánočního stromu. 
„Pokud v nejbližší době uvažu-
jete o pokácení vzrostlého jeh-
ličnatého stromu a chtěli byste 
jej darovat městu. Obraťte se 
prosím na  Dagmar Teuschelo-
vou, vedoucí odboru životního 

prostředí, a to elektronicky 
na adrese teuschelova@tep-
lice.cz,“ říká Marcela Tůmová 
z teplického magistrátu.

Nabízený strom by měl být 
nejméně 11 metrů vysoký a 
pravidelně rostlý. Nabídky po-
sílejte do 10. října.  gz
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Hadí lázně mají šanci, rozhodnutí  
exministra posoudí ombudsmanka

Lázně, kam se za teplou vodou stahovali hadi, si udržely autentický ráz

Šanov – Hadí lázně, které už ne-
jsou, podle rozhodnutí bývalého 
ministra kultury Antonína Staň-
ka, kulturní památkou, mají 
ještě šanci. Do kauzy se vloží 
veřejná ochránkyně práv Anna 
Šabatová. Podnětem k prošetře-
ní rozhodnutí exministra Staň-
ka se bude ombudsmanka zabý-
vat v nejbližších týdnech.

Bývalý ministr Antonín Sta-
něk rozhodl o teplických Hadích 
lázních poslední den ve funkci. 
Provedl to navzdory památká-
řům. A i když se budova nachází 
v památkové zóně, tak to ne-
znamená, že ji majitel nemůže 
zbourat.

Celá tato situace se nelíbí ani 
řediteli Archivu města Ústí nad 
Labem Petru Karlíčkovi. „Je to 
skandální rozhodnutí. Jak po-
slední rozhodnutí bývalého mi-
nistra, tak dlouhodobé snahy 
dotyčného podnikatele. Jakoby 

pořád platilo, že v pohraničí je 
možné všechno. Mrzí mě, že je 
v regionu mezi podnikateli po-
řád jen málo skutečných patrio-
tů,“ uvádí Karlíček.

Osud Hadích 
lázní nám není 
lhostejný
Rozhodnutí 
exministra kultury, 
které snímá 
z budovy Hadích 
lázní památkovou 
ochranu, 
hýbe Teplicemi. Podle náměstka 
primátora Jiřího Štábla se nyní 
otevírá cesta k prakticky volnému 
nakládání s budovou, i když se nachází 
v památkové zóně. „Tento krok zklamal 
řadu Tepličanů, kteří se opakovaně 
o stav Hadích lázní zajímali. Doufám, 
že se nenaplní černé scénáře, kdy by 
mohlo dojít k jejich demolici. Přeji si, aby 
Hadí lázně neskončily stejně neslavně 
jako některé známé historické stavby 
v Teplicích,“ říká.
Bude město nějak usilovat 
o navrácení památkové ochrany 
budovy Hadích lázní?
Budova se nachází v památkové zóně, 
předpokládám, že jakékoliv kroky týkající 
se Hadích lázní budou stejně muset být 
řešeny ve spolupráci s památkovou péčí. 
Nicméně předpokládám, že se o Hadích 
lázních budeme bavit na nejbližším 
jednání Rady města Teplice.
Neuvažuje město, že by podalo 
žalobu na rozhodnutí exministra 
Staňka?
Pro nás je nyní důležité, jak bude 
probíhat komunikace s vlastníkem 
nemovitosti o dalších záměrech 
s Hadími lázněmi.
Je nějaká možnost, že město budovu  
od developera Třešňáka vykoupí?
Odkoupení Hadích lázní ze strany 
města je stále aktuální. Doposud jsme 
nedostali informaci, která by nějak 
měnila nebo rušila původní nabídku na 
odkup. Z naší strany tedy zatím žádná 
změna není, vše běží – tedy čekáme 
na vyhotovení posudků k ceně a stavu 
nemovitosti.   gz

ROZHOVOR

Svému účelu přestala budo-
va sloužit na přelomu tisíciletí 
a skupina JTH ji vlastní od roku 
2006. Soukromý majitel chtěl 
objekt přestavět, ale jeho zá-
měr narážel na odpor památ-
kářů. Plán majitele budovy Ja-
roslava Třešňáka byla lázeňská 
léčebna pro děti s pohybový-
mi poruchami. Do Hadích láz-
ní chtěl developer investovat 
kolem dvou set milionů korun. 
Jaký bude jejich osud teď, se te-
prve uvidí. „Pan Třešňák není 
momentálně v České republice. 
Vyjádříme se začátkem září,“ 
odpověděl na dotaz redak-
ce mluvčí Skupiny JTH Karel 
Schön. Hadí lázně byly prohlá-
šeny kulturní památkou v roce 
1958. Svému účelu přestala bu-
dova sloužit na přelomu tisíci-
letí a skupina JTH ji vlastní od 
roku 2006.  gz

Šanov – Na místě současné budovy 
byl v minulosti pouze volný vývěr tep-
lé lázeňské vody, jako i jinde v tehdejší 
osadě Šanov. Lázeňské prameny byly 
napřed obehnány dřevěnými palisáda-
mi a ohradami, pak zde vznikaly celod-
řevěné stavby. 
První zděnou budovu nad Hadím pra-
menem, jak byl dle pověsti pojmenován 
pramen, kam se za teplou vodou staho-
vali hadi, byl objekt z roku 1773, někdy 
je uváděno i datum 1796, který vysta-
věla šanovská obec za spolufinancová-
ní kardinála a francouzského vyslance 
u rakouského dvora knížete prince 
Eduarda Ludvíka Rohana, který si teh-
dejší Hadí pramen oblíbil. Příjmy z pro-
nájmu Hadích lázní pomohly dokonce 
se zřízením policejního sboru. 
Původní centrální obdélná stavba se 
dvěma typickými vstupními rizality 
byla nahrazena v letech 1838–1839 

současnou pozdně klasicistní budovou 
s dvouřadým sloupovým. Sloupy oz-
dobené korintskými hlavicemi se staly 
brzy často vyobrazovanou dominan-
tou šanovské obce. Budova Hadích 
lázní si jako jedna z mála i přes čilý sta-
vební ruch v průběhu 19. a na počátku 
20. století udržela autentický ráz.  
Největší stavební úpravou prošel ob-
jekt na počátku 80. let 20. století, kdy 
byla provedena modernizace technolo-
gií, přístavba do parku, byly provedeny 
dílčí úpravy interiérů, převážně v rovi-
ně rekonstrukcí povrchů a instalací no-
vých podhledů a také realizací nových 
bazénů a sanitárního zařízení.  
Veškeré zásahy provedené v těchto 
letech jsou stále reverzibilní s mož-
ností navrácení původní podoby i dis-
pozic klasicistní lázeňské budovy. Tím 
jsou současné Hadí lázně v Teplicích 
jedinečné a z hlediska české lázeňské 

architektury velice ceněné. 
Po roce 1990 a privatizaci lázeňských 
objektů došlo k řadě majetkových 
přesunů a Hadí lázně vystřídaly řadu 
soukromých majitelů. Po roce 2000 
byl vytvořen teplickým projektantem 
Františkem Abrahámem návrh na jejich 
rekonstrukci, který nebyl realizován. 
Další návrhy vytvořil architekt Petr 
Sedláček z projekčního ateliéru MISE. 
Investorem těchto návrhů byl teplický 
developer Jaroslav Třešňák. Jeho zá-
měrem je i v současnosti vytvořit v Ha-
dích lázních lázeňský provoz. Návrhy 
architekta Sedláčka počítaly s masiv-
ními zásahy do autentické klasicistní 
materie objektu, která je v dnešních 
mediálních výstupech neprávem baga-
telizována. 
Původní klasicistní objekt měl být 
přestavěn variantně po plné demoli-
ci, nebo po zachování pouze obvodové 

konstrukce, tedy i po odstranění pů-
vodních klenebních systémů, které jsou 
v objektu dodnes zachovány. Případně 
se počítalo s hmotově většími přístav-
bami, které by upozadily vlastní budovu 
Hadích lázní. Památková péče veškeré 
razantní návrhy na přestavbu zamítla. 
Objekt tak nechává současný vlastník 
bez využití a nutné zabezpečovací práce 
provádí pouze na vyzvání dotčených or-
gánů státní správy. V poslední době
dosáhl u Ministerstva kultury České re-
publiky zrušení vyhlášení Hadích lázní 
kulturní památkou. Zda stihne Hadí láz-
ně pod vlastnictvím Jaroslava Třešňáka 
stejný osud jako budovu Městských láz-
ní vzdálenou pouze několik desítek me-
trů, je otázkou. Město Teplice by však 
přišlo o cennou a vysoce autentickou 
klasicistní stavbu. 

 Jindřich Zajíc, kurátor 
Regionální muzeum v Teplicích 
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Velkostroj a pásový dopravník v Lomu Bílina. foto: Maky Orel
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Bílina – V povrchovém dole Bíli-
na by se mohlo těžit dalších pět 
let. S prodloužením těžby uhlí 
do roku 2035 souhlasí minister-
stvo životního prostředí, které 
vydalo kladný posudek vlivu na 
životní prostředí EIA. Povolení 
k těžbě ale musí udělit teprve 
báňský úřad.

Podle mluvčí ministerstva ži-
votního prostředí Petry Roubíč-
kové musí společnost Severo-
české doly splnit 31 podmínek, 
které minimalizují dopady těž-
by na zdraví obyvatel a životní 
prostředí.

„Mezi nejdůležitější podmín-
ky patří realizace nových pro-
tihlukových a protiprašných 
opatření v podobě valů a výsad-
by zeleně, k omezení prašnos-
ti přispěje změna postupů při 
samotné těžbě a dopravě uhlí. 
Stav ovzduší i hluku bude pra-
videlně monitorován a vyhod-
nocován, aby obce a obytné 
zóny byly uchráněny před do-
pady těžby,“ popisuje mluvčí.

Mezi těmi, kdo jsou pří-
mo dotčeni těžbou a které se 

záměrem souhlasí bez připomí-
nek, jsou Krajský úřad Ústec-
kého kraje, Světec a Bílina, při-
pomínky k záměru pak zaslaly 
Mariánské Radčice a Braňany 
nebo Osek a Duchcov. Nesou-
hlas vyjádřil Litvínov. 

Současná těžba je na dolu 
schválena už od roku 2010, 

a to do roku 2030. Prolomení 
limitů na lomu Bílina schváli-
la vláda v roce 2015 na jednání 
v Ústí nad Labem. Díky změně 
postupů a technologií by měla 
mít těžba i přes její prodloužení 
o pět let postupně nižší dopady 
na životní prostředí a zdraví lidí 
oproti současnému stavu.  gz

Z P R Á V Ys r p e n  2 0 1 9

Teplice – Teplický fotbalový 
klub zahájil spolupráci s nově 
vzniklou teplickou organiza-
cí Spolu proti samotě, která se 
snaží za pomoci dobrovolníků 
z řad široké veřejnosti zpří-
jemnit životy druhých lidí. 

„Jsme velmi rádi, že i my se 
budeme moci s nimi pravi-
delně střetávat a to nejen na 
našich domácích zápasech, 
kde na ně bude čekat i řada 
překvapení, jako třeba setká-
ní s bývalými legendárními 
hráči,“ říká Vilém Kunz z FK 
Teplice.

Kromě akce Spolu na fotbal 
spolek pořádá i další akce, kte-
ré bojují proti samotě a osamě-
losti.  gz

Žlutomodří pomáhají 
bojovat proti samotěProdloužení těžby v dole Bílina

dalo ministerstvo zelenou
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Magda Mašková: Nesnažím se stavět překážky, ale bourat je
Napsala knihu pro budoucí rodiče, aby 
jim usnadnila výběr jména pro miminko. 
A zároveň tuto svou prvotinu věnovala Magda 
Mašková dceři k jejím prvním narozeninám. 
To, že se knížku podařilo vydat a je o ni zájem, 
je pro spisovatelku z Oseka i splněným snem.

Gabriela Zlámalová

Energii čerpá na výletech a v přírodě. foto: archiv MM

Co vás vůbec vedlo k tomu 
napsat knížku?

Jak to u většiny „umělců“ 
bývá, dovedlo mě k tomu ne-
příznivé duševní rozpoložení. 
Život se mi ubíral směrem mě 
nechtěným a neměla jsem ani 
čas pořádně si zavázat tkanič-
ky… Byl to vždy můj sen, něco 
tu po sobě krom dětí zanechat, 
a díky jednomu rybáři, který 
dal na internet jak vůbec na 
to, se tak vlastně stalo.

Jsou těžké spisovatelské za-
čátky?

Záleží, na co se přesně ptá-
te. Jestli na samotné dílo, ne-
mohu soudit, jestli se první 
kniha píše hůř než další nebo 
naopak, je to zřejmě o žán-
ru a talentu. Já mám básnické 
střevo, sestavit báseň pro mě 
byla hračka, horší bylo zakom-
ponovat do ní význam jmen 
navíc bez náboženského za-
měření.

A je to náročné v současné 
době vydat knížku a prora-
zit s ní?

Myslím, že největší nároč-
nost je odhodlat se ji napsat 
a dotáhnout to do konce. Je to 
docela náročná práce, když 
už si myslíte, že máte hoto-
vo a jste teprve na začátku. 
Čtení třetí stranou pro opa-
kování nechtěného, smyslu-
plnost, s tím spojené opravy, 
korekce, rozhodování o papíře, 
stylistice, celkovém vzhledu, 
ilustraci. A pak, jste-li obyčej-
ný člověk jako já a nemáte pár 
desítek tisíc jen tak na své ko-
níčky, je nutné sehnat spon-
zory a to je těžké, ať se jedná 
o cokoliv. 

Je vůbec o papírové knihy zá-
jem? Čtou lidé?

Je to zvláštní v dnešní době, 
ale ano. Mohu s hrdostí říci, že 
se prodala víc jak polovina ná-
kladu v prvním roce a stále je 
o knihu zájem. Nevím, zda je 
to způsobeno tím, že polovina 

mého „výdělku“ jde na pomoc 
dětem, nebo že je kniha ge-
nerační, ale těší mě to. Řekla 
bych, že mnoho lidí začíná vy-
užívat vymoženosti doby pou-
ze k ulehčení žití, co se nut-
nosti týče. Ti, co milují psané 
slovo, stále rádi fyzicky cítí 
vůni knihy a papír mezi prsty.

Chystáte další knihu? Máte 
nějaký nápad?

Nápadů je mnoho, už jsem 
málem dokončila druhou, ten-
tokrát motivační knihu, bohu-
žel finance mi brání uskuteč-
nit, co je třeba. Ale nevěším 
hlavu, třeba další kniha bude 
hit a pak nebudu já vyhledávat 

Magda Mašková s dcerou Magdičkou.  foto: Ladislav Mercante
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Magda Mašková: Nesnažím se stavět překážky, ale bourat je

se narodila 12. prosince 1982 v Mostě 
a vyrůstala na Meziboří a v Litvínově, 
nyní žije s dcerou v Oseku. Vystudovala 
Střední školu Educhem v Meziboří. 
Napsala a vydala knížku Říkanky pro 
batolata, kterou věnovala své malé 
dcerce. Dělá manažerku teplické kapele 
Deviant a známému litvínovskému 
malíři a sochaři Pavlovi Lakomému, za-
bývá se Reiki, masážemi, aromaterapií 
a malováním.

Magda Mašková 

P R O F I L

s r p e n  2 0 1 9

barva: každá barva 
má své kouzlo

jídlo: miluji sushi

hudba: poslouchám 
vše, kde je rytmus

číslo: 6 

politik: lze mít 
oblíbeného politika? 
(smích)

M O J E  N E J

nakladatele, ale oni mě 
(smích).

Pro koho je vaše knížka ur-
čená?

Kniha je určena budoucím 
rodičům, aby usnadnila jejich 
rozhodování ve chvílích, kdy 
očekávají narození potomka 

a vybírají jméno. Domnívám 
se, že tento okamžik je pro 
další vývoj dítěte nesmírně 
důležitý, vždyť zvolené jméno 
ho bude doprovázet v celém 
průběhu jeho existence. K jed-
notlivým jménům, která jsou 
řazena postupně podle kalen-
dářního cyklu, jsou připoje-
ny nejen krátké komentáře, 
v nichž vysvětluji jejich původ 
a význam, ale i drobné, jedno-
duché verše, které jsou záro-
veň jejich oslavou a vyjadřu-
jí radost z příchodu každého 
nového človíčka na tento svět, 
a to bez ohledu na to, jak se 
jmenuje.

Proč zrovna Říkanky pro ba-
tolata?

Přeci jen, když jsem se 
do knihy pouštěla, nemoh-
la jsem zcela vyhovět svému 
přání a psát něco nadčasové-
ho. Zaměřila jsem se na to, co 
mě baví. Což je poezie. Zda 
je kvalitní či nikoliv musí po-
soudit čtenáři. Ale abych úpl-
ně neodbočila od dotazu, byla 
jsem především maminkou 
a to velmi čerstvou. Knihu 
jsem začala psát pro a taky 
díky mé tehdy čtyřměsíční 
dcerce. Tím byl myslím ovliv-
něn i samotný obsah a nápad 
tématu knihy.

Knížku jste věnovala dcerce 
k prvním narozeninám, teď 
už chodí do školky. Ví, že do-
stala od maminky takhle ori-
ginální dárek?

Ví, že má knihu od maminky 
a že tam může nalézt několik 
svých fotografii. Ale ještě hlu-
bokou myšlenku daru nechá-
pe. Přesto knihy miluje a velmi 
ráda nejen v ní „pročítá “(má 
velkou fantazii), což mě velmi 
těší. Až si bude uvědomovat 
můj dar, tak to bude má nej-
větší odměna!

Zdědila po vás dcerka „bás-
nické střevo“? Je umělecky 
nadaná?

Asi ano. Snaží se sama vy-
mýšlet písně, které se rýmují, 
vášnivě tančí a zpívá na vlast-
ní tvorbu.

Vy se ale nevěnujete jen 
psaní, jste také manažer-
kou kapely a projektu Czech 
Beauty. V čem tahle práce 
spočívá?

Je to spíše zábava. V první 
řadě musíte mít ráda vše, co 
chcete dělat a lidé kolem toho 
musejí být z velké části spříz-
něné duše. Musím říci a jsem 

za to ráda, že u obou projek-
tů tomu tak je! Obě činnosti 
jsou především o komunika-
ci s lidmi, zařizování a taková 
ta práce za oponou, aby chod 
akcí či hraní měl hladký prů-
běh a byla dostatečná podpo-
ra z mediálních i sponzorských 
oblastí.

A představíte nám kapelu 
Deviant? A přiblížíte projekt 
Czech Beauty?

Kapela Deviant je pro mě 
srdeční záležitost, je to parta 
skvělých kluků... tedy i chlapů 
a hlavně výborných muzikantů, 
která dokáže rozhýbat i největ-
ší dřevo v kraji. Projekt Czech 
Beauty je oproti drsnější muzi-
ce a kožených bundách o kráse 
dívčího těla a něžných tvářích, 
které dokáží být i sexy. 

Jste velmi činorodá a já vím, 
že jste s dcerou sama. Jak to 
vše zvládáte?

Myslím, že hlavní je žít tak, 
aby byl člověk spokojený, neotá- 
čet se a fungovat přítomností. 

Je těžké být samoživitelkou 
v této době?

Někde jsem zaslechla, že člo-
věk má tolik překážek, kolik 
si jich sám postaví. Snažím se 
tedy bourat je. Nestěžovat si na 
dobu či stav, ale přizpůsobit se 
do určité míry a zbytek změnit 
dle svého mínění a názorů. Sta-
čí mít motor, čímž je má dce-
ra a její úsměv, sny, cíle a věřit 
sám sobě. Navíc mám rodinu, 
kterou miluji, a v nich obrov-
skou podporu, bez které by 
dost věcí nešlo.

Máte nějaký volný čas? Po-
kud ano, co nejraději děláte?

Samozřejmě mám, jsem do-
cela aktivní člověk, k čemuž 
vedu i malou. Věnuji se sportu, 
přesněji thajskému boxu, milu-
ji vše, co život a společnost na-
bízí. Ráda maluji, zabývám se 
Reiki, různými relaxačními ma-
sážemi a aromaterapií.

Bydlíte v Oseku na Teplic-
ku, máte zde oblíbená místa? 
A co v Teplicích, líbí se vám 
jako město?

Osek mě okouzlil, je čistý, 
upravený a hlavně obklope-
ný přírodou. Kulturně město 
žije, přeci jen dva pivovary, 
zřícenina, sportovní zázemí 
a akce jak pro děti i dospělé. 
Zároveň se tu věnuji i masí-
rování. Líbí se mi centrum 
Teplic. Město má své kouzlo 
a mnoho krás.

Jaké jsou vaše plány do bu-
doucna? Chcete se psaním 
knih živit? Nebo třeba prací 
manažerky?

Samozřejmě to je nejtajněj-
ší přání, které se třeba někdy 
vyplní a od toho se odvíjí i bu-
doucí plány. Reálně se hod-
lám vzdělávat v tom, co mě 
baví a zajímá, snažit se dávat 
své dceři co budu moct a žít 
s úsměvem na tváři. Budouc-
nost je hudba vzdálená, ale 
budu se ji snažit podpořit pří-
tomností.



S Milanem Kňažkem 
na Horské dráze
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Teplice – V Krušnohorském diva-
dle se můžete těšit na předsta-
vení Horská dráha. Komediál-
ní drama o tom, když si starší, 
ale zkušený lev salónů přive-
de do svého luxusního paříž-
ského bytu mladší atraktivní 
dámu, kterou před chvílí potkal 
v baru. Je jasné, že tohle nud-
ný večer nebude. Naopak. Oba 
hráči rozjíždějí přehlídku šarmu 

V Zahradním době 
vystavuje Jiří Altmann
Teplice – V městské galerii v Za-
hradním domě budete moci vi-
dět práce grafika, malíře, ilust-
rátora, sochaře a restaurátora 
Jiřího Altmanna. Výstava bude 
v Zahradním domě k vidění od 
4. září do 13. října. Galerie je 
otevřena od úterý do neděle, od 
11:00 do 17:00 hodin.  gz

Pomsta materiálu  
s komentáři

Teplice – Pomsta materiálu je 
název výstavy, která v teplic-
kém muzeu prezentuje tvorbu 
Dalibora Worma. Sochaře, kte-
rý se zabývá porcelánem a vy-
tváří z něho nejen design, ale 
ve velké míře také svébytné 
sochy. Komentované prohlídky 
výstavy s Daliborem Wormem 
se v Jízdárně teplického zám-
ku uskuteční v sobotu 31. 8. 
od 17:00 hodin. Vstup zdarma, 
hlavním vchodem zámku. Sa-
motná výstava bude k vidění 
do 8. září.  gz

Naďa Urbánková 
s folkovou skupinou

Teplice – Do Teplic přijede v září 
i stálice české populární hud-
by – Naďa Urbánková. Na její 
vystoupení si můžete zajít 12. 
září od 19.00 hodin do Domu 
kultury. Vstupné je od 220 do 
260 korun. Interpretka neza-
pomenutelných hitů vystou-
pí společně s moravskou fol-
kovou skupinou Bokomara. 
Během koncertu zazní nejen 
známé skladby s texty Jiřího 
Grossmanna – Závidím, Drahý 
můj, Svatební průvod a další, 
ale i nové písně. Naďa Urbán-
ková navíc využívá své herec-
ké a moderátorské zkušenosti 
a svým šarmem dokáže oslovit 
všechny generace.  zt

Kytarový koncert  
pro fajnšmekry 

Teplice – V teplickém Jazz Clubu 
hrají i skvělí tuzemští muzikan-
ti. Přesvědčit se o tom můžete 
6. září od 20.00, kdy tam vystou-
pí oceňované těleso Roman Po-
korný Trio. Roman je stálicí na 
českém hudebním nebi a patří 
k nejvýraznějším osobnostem 
evropské jazzové scény. Spolu-
pracoval s řadou vynikajících 
zahraničních hudebníků jako 
Alberto Marsico, Pat Bianchi, 
Frank Basile, Steve Clarke,  
Osian Roberts, David Restivo, 
Matyas Pribojszki a dalšími. 
Jeho trio se pohybuje zejména 
v jazzovém mainstreamu s pře-
sahem do blues a funku. Vstup-
né je 160 korun.  gz

Komentovaná 
prohlídka „brouků“

Teplice – Zajděte si do teplické-
ho muzea na komentovanou 
prohlídku výstavy „My brouci“ 
s autorem obrazů Romanou 
Frantou, kterou vás 5. září od 
17.00 provede kurátorka vý-
stavy Vendula Fremlová. Vstup 
je zdarma. Samotnou expozi-
ci pak můžete zhlédnout až do 
6. října. Výstava na teplickém 
zámku konfrontuje obrazy 
brouků s muzejními entomolo-
gickými sbírkami, které nabí-
zejí srovnání dvou rozličných, 
a přesto v jistých ohledech po-
dobných jevů. Roman Franta 
(1962) obrazy brouků vytváří 
od 90. let 20. století. Prostřed-
nictvím multiplikovaného mo-
tivu brouka glosuje svět umění 
i aktuálního dění. Pro výstavu 
vznikly i artefakty do veřejné-
ho prostoru – velká molitano-
vá skulptura brouka a lehátka, 
tvářích pro odpočinek návštěv-
níků.  gz

a osobního kouzla, které se pře-
lévá z jedné strany na druhou, 
až si připadáte doslova jako na 
horské dráze. Na konci horské 
dráhy však bývá neopakovatel-
ný zážitek. Hru přiveze Diva-
dlo Bolka Polívky. Uskuteční se 
25. září od 19.00 a vstupné je od 
260 do 340 korun. V hlavních 
rolích se představí Milan Kňaž-
ko a Eva Novotná.  zt

Do Teplic přijede písničkářka Radůza
Teplice – zpěvačka, jejíž umělec-
ká dráha připomíná některé 
„pohádkové“ životopisy, tento-
krát představí se svou kapelou 
průřez dosavadní tvorbou. Zazní 
nejen písně z nového alba Muž 
s bílým psem (říjen 2018), ale 
i písničky z prvních desek. Radů-
za, která díky své jedinečnosti 

a originálním písním zaujala 
i publikum v zahraničí, se zvlád-
ne doprovodit na několik hudeb-
ních nástrojů, její zpěv hřmí, ale 
i jemně vypráví dojemné příbě-
hy. Koncert si užijete 26. září od 
19:00 hodin v Krušnohorském 
divadle. Vstupné je od 280 do 
350 korun.   zt

Chytrý humor Haliny Pawlowské

Teplice – Užijte si 16. října v Kruš-
nohorském divadle pořad 
o vzrušení, lásce, katastrofách 
a spoustě pitomců, kteří zaslu-
hují, abychom se jim společ-
ně smáli. A taky, pochopitelně, 

o jídle! Protože: Všechno je put-
na, jen když nám chutná. Halina 
Pawlowská do Teplic přijede se 
svojí talk show Chuť do života. 
Začíná se v 19.00 a vstupné je 
od 220 do 260 korun.   zt
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Teplice – Užijte si v Krušno-
horském divadle jeden z po-
sledních koncertů, kterými se 
legendární skupina v letoš-
ním roce rozloučí se svou ob-
divuhodnou kariérou. 

Spirituál kvintet byl zalo-
žen na podzim 1960 čtyřmi 
členy Vysokoškolského umě-
leckého souboru, veřejný de-
but se konal v roce 1962 na 
Mezinárodním jazzovém fes-
tivalu v Karlových Varech. 
Z původně mužského kvarte-
ta zůstali v kapele do dneš-
ních dnů Jiří Tichota a Dušan 
Vančura. 

Původní „Spirituál kvartet“ 
byl, aniž by to tušil, první fol-
kovou formací v tehdejším 
Československu. Slovo „folk“ 
totiž bylo u nás v té době zce-
la neznámé. 

Svůj název si Spirituál 
kvintet ponechal, i když po-
čet členů skupiny byl vždy 
vyšší a v současné době čítá 
sedm zpěváků – muzikantů. 

Koncert se uskuteční 5. září 
od 19.00. Vstupné je od 220 
do 300 korun.  zt

Teplice – Tento koncert v Jazz 
Clubu bude skutečným zážit-
kem. Luciana Pires se narodila 
v Sao Paulu. Na kytaru začala 
v osmi. Když jí bylo sedmnáct, 
složila píseň „Fim de tarde com 
você“, která vyšla na jejím de-
butovém albu (2008). Luciani-
na práce je úctou k brazilské 
hudbě a jazzu. V letech 2017 
a 2018 koncertovala v Lisabonu 
v Portugalsku a v lednu 2019 
měla svůj první koncert v po-
bočce legendárního newyor-
ského jazzového klubu Blue 
Note, která byla slavnostně 
otevřena v Sao Paulu. Koncert 
se uskuteční 27. září od 20.00 
a vstupné je 250 korun.  zt
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: České přísloví

Pikniky v Zámecké zahradě
Neziskovou organizaci Spo-

lu proti samotě jsme založi-
li v červenci 2019 tři přátelé 
– Klára Kotzová, Michaela Chy-
trá Janečková a Robert Zauer. 
Jako svoje poslání jsme si sta-
novili vrácení lidské pospoli-
tosti tam, kde se vytratila, a její 
rozvíjení. Dále pak podporu 
pozitivních přátelských, sou-
sedských a rodinných vztahů. 
Naším cílem je vytvořit skupi-
nu veselých a motivovaných 
dobrovolníků, kteří budou ve 
svém okolí aktivně vyhledávat 
osamocené lidi a zbavovat je 
samoty nejrůznějšími způso-
by. Naše aktivity směřují k po-
skytování praktického zázemí 

a podpory těm, kdo chtějí po-
máhat lidem trpícím samotou. 
A to ať už formou dobrovolnic-
ké práce, nebo prostřednic-
tvím osvěty týkající se samoty. 
První naší veřejnou aktivitou 
je „Spolu na piknik“ a jejím cí-
lem je vytvořit tradici letních 
nedělních pikniků v Zámecké 

zahradě v Teplicích pro širokou 
veřejnost, podpořit tak pospoli-
tost místních občanů a moti-
vovat je k reálné komunikaci 
mezi sebou. Výzva zní: „Vez-
měte si deku, nějaké dobroty 
a přijďte spolu jen tak „pobejt“. 
Na místě bude připravených 
i několik stolků pro případ, že 
budete chtít nějaké své dobro-
ty sdílet s ostatními nebo od 
nich něco ochutnat. A jest-
li jste sám nebo sama? Žádný 
problém. Rádi se vás ujmeme 
na společné dece.“ Už první 
piknik uskutečněný 4. srp-
na byl přijat velmi pozitivně 
a s hojnou účastí. 

 Robert Zauer, Spolu proti samotě z.s.

Zvonkohra uspořádala 
Zámeckou slavnost

Zámeckou slavnost s mottem 
„Místa setkávání“ si všichni na 
nádvoří teplického zámku moc 
užili. Milujeme život, těšíme se 
a radujeme z hezkých společ-
ných chvil. Příchozí se 11. srpna 
bavili i při hudebním vystoupení 
skupiny String Clartet. Od 17.00 
pak byla možná prohlídka zám-
ku s průvodcem.

 Helena Voctářová, 
Zvonkohra z.s. SEN SEN Teplice

Loučili jsme se se šermírnou; na novou sezónu jsme dobře připraveni
Vondráčkovou, kteří nám na-
bídli halu, tak by nám naše šer-
mírna musela stačit dál a jistě 
bychom to zvládli. Letošní se-
zóna přinesla spoustu úspěchů. 
Gábina Aigermanová – účast na 
SPJ, ME a MS, Pepa Balcar účast 
na SP v Buenos Aires a Paříži 
a na ME U23. Bronzový hattrick 
pro šerm Teplice zajistili Vašík 
Krogner, Honza Kotala, Gábina 
Aigermanová. Díky výsledkům 

z letošní sezóny máme dobře 
připravenou příští sezónu a vě-
řím, že nám k dobré přípravě 
pomůžou nové moderní prosto-
ry. I když o mega hale to není 
– je to o píli a nasazení a pocti-
vosti při tréninku a přípravě. 
To vše se vždy projeví na tur-
naji a lépe připravený šermíř 
bez moderní haly nám to může 
natřít.

 Karel Biebl, Klub sportovního šermu Teplice

A je to tady – poslední setká-
ní v původních prostorách, kde 
jsme byli od roku 2009, respek-
tive na ZŠ Kopernikova jsme 
měli domov od roku 2003, kdy 
oddíl šermu po 20leté přestávce 
obnovil Pavel Zaschke. Od roku 
2008 jsme začali s dětmi vyjíž-
dět na turnaje. Od 8 dětí jsme 
se dostali k 50 a původní pro-
story nám jsou již malé. I když 
nepotkat pana Beneše a paní 
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Už popáté podpořilo kuře, 
ikona sbírky Pomozte dětem, 
mikrobusovou dopravu, kte-
rou pro děti se zdravotním 
postižením provozují obecně 
prospěšná společnost Arka-
die a zapsaný spolek Pohoda. 
Sehnat finanční prostředky 
na to, aby po celý rok, pět dnů 
v týdnu, najel každý ze tří mi-
krobusů více než 200 km, je 
pro obě partnerské organiza-
ce velmi obtížné a tak 350 ti-
síc, které pro příští školní rok 

posílá kuře, je velmi důleži-
tých. Symbolický šek, na kte-
rém se skvěla právě tato část-
ka, převzala v minulých dnech 
spolu s představiteli dalších tří 
desítek projektů ředitelka Ar-
kadie, Lenka Machaloušová. 
Dík za tuto pomoc patří všem, 
kdo se jakoukoli částkou podí-
leli na této sbírce; ať už si kou-
pili od dobrovolníků symbolic-
ké žluté peříčko, telefonovali 
do call centra v době Koncertu 
pro kuře nebo přispěli jindy na 

jeho konto. Společně umožni-
li každodenní cestu dětem se 
zdravotním postižením do ško-
ly či za sociální službou. 

 Josef Hon, Arkadie Teplice

Přijďte se podívat na obrazy Kristiana Jurky
V Beuronské kapli Gym-

názia Teplice můžete navští-
vit výstavu obrazů Kristiana 
Jurky. Tento malíř v součas-
nosti žije v Teplicích. Kladný 
vztah k výtvarnému vyjádře-
ní a umění vůbec ho provází 
celým životem. Od roku 2006, 
ovlivněn výtvarnými kurzy při 
PF UJEP v Dobré Vodě na Pra-
chaticku, se postupně jasně 
vyprofiloval jako malíř – kra-
jinář. Od malby v plenéru čas-
to přechází k experimentální 
tvorbě s tiskařskými barvami, 
ve které lze rozpoznat odraz 

přírodních motivů, mnohdy 
v prolnutí s figurální kompo-
zicí. V posledních letech spo-
lupracuje s katedrou Výchov 
uměním jako externí pedagog 
výtvarných kurzů ve Svoru na 
Novoborsku. Výstava jeho děl 

byla připravena ve spoluprá-
ci s Gymnáziem Teplice, které 
poskytlo prostory své kaple 
Nanebevzetí panny Marie zná-
mé spíše pod názvem Beuron-
ská kaple. Prohlídky jsou v sr-
pnu každý den kromě pondělí 
a začínají vždy ve 13.00, 14.00, 
15.00 a 16.00. Vstupné je od 20 
do 40 korun. Vstup do kaple je 
z Alejní ulice. Kromě výstavy 
obrazů vstupné pokrývá i pro-
hlídku areálu školy včetně Bio- 
parku s mnoha druhy exotic-
kých zvířat.

 Gymnázium Teplice

Mladí tepličtí Skláři vě-
kové kategorie U19 zvítězili 
v konkurenci týmů z Němec-
ka, Maďarska a Slovenska na 
domácím 4. ročníku Memoriá-
lu Františka Hrdličky a získa-
li tak zlaté medaile. Nejlepším 
hráčem turnaje byl vyhlášen 
teplický kapitán Jan Liška. 

„Svěřenci trenérů Lukáše 
Přerosta a Petra Fouska v pá-
tek ovládli základní skupi-
nu A před německým týmem 
SG Dynamo Dresden a slo-
venským týmem FK Železiar-
ně Podbrezová. Ve finále na 
hlavní hrací ploše AGC arény 
porazili slovenský tým ŠK Slo-
van Bratislava 3:2 po brankách 
Valencii, Jandy a Dolecheka 
a získali tak putovní pohár pro 
vítěze 4. ročníku Memoriálu 
Františka Hrdličky,“ řekl Mar-
tin Kovařík z FK Teplice. 

 FK Teplice
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Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 10. 9.–13. 9.
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce 26. 9. – 30. 9.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 
23. 9. – 26.9.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 9. 9. – 12. 9.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 17. 9. – 20. 9.
Krušnohorská – parkoviště 30. 8. – 3.9.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
18. 9. – 21. 9.
Unčínská 4. 9. – 7. 9.
Přítkovská – u č. p. 1500 – panelák vedle OSSZ 
27. 9. – 1. 10.
Proboštovská x Táborská 19.9.–23.9.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 6.9.–10.9.
J. Koziny – parkoviště u tří věžáků 3.9.–6.9.
Maršovská – u č. p. 1519 – nad služebnou Policie 
6.9.–10.9.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkoviště 
19.9.–23.9.
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – na 
parkovišti 5.9.–9.9.
Přítkovská 1650–1 (část mezi ul. A.Staška a Edisonova) 
10.9.–13.9.
Bohosudovská 1478–83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 29.8.–2.9.
Bohosudovská 1487–8 – parkoviště naproti OKAY 
13.9.–17.9
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
26.9.–30.9.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 2.9.–5.9.
Husova x Arbesova – na parkoviště 12.9.–16.9.
Potoční ul. 29.8.–2.9.

A. Staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 25.9.–28.9
A. Staška 1709–10 5.9.–9.9.
A. Staška 1706–9 19.9.–23.9.
Zemská 1439 26.9.–30.9.
Hlávkova 20.9.–24.9.
Scheinerova 6.9.–10.9.
Nedbalova x Fibichova 19.9.–23.9.
Edisonova 1841–3 na parkovišti 30.9.–3.10.
Kopřivová x Trnková 10.9.–13.9.
Severní x Na Haldách 26.9.–30.9.
Gagarinova 1432 11.9.–14.9.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské 
ul.) 26.9.–30.9.
Skupova x Havlíčkova 2.9.–5.9.
Skupova x Thámova 30.8.–3.9.
Metelkovo nám. x Fügnerova 12.9.–16.9.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 19.9.–23.9.
Trnovanská 1276–8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 10.9.–13.9.
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
25.9.–28.9.
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem)–na parkovišti 
přes silnici 5.9.–9.9.
Kosmonautů 29.8.–2.9.
Sochorova 1307–10 do zeleně, event. točna MHD 
29.8.–2.9.
Kpt. Jaroše 23.9.–26.9.
V Závětří 1676 13.9.–17.9.
Doubravická 1683 29.8.–2.9.

Raisova 2573 – bok domu 30.8.–3.9.
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. B. Němcové 
20.9.–24.9.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č. p. 2900 5.9.–
9.9.
J. Hory x U Horského pramene 6.9.–10.9.
J. Hory x Vančurova 30.8.–3.9.
E.Krásnohorské – u nádoby na sklo 30.9.–3.10.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 18.9.–
21.9.
Jankovcova u garáží (tabák) 27.9.–1.10.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 6.9.–10.9.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 20.9.–24.9.
Potěminova x K. Čapka 16.9.–19.9.
Zeyerovo nám. 1300 2.9.–5.9.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 20.9.–24.9.
Fučíkova stezka x Foersterova 30.8.–3.9.
Křičkova x Škroupova 16.9.–19.9.
Křížkovského 2508–10 27.9.–1.10.
J. Suka 2591 11.9.–14.9.
P. Holého x Purkyňova 1.10.–4.10.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 10.9.–13.9.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
4.9.–7.9.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 3.9.–26.9.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 9.9.–12.9.
Tyršova 11.9.–14.9.
Dubská x Brožíkova 13.9.–17.9.
Dubská x U Hřiště 25.9.–28.9.
Alejní 2754 – zeleň 2.9.–5.9.

Písečná 2990 4.9.–7.9.
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní silnice 1.10.–
4.10.
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hlavní silnice 
20.9.–24.9.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Hvězdárnou 
28.8.–31.8.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č. p. 
2786–9 
Stará Mlýnská x Souběžná 24.9.–27.9.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 30.9.–3.10.
Svatováclavská x Vladislavova 12.9.–16.9.
Novoveská 3090–3 27.8.–30.8.
Habrová 3082 17.9.–20.9.
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 3.9.–6.9.
Javorová 3025 24.9.–27.9.
Březová – v zatáčce pod č. p. 3230 24.9.–27.9.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 11.9.–14.9.,
Jugoslávská 1941 17.9.–20.9.,
Francouzská x Varšavská 24.9.–27.9.
Ostravská x Bulharská 3.9.–6.9.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 18.9.–21.9.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 16.9.–19.9.
Slovenská 2638 27.9.–1.10.
Jugoslávská 2534–5 4.9.–7.9.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 24.7.–
27.7
ul. U garáží – u bývalého bunkru 25. 6. – 28. 6.
Bílinská – točna MHD 17.9.–20.9
U Soudu 26. 6. – 29. 6. 
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Laser proti žilkám, jizvám i bradavicím
Trápí vás viditelné žilky 

v obličeji, metličkové varixy 
nebo jizvy po akné a chce-
te se vad pleti zbavit natrva-
lo? Kožní ambulance ústecké 
EUC Kliniky nově provozu-
je všestranný laser, který má 
léčebný i kosmetický účinek. 
Léčí žilky, hemangiomy, růžov-
ku i akné. Ošetření s ním je 
prakticky bezbolestné. S cév-
ním laserem pracují na ústec-
ké klinice výhradně zkušení 
lékaři dermatologické ordi-
nace.

Co je cévní laser?
Naše klinika disponuje od 

dubna 2019 laserem V-Beam 
® Platinum. Jedná se o pulsní 
barvivový laser. Tento laser je 
určen pro ambulantní ošetře-
ní cév do průměru 1,5 až 2 mi-
limetry.

Jak přístroj funguje?
Obecně pracuje na princi-

pu selektivní fototermolýzy, 
kdy dochází k přeměně světel-
né energie v energii tepelnou. 
Následkem tepelného působe-
ní dochází k destrukci hemo-
globinu. Tím dojde k uzavření 
a postupnému zániku cévky.

V čem je výjimečný?
Tento laser je velmi efek-

tivní, minimálně agresivní 
a s jeho pomocí se dá řešit 
rozsáhlá škála kožních one-
mocnění. Součástí přístroje je 
patentovaný systém dynamic-
kého chlazení kůže DCD pro 
tepelnou ochranu pokožky při 
zákroku a větší komfort paci-
enta. 

Na jaká onemocnění je tento 
laser vhodný?

Cévní laser je vhodný 
k ošetření rozšířených žilek 
v obličeji na tvářích a v oko-
lí nosu, dále často ošetřujeme 
metličkové varixy na dolních 
končetinách, červené jizvy po 
akné, senilní hemangiomy, 
pavoučkové névy, růžovku 
a další cévní projevy. Výborné 
zkušenosti máme s ošetřením 
virových bradavic u dětí i do-
spělých. 

Hradí léčbu cévním laserem 
pojišťovna?

Tato léčba je nadstandard-
ní a není hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění, i přesto 
je však cenově dostupná pro 
širokou veřejnost.

Jak se pacient může na ošet-
ření objednat?

Pacienti se mohou objednat 
k ošetření na naší klinice te-
lefonicky na čísle 477 102 207. 

Dermatologické pracoviště je 
součástí EUC Kliniky v Ústí 
nad Labem a nachází se v bu-
dově B, Masarykova 2000/92.

 pr
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Havířská: Došlo k zjednosměrnění Havířské ulice. Zjednosměrnění se týká úseku 
mezi ulicemi Proboštovská a K. Aksamita. Ulice bude průjezdná ve směru z ulice 
Proboštovská.

Hřbitovní: Částečná uzavírka Hřbitovní ulice potrvá do 31. srpna. Důvodem je 
rekonstrukce mostu. 

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 

Z důvodu dlouhodobého sucha byl vyhlášen až do 31. října zákaz odběru 
povrchových vod na vodních tocích ve správním obvodu Teplice. 

Z Á K A Z  O D B Ě R U  P O V R C H O V Ý C H  V O D 

INZERCE

V TEPLICÍCH
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz

INZERCE2019-ZITUSTI-ZITTEPLICE.indd   2 17.1.2019   9:16:56
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Vrázova x Svojsíkova 16.9.–19.9.
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků 
Libušina 2350 –bok domu na zeleni 25.9.–28.9.,
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 
5.9.–9.9.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 5.9.–9.9.
Stará Duchcovská 403 17.9.–20.9.
Sklářská 223 – 247 28.8.–31.8.
V Břízkách – točna MHD 18.9.–21.9.
Mostecká 1564 x Ruská 16.9.–19.9.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 30.9.–3.10.
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 2.9.–5.9
Litoměřická 23.9.–26.9.
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku věžáků 
23.9.–26.9.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 24.9.–27.9.
Zrenjaninská 297 25.9.–28.9.
Zrenjaninská 320 – 1 3.9.–6.9.
Buzulucká 305–7 1.10.–4.10.
Buzulucká č. p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
13.9.–17.9.
Hudcov, V domkách – u hřiště (od 6/2018 
v Cihelní ul.) 18.9.–21.9.
Hudcov, Nám. Osvobození – za konečnou 
zastávkou MHD 1.10.–4.10.
Hudcovská Výšina č. p. 131 – naproti na 
parkoviště 12.9.–16.9.
Hudcov, Panoráma 27.9.–1.10.
Americká x Londýnská – u trafostanice 9.9.–12.9.
Sokolovská cesta 340 11.9.–14.9.

31. 8., 7. a 28. 9., 12. a 26. 10., 9. a 23. 11., 7. 12.

T E R M Í N Y  S V A T E B N Í C H  O B Ř A D Ů 

Oprava vodovodu potrvá až do konce září
V ulici Teplická v Hrobu probíhá rekonstrukce poruchového 

vodovodu a popraskané kanalizace pro zhruba 50 napojených 
obyvatel. „Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 
198 metrů a kanalizace v délce 169 metrů. Stavbu koordinujeme 
s městem Hrob, které plánuje provést rekonstrukci komunikace 
a chodníku v části ulice Teplická,“ říká Jiří Hladík ze Severočeské 
vodárenské společnosti. Hotovo bude do 30. září. 
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POKÁCÍME VÁŠ STROM A DŘEVO VYKOUPÍME

PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ

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.
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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.

Pozor na nižší tlak vody
Vodojem pod Věšťanským vrchem prochází úpravami, proto je možné, že obyvatelé obcí 
Věšťany a Roudníky pocítí pokles tlaku vody. Práce na úpravě vodojemu potrvají až do 
konce září.

U P O Z O R N Ě N Í

Cyklobusem se můžete  
svézt ještě v září
Z Teplic jezdí hned dvě linky. Kompletní 
jízdní řády najdete na webové stránce 
www.arriva.cz. 

Do 29. září jsou o víkendech na 
lince 484 (Teplice – Krupka – Fojtovice) 
v provozu cyklovleky na označených 
spojích. Ve stejném termínu se můžete 
svézt i linkou 493 (Teplice – Moldava, 
Dolní Moldava). Na označených 
spojích budou v provozu cyklovleky. 
Od 29. června do 1. září bude možno 
přepravovat kola i ve všední den a to na 
spojích 103 a 104.

P R O  C Y K L I S T Y

Vydavatel městských časopisů s nejvyšším zásahem
domácností přijme obchodního zástupce

pro oblast Ústeckého kraje
info@mediaconcept.cz tel. 602 464 749
Nabízíme i možnost externí spolupráce s vysokou provizí
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LUXCLEAR PROTECT
Inovativní sklo do sprchového koutu, které i po letech 
zůstane zářivé a transparentí jako první den.
Luxclear Protect je čiré sklo opatřené na jedné straně neviditelným pyrolytickým povlakem, které bylo speciálně 
navrženo pro sprchové kouty a zástěny. Permanentní povlak byl vyvinut tak, aby chránil povrch skla a výrazně 
zpomaloval proces stárnutí způsobený stykem s vodou, protože zabraňuje vzniku bělavé usazeniny na povrchu 
skla. Na rozdíl od produktů s dodatečným nanášením povlaku, povlak Luxclear Protect pevně přilne ke sklu a trvale 
utěsní jeho povrch, čímž zabrání tomu, aby sklo vypadalo jakoby zamlžené a matné.  

Pro více informací: klara.soukupova@eu.agc.com – 720 935 752
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