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Vyjmutí Hadích lázní z památek 
prověřuje nový ministr
STRANA 4

Zprávy

David 
Vencl

Zadržování dechu 
trénuji na gauči
STRANY 8–9

Oslavte padesátiny kapely  
Led Zeppelin s polskými rockery
STRANA 11

Volný čas
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PLANETÁRIUM
25. 9., 1600  Pohádka Kříšťálové sestry  
  – naše pohádka zpracovaná  
  na základě australských  
  domorodých motivů. Vypráví  
  o sedmi sestrách a dvou bratrech,  
  ale především o tom, jaká  
  dobrodružství zažili, než se  
  setkali na obloze jako hvězdy.
25. 9., 1900  Mythologie podzimní oblohy  
  – souhvězdí – obrázky utkané  
  z hvězd, které si lidé z různých  
  kultur a civilizací různě na obloze  
  vytvořili. Lidé si spojili hvězdy  
  do obrazců a těm dali jména.  
  Vytvořili tak souhvězdí. Víme,  
  co znamenají a co se k nim váže?  
  Půjdeme po stopách starověkých  
  představ o hvězdné obloze,  
  podíváme se na podzimní oblohu  
  očima antického hvězdáře.
29. 9., 1400 Hvězdné nebe a Pohádky  
  a souhvězdí – série tří filmových  
  pohádek, ve kterých se znovu  
  setkáme se zvídavým popletou  
  Rákosníčkem a vydáme se  
  s ním až na oblohu, kde bude  
  potkávat různá souhvězdí  
  a hvězdy. Tentokrát v příbězích  
  Jak Rákosníček s Vodnářem  
  zařídili, aby zas pršelo, Jak  
  Rákosníček udělal na nebi kluziště  
  a pořád se diví, proč mu lidé  
  říkají Mléčná dráha a Jak  
  Rákosníček udělal z nebeského  
  Draka kolotoč. Po pohádkách se  
  děti seznámí s hvězdnou oblohou.
29. 9., 1600 Hvězdné nebe a Pohádky  
  a souhvězdí
29. 9., 1900  Historie Hubbleova  
  vesmírného dalekohledu – film  
  o Hubbleově vesmírném  
  dalekohledu, o jeho problémech  
  i úspěších, vše doplněno  
  úžasnými pohledy do vesmíru.  
  Uvidíme nádherné záběry  
  mlhovin, hvězdokup i velmi  
  vzdálených galaxií.

KONZERVATOŘ TEPLICE
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
28. 9.   Remember – Smötli Crüe,  
  4Debils, Konfront, Burn in Hell 
5. 10.   Do řady!, S.A.S. Speichelbroiss 
12. 10.  Judas Priest revival a Labe 
19. 10.  Jiří Schmitzer
26. 10.  Hudba Praha band,Gorily  
  v mlze
2. 11.   Eufory 
16. 11.  Blue Rocket 
23. 11.  AC/DC revival Špejbl’s Helprs 
7. 12.   Kurtizány z 25. Avenue 

KNAK TEPLICE
27. 9., 1930  Půlnoc, Aku Aku, Koonda  
  Holaa v Teplicích
28. 9., 1900  Teplice – Monster tour 2019 –  
  Štěpán Soukup, Maniac, DCRadio
4. 10., 2000  JAR – 30 let
6. 10., 2000  Sniper66 a High Society
17. 10., 2000  Promítání Párty Hárd
18. 10., 2100  Retro Disco Párty
25. 10., 2000  Skinny Barber a Naume  
  v Teplicích 
26. 10., 1900  Knak Fest
30. 10., 2000  Miloš Meier – Drumming  
  Syndrome

K U L T U R N Í  S E R V I S

JAZZ CLUB
27. 9., 2000  Luciana Pires
4. 10., 2000  Led Zeppelin show 2019
11. 10., 2000  Adriano Trindade & Los  
  Quemados
19. 10.  Emma Larsson Quartet
26. 10.  Jamie Marshall & Amplified  
  Acoustic Band 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KINO KVĚTEN
1. 10., 1500  Rocketman
1. 10., 1730  Ad Astra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 10., 2000  Národní třída 
2. 10., 1730  Roger Waters – Us and Them
2. 10., 2000  Jiří Suchý – Lehce s životem se  
  prát
9. 10., 1700  Metallica a San Francisco  
  Symphony 

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
25. 9., 1900  Horská dráha – divadelní  
  představení 
26. 9., 1900  Radůza – koncert 
29. 9., 1030  Pohádka v lese – činoherní  
  pohádka
1. 10., 1900  Poručík z Innishmoru  
3. 10., 1000 O Smolíčkovi 
3. 10., 1800 O Smolíčkovi
6. 10., 1030  Jak se čerti ženili
7. 10., 1900  Výjimečný stav
9. 10., 1600  Tančíme s Colors 
10. 10., 1900  Bratři Ebenové 
19. 10., 1900  Scény z manželského života 
23. 10., 1900  Peter Nagy 60
27. 10., 1030  Indiáni ze šuplíku
29. 10., 1000  Proč muži neposlouchají a ženy  
  neumí číst v mapách

DŮM KULTURY
24. 9., 1600 Podzimní pohádka
24. 9., 1700 Podzimní pohádka
3. 10., 1900  První abonentní koncert  
  cyklu A

8. 10., 1700 Ladislav Zibura – Už nikdy  
  pěšky po Armenii a Gruzii –  
  cestovatelská projekce 
8. 10., 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  Káčátko – maňáskové  
  představení
22. 10., 1700  Káčátko – maňáskové  
  představení

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstavy
do 3. 11.  300 let morového sloupu  
  v Teplicích 
27. 9. – 2. 2. 2020 Umění v nouzi?! Sekce  
  pro výtvarné umění při Muzejní  
  společnosti Teplice–Šanov  
  1932–38
Do 3. 11.  České středohoří inspirující
Do 6. 9. 2020 Teplicko objektivem Františka  
  Fridricha

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
17. 10., 1900  Doktor v nesnázích 
20. 10., 1500  Karkulka a Budulínek
3. 11., 1500  Dětská Halloweenská show  
  s Míšou
14. 11., 1900  Minipárty
21. 11., 1900  Hodina duchů

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA
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 
12. 10., 1500 Duchové na Duch(c)ově –  
  strašidelné předhalloweenské  
  prohlídky zámku vhodné pro  
  rodiny s dětmi. Zpřístupněny  
  budou také zámecké sklepy, na  
  děti čekají různá překvapení. 
 
 
 
 
 
 
 

DŮM KULTURY DUCHCOV
24. 9., 1700  Taneční podvečer  
  s Krušnohorkou 
24. 9., 1700  Dámský klub 

KINO LÍPA DUCHCOV 
26. 9., 1000  Na střeše
26. 9., 1900  Národní třída
29. 9., 1500  Princ Krasoň
29. 9., 1900  Národní třída

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

Folkoví Nezmaři  
pokřtí v Teplicích svůj 
velký zpěvník

Teplice – Oblíbená kapela 
Nezmaři vydala v letošním 
roce svůj velký zpěvník. 
Pokud máte jejich sklad-
by rádi, můžete si je užít 
13. listopadu v Domě kultu-
ry. Koncert začíná v 19.00. 
Vstupné je od 180 do 
200 korun. Vraťme se ještě 
ke zpěvníku, ten obsahuje 
všechny písničky, které bě-
hem svého čtyřicetiletého 
působení tato legenda fol-
kové scény vydala. V prů-
běhu koncertu zazní písně 
od počátku skupiny až po 
současnost – např. Ráno 
bylo stejný, Bodláky ve vla-
sech, Musíš jít dál, Písek, 
Růže a další.  zt

Hity legendárního 
semaforu uslyšíte 
v divadle

Teplice – Máte rádi diva-
dlo Semafor? Pokud ano, 
tak 5. listopadu v 19.00 
nesmíte chybět v Krušno-
horském divadle. Uskuteč-
ní se tu totiž hudební ve-
čer Semafor slaví 60 aneb 
„Klobou dolů, pane Su-
chý!“. Vstupné je od 160 do 
220 korun. Těšit se můžete 
na koncertní a divadelní 
show složenou z evergree-
nů, které prostupují dese-
tiletími a staly se součástí 
životů několika generací. 
Mladé zpěváky populární 
scény doprovodí Big Band 
teplické konzervatoře pod 
vedením Lukáše Čajky. Ne-
jedná se o představení di-
vadla Semafor.  zt

T I P Y 
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Odbahnění Dolního rybníka  
v Zámecké zahradě se prodraží

3

Přivezou, ale 
neodvezou

Již několik 
měsíců přijímá 
teplická 
nemocnice ve 
svém areálu 
alkoholiky 
a toxikomany 
z Ústeckého 
kraje. Když 
pánové 

a dámy z Mostu, Chomutova nebo 
Děčína přeberou a ustelou si na ulici 
nebo napadají spoluobčany, naloží je 
a odvezou na teplickou protialkoholní 
a protitoxikomanickou stanici. 
Přivezou, ale většinou už neodvezou.
V mnoha případech se po vystřízlivění 
klienti záchytky, především ti bez 
domova, stanou dočasnými obyvateli 
Teplic. A jsou-li bez prostředků, není 
jejich návštěva lázeňského města 
krátkodobá.
I proto je podpora města spolku 
Květina, který v lednu otevře 
nízkoprahové denní centrum 
v Řetenicích, zcela namístě. Teplice 
neměly v minulosti zařízení a aktivisty, 
kteří by se věnovali pomoci lidem 
z ulice. Bezdomovci, především 
závislí na drogách, žebrali a běžně se 
toulali Krupskou ulicí a Benešovým 
náměstím. Centrum sice nevyřeší 
problém bezdomovectví, ale může 
přispět k jeho omezení. A, doufejme, 
pomůže omezit jevy, které s ním 
souvisí – pouliční toxikomanii, 
alkoholismus a projevy agresivity.

 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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Teplice – Práce na odbah-
ňování Dolního rybníka 
v Zámecké zahradě bu-
dou trvat déle a budou 
dražší. Městskou kasu 
to podle původního 
propočtu mělo přijít na 
5,5 milionu korun, ale 
radní schválili navýše-
ní ceny a celkem tedy 
radnice zaplatí zhruba 
7 milionů.

Bez vody je Dolní 
rybník už delší dobu, 
s jeho vypouštěním se začalo loni v říjnu. Pak museli děl-
níci pod dohledem památkářů rozebrat a roztřídit původní 
kameny a posbírat odpadky. Práce měly být hotové v srpnu, 
ale potrvají nejméně do konce října. Pak se začne rybník 
napouštět.

Důvodem prodloužení prací a navýšení ceny je podle ve-
doucí odboru životního prostředí magistrátu Dagmar Teus- 
chlové to, že v rybníku bylo více bahna, než se předpoklá-
dalo. Součástí obnovy jsou i práce kolem rybníka, jako je 
porost, úprava nápustí a výpustí nebo břehů. Naposledy se 
bahno z rybníku vyváželo ve 30. letech minulého století.  gz

Chybí ve městě  
denní centrum  
pro lidi bez domova?

Petr Zajíček  
35 let, elektrikář 
Teplice 
Myslím si, že rozhodně 
chybí. Vždyť každý z nás 
je lidská bytost a měl 

by mít právo žít normální život. Právě 
takové centrum by mohlo lidem bez 
domova pomoci v tíživé životní situaci. 
Nesklouzli by tak do ještě většího 
marasmu. On život na ulici není žádný 
med a k závislosti na alkoholu či drogách 
je tam velmi blízko, takže jakákoliv 
cesta, neziskovka, která takovým lidem 
pomůže, je super. 

Peter Sabó 
52 let, obchodník  
Teplice  
Je hrozné, když někdo 
skončí na ulici. Proto 
si myslím, že je moc 

důležité, aby šlo do oblasti různých 
denních center stále více finančních 
prostředků. Měli bychom být solidární 
k lidem, kteří ať už svojí vinnou či nikoliv 
skončili na šikmé ploše. Nevíme, kdy 
budeme potřebovat pomoct my sami. 

Pavel Doulík  
41 let, prorektor UJEP 
Teplice 
Myslím, že nechybí, 
respektive Teplicím 
chybí jiné zásadní věci 

než je toto zařízení. Schází mi tu třeba 
vyhovující centrum pro rozvoj dětí. 

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 XCeed. Spotřeba paliva 3,8-8,6 l/100 km. Emise CO2 (NEDC 2.0) 109-158 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 
Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

 !!!  Kia Stonic 1,25 CVVT 62kW COMFORT ihned k odběru za 333 000Kč !!!Novinka na českém trhu.  Kia XCeed  V Kia Ústí skladem i testovací jízdě!
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V Alejní ulici našli  
lidé dva mrtvé Lázně prověřuje nový ministr

Škola má novou učebnu za milion
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INZERCE

Teplice – Nový ministr kultury 
Lubomír Zaorálek nechá pro-
věřit rozhodnutí o Hadích láz-
ních, které učinil jeho před-
chůdce při svém odchodu 
z úřadu. Podle rozhodnutí bý-
valého ministra kultury An-
tonína Staňka není lázeňská 
budova kulturní památkou.

Přezkumné řízení bude 
trvat několik týdnů, a pak 
ministr rozhodne. Varianty 
jak rozhodnutí může dopad-
nout, jsou dvě. Buď změna 
předmětného rozhodnutí, 
nebo zastavení řízení. Do té 
doby bude chátrající objekt 

i nadále pod památkovou 
ochranou.

Spory o celý klasicistní kom-
plex se vedou už bezmála de-
set let. Památkáři dlouhodobě 
odmítají vyjít vstříc návrhům 
zmiňovaného developera Jaro-
slava Třešňáka, který by chtěl 
lázně přestavět. Podle památ-
kářů by totiž mělo dojít k zbou-
rání celé historické budovy. Na 
jejím místě by pak měla vyrůst 
nová stavba.

Před rozhodnutím exminis-
tra Staňka nabídl objekt lázní 
developer k odkoupení měs-
tu. „Zatím nemáme hotový 

statický posudek, který potře-
bujeme k rozhodování o pří-
padné koupi objektu. Čekáme 
na jeho vyhotovení a předpo-
kládám, že by mělo i následo-
vat jednání s panem Třešňá-
kem o tom, jak si tedy aktuálně 
představuje, že se celá situace 
bude vyvíjet dále. Zatím nemá-
me oficiální informaci o tom, 
že by došlo k nějaké aktualiza-
ci nebo zrušení jeho původní 
nabídky. Děláme tedy vše pro 
to, abychom měli podklady pro 
možné rozhodnutí o jeho nabíd-
ce,“ uzavřel náměstek primáto-
ra Jiří Štábl.  gz

Teplice – Kriminalisté vyšetřují 
úmrtí dvou seniorů, které na-
šli kolemjdoucí 11. září ráno 
u domu v Alejní ulici. Starší 
pár spáchal sebevraždu sko-
kem z balkonu na chodbě ve 
vyšším patře. Přivolaní záchra-
náři už jim nemohli pomoci. 
Podle policejní mluvčí Ludmily 
Světlákové jsou okolnosti úmr-
tí předmětem dalšího vyšetřo-
vání a k objasnění úmrtí byla 
nařízena soudní pitva.  gz

Teplice – Další krok k posílení 
pozice technické školy udělala 
Střední škola AGC v Teplicích. 
Ve svém areálu v Řetenicích 
otevřela zcela novou učebnu na 
výuku elektrotechniky, elektro-
niky a robotiky. V učebně si až 
27 studentů může vyzkoušet 
práci s robotickými rameny, mě-
řicí technikou nebo laborator-
ními přístroji. Budou moci také 
programovat ve speciálním pro-
gramovacím prostředí CodeSys. 
Kompletní úprava a vybavení 
učebny přišlo školu na více než 
milion korun. 

„Nová učebna je dalším kro-
kem na naší cestě stát se špič-
kovou, technicky zaměřenou 
střední školou. Chceme vycho-
vávat studenty, kteří budou 
uplatnitelní ve firmách v re-
gionu okamžitě po ukončení 
studia. Cesta k tomu vede přes 

posilování praktických doved-
ností a zkušeností studentů. 
Právě k tomu bude sloužit nově 
vybavená učebna,“ řekl Tomáš 
Holomek, ředitel Střední školy 
AGC.

V aktuálním školním roce 
bude učebna sloužit studentům 
denního studia v oborech Infor-
mační technologie a Elektrikář. 
Učebnu ale využijí i studenti 
dálkového nástavbového studia 
z oboru Mechanik elektrotech-
nik.  gz

V Teplicích vznikla dvě dialyzační střediska
Teplice – V bezprostřední blíz-
kosti jsou ve městě hned dvě 
nová dialyzační střediska. Péči 
pro lidi s onemocněním ledvin 
v Teplicích už od roku 1994 po-
skytovala společnost B. Braun 
v areálu nemocnice. Tam 
jim však nebyla prodloužena 
smlouva, takže firma o několik 
desítek metrů dále postavila 
u křižovatky ulic Duchcovská 
a Libušina za sto milionů no-
vou moderní budovu.

Obě střediska se chlubí 
nejmodernějším vybavením 
a komfortem pro pacienty. Fir-
ma ještě letos otevře i nutriční 

ambulanci. Druhou dialýzu Kraj-
ská zdravotní zrekonstruovala 
a vybavila za téměř 30 milionů 
korun. Umístění přímo v nemoc-
nici vidí generální ředitel Petr 
Fiala jako výhodu. „Teplická ne-
mocnice je schopna pacientům 
zajistit primární péči, v případě 
potřeby jsou návazně k dispozici 
veškerá odborná oddělení. A při 
jakékoli zdravotní komplikaci je 
zde i rychlá dostupnost lůžek in-
tenzivní péče,“ dodal.  gz

V Újezdečku volili už potřetí 
Újezdeček – V Újezdečku se 
volilo už potřetí zastupitel-
stvo. Vyhrálo hnutí Pro lepší 
Újezdeček, které získalo čtyři 
mandáty ze sedmi v místním 
zastupitelstvu, a Sdružení ne-
závislých kandidátů tři mandá-
ty. Po loňských komunálních 

volbách se v obci rozpadlo za-
stupitelstvo, protože se jeho 
členové nedokázali domluvit 
na koalici. To stejné se opako-
valo i po dalších volbách letos 
na jaře. Zda nové volby situaci 
v obci vyřeší, se teprve uká-
že.  gz

Jiří Mádl: Bílina  
je životní styl
Bílina/Teplice – V Teplicích, Ústí, 
Děčíně, Litoměřicích, ale zejmé-
na v Bílině se točil seriál Sever, 
který od září můžete vidět na 
obrazovkách České televize. Děj 
je zasazen do Bíliny, kde hlavní 
hrdinové minisérie žijí i pracu-
jí. „Bílina není jen pouhým měs-
tem, Bílina je životní styl. Je to 
neuvěřitelné místo. Fascinuje 
mě okolí a nedaleký kopec Bo-
řeň,“ řekl Jiří Mádl. Po seriálu 
Rapl 2 a Most! se tak Ústecký 
kraj opět stal oblíbenou lokali-
tou pro natáčení produkce Čes-
ké televize.  gz
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Místo se našlo. Útočiště pro 
bezdomovce vzniká v Řetenicích

Za darování krve na zápas se Spartou

V aquacentru  
je odstávka

Do metropole komfortnějšími „busy“

z á ř í  2 0 1 9

Běh pro nemocnici se 
koná už posedmé
Krupka – Charitativní běh 
Krupkou znovu pomůže teplic-
ké nemocnici. Sedmý ročník 
odstartuje 5. října v 9:30 hodin 
v areálu bohosudovského Bis-
kupského gymnázia. Startov-
né pro závodníky je padesát 
korun a poběží se trasa dlouhá 
4,6 kilometrů. Přispět mohou 
ale i diváci. Celkový výtěžek 
bude určený oddělení urologie 
Nemocnice Teplice. Chybět ne-
bude bohatý doprovodný pro-
gram.  gz

Teplice/Praha – Vrchní soud po-
tvrdil verdikt Krajského soudu 
v Ústí nad Labem a poslal na 
15 let do vězení ženu z Teplic, 
která loni zavraždila svého no-
vorozeného chlapečka. 

Podle předsedy odvolacího 
senátu Jiřího Lněničky žena 
celé těhotenství tajila, protože 
si dítě nepřála. Soudce zamítl 
odvolání, protože neuvěřil tvr-
zení, že jednala v poporodním 
rozrušení. Soud uložil obžalo-
vané trest na spodní hranici, 
protože jí nepřitěžovala žádná 
okolnost, nebyla nikdy soudně 
trestaná, a protože se k činu 
částečně doznala. 

Dítě nalezl na Zrenjaninské 
ulici 19. dubna 2018 náhodný 
svědek. Bylo v kontejneru na 
sklo v ulici, která je jen něko-
lik set metrů od nemocnice, 
kde je babybox.  gz

Krupka – Oblíbená lanová dráha 
na Komáří vížku je od 30. září 
až do 1. listopadu mimo pro-
voz. Lanovka v tomto období 
pojede podle obvyklého jízdní-
ho řádu jen o víkendech. Ome-
zení provozu je z důvodu pravi-
delné roční revize technického 
zařízení. Lanovka na Komárku 
je dlouhá 2 348 metrů a je nej-
delší lanovkou svého druhu ve 
střední Evropě.  gz

Teplice – Denní centrum pro 
lidi bez domova bude od ledna 
2020 fungovat v Teplicích. Lidé 
žijící na ulici tam budou moci 
přijít se umýt, dostanou jídlo 
nebo oblečení, ale také jim pra-
covníci poradí s řešením jejich 
problémů nebo pomůžou najít 
přivýdělek. 

„Po pěti měsících poptává-
ní vhodných prostor se poda-
řilo v červenci získat nájemní 
smlouvu, tím mohlo dojít k po-
dání žádosti o registraci sociál-
ní služby,“ říká Barbora Verne-
rová ze spolku Květina.

Organizace tak má k dispozi-
ci prostory v Řetenicích, ve kte-
rých bude nízkoprahové denní 
centrum od ledna provozová-
no. „Bude ale nutné provést 
v prostorech na podzim určité 
úpravy. Z toho důvodu jsme po-
žádali město Teplice o podpo-
ru v podobě finanční dotace na 

úpravu a dovybavení prostor,“ 
dodává Barbora Vernerová. 

Podle náměstka primátora 
Jiřího Štábla se rada města roz-
hodla podpořit organizaci Kvě-
tina částkou 160 tisíc korun, to 
schválilo i zastupitelstvo.

Denní centrum pro lidi bez 

domova tak logicky navazuje 
na protialkoholní a protitoxi-
komanickou záchytnou stani-
ci, která v teplické nemocnici 
funguje od letošního jara a kde 
se proto předpokládá větší kon-
centrace lidí bez domova závis-
lých na alkoholu.  gz

Teplice – Během září probíhá 
v celém aquacentru odstáv-
ka provozu, která potrvá až do 
neděle 29. září. Celé aquacen-
trum je tak pro návštěvníky 
uzavřené. Znovu se otevře ve-
řejnosti po přestávce v pondělí 
30. září v 13:00 hodin.  gz

Teplice – Od září začala Arriva 
na linku Teplice – Praha nasa-
zovat nové autobusy. Pět no-
vých autobusů Scania Iziar i6 
je v modré korporátní barvě 
společnosti Arriva a jezdí mezi 
Prahou a Teplicemi čtrnáctkrát 
denně.

Podle ředitele společnosti Da-
niela Adamka se do nových au-
tobusů vejde i více cestujících. 
Patnáctimetrové vozy pojmou 
63 cestujících, mají komfortní 
sedadla výsuvná do uličky nebo 

zásuvky na 220 V a USB dobíjecí 
porty. „Věřím, že nové autobusy 
ocení i samotní řidiči. Ti budou 
mít k dispozici prostorné stano-
viště řidiče, a navíc je autobus 
nadstandardně vybaven celou 
škálou moderních asistenčních 
systémů,“ dodal Adamka. K pří-
jemnějšímu cestování přispěje 
i tónování bočních oken a dřevě-
ný dekor podlahy. Cestující bu-
dou mít možnost platit bezkon-
taktními kartami a během jízdy 
používat Wi-Fi.  gz

Teplice – Fotbalisté se zapojili do 
dobrovolného dárcovství krve. 
Odstartovali tak projekt, kte-
rý se snaží podpořit dárcovství 
krve v ústeckém regionu a mo-
tivovat nové dárce. Jako první 
darovat krev vyrazili členové 
A týmu Tomáš Vondrášek, Petr 
Mareš, Martin Jindráček, Jan 
Shejbal, Dominik Šup a Petr 
Kodeš.

Vedle nich svoji účastí pod-
pořili akci i hejtman Ústecké-
ho kraje Oldřich Bubeníček, 
který je dlouholetým dobrovol-
ným dárcem krve, náměstek 
teplického primátora Jiří Štábl, 
ředitel teplické nemocnice To-
máš Hrubý a primář transfuz-
ního oddělení Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem Jiří 
Masopust.

„Rád bych, aby nás následo-
vali i další Tepličané. Já osobně 

se řídím heslem Daruj krev, 
zachráníš život, a daruji proto 
krev pravidelně,“ řekl náměs-
tek primátora Jiří Štábl.

Jako poděkování dostanou 
všichni dárci, kteří v září da-
rují v teplické nemocnici krev, 
dvě vstupenky na říjnový do-
mácí zápas s AC Sparta Pra-
ha.  gz

Bez přestupu do školy 
i k supermarketům
Proboštov – Přímého spojení 
městskou hromadnou dopra-
vou do teplické nemocnice se 
po letech snažení dočkala obec 
Proboštov a místní část Přít-
kov. Linka MHD číslo 123 za-
jíždí od září osmkrát denně ve 
všední dny až do Přítkova. A to 
na trase Přítkov – Proboštov – 
Maršovská – Luna – Městské 
sály – Benešovo náměstí – Dub-
ská – Libušina – nemocnice – 
Buzulucká a zpět. Podle vedení 
obce tato novinka vyřeší nejen 
přímé spojení s nemocnicí, ale 
také se ZŠ Maršovská, nákup-
ními centry Kaufland či Lidl 
a centrem města. Pomůže také 
školákům, kteří dojíždí z Přít-
kova. O změnu jízdních řádů 
obec usiluje od roku 2015.  gz

Univerzita třetího věku 
v knihovně 
Teplice – Knihovna pořádá už 
tradiční kurzy univerzity třetí-
ho věku pro seniory. 

V současné době v knihov-
ně přijímají přihlášky na zim-
ní semestr, vybírat můžete 
ze dvou samostatných kurzů. 
Už 2. října začíná kurz Umění 
rané renesance v Itálii a 9. říj-
na začíná kurz Historie a sou-
časnost v české myslivosti.

Studium probíhá formou vi-
deopřednášek promítaných 
jednou za 14 dní v prostoru 
společenského sálu regionální 
knihovny, v přízemí.  gz 

Lanovka na Komárku 
pojede jen o víkendu

Potvrzeno. Za smrt 
miminka 15 let vězení
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Poslední kotlíkovné odstartovalo
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Ústecký kraj – Odstartovala dal-
ší a poslední vlna kotlíkových 
dotací. Ústecký kraj v ní roz-
dělí 167 milionů korun. Celko-
vě by v našem kraji mělo být 
v této výzvě vyměněno 1 610 
kotlů. I tentokrát je možnost 
výhradně elektronického po-
dání žádosti přes internet. 

„Ústecký kraj byl kdysi prv-
ním krajem, kde se s kotlíko-
vými dotacemi začalo. V ak-
tuální výzvě není podpořena 
výměna za nový kombinova-
ný kotel uhlí/biomasa. Od po-
slední výzvy není po žadate-
lích požadováno provádění 

takzvaných mikroenergetic-
kých opatření ani dokládání 
průkazů energetické nároč-
nosti budov,“ popsal první 
náměstek hejtmana Martin 
Klika.

Originální fontána 
k výročí porcelánky

Řetenice – Novým ředite-
lem závodu Řetenice 
společnosti AGC Flat 
Glass Czech se stal Mi-
loslav Zoula. Nahradil 
Jiřího Jangla, který po 
39 letech, strávených ve 
skupině AGC a z toho 
posledních 11 let 
v pozici ředitele zá-
vodu Řetenice, ode-
šel do důchodu. Miloslav Zou-
la bude řídit výrobu plochého 

Na nový zdroj tepla může-
te získat až 127 500 Kč. Podle 
druhu si žadatelé mohou přijít 
na 95 tisíc až 120 tisíc korun, 
dalších 7 500 korun je bonus 
pro obyvatele žijící v obcích 
se zhoršenou kvalitou ovzdu-
ší. Staré kotle na pevná paliva 
1. či 2. emisní třídy bude od 
září 2022 zakázáno provozo-
vat.

Žádosti je možné podávat 
až do konce října. V přípa-
dě, že budou do této doby vy-
čerpány finanční prostředky, 
bude příjem žádostí ukončen 
dříve.  gz

Sklárnu v Řetenicích povede Miloslav Zoula
skla, které je klíčovým 

produktem pro další 
zpracování v závodech 
AGC v České republice.

„V závodě se spouš-
tí mnoho nových pro-
jektů, což bude vyžado-

vat mnoho úsilí a práce. 
Máme zde velice 

zkušený a výbor-
ný tým zaměstnan-

ců, takže věřím, že se nám 
povede závod dále posouvat, 

na čemž se chci aktivně po-
dílet z pozice ředitele,“ říká 
nový ředitel Miloslav Zou-
la. Ten pracuje ve společ-
nosti AGC Flat Glass Czech 
od roku 1998, kdy nastoupil 
jako investiční specialista ří-
zení výstavby. Zajišťoval vý-
stavbu několika důležitých 
sklářských závodů skupiny, 
například v ruském Klinu, 
v Chudeřicích nebo právě 
v Řetenicích.  gz

Dubí – Originální fontána 
k 155. výročí výroby porcelánu 
v Dubí má své místo u hlavního 
vstupu do areálu Českého por-
celánu. Autorem návrhu je aka-
demický sochař Jiří Laštovička.

Inspirací mu byl cibulák se 
vším všudy, tedy dekor, tvar 
a barva. „Tyto tři základní prv-
ky bylo potřeba sjednotit v nový 
celek, tedy ve funkční fontánu. 
Základní grafický motiv cibulá-
ku je pak přehledně viditelný na 
dně fontánového bazénu,“ říká 
Jiří Laštovička.

Na základ a okraj fontány 
bylo zapotřebí na pět kubíků 
betonu. Sestavena je celkem 
z 311 kusů porcelánu o váze 
640 kg. Fontánu tvoří trojice 
sloupů o nestejné výšce, kdy 
nejvyšší dosahuje 255 a nejniž-
ší 155 centimetrů.  gz

◾ během první minuty dorazilo přesně 
2 420 žádostí
◾ během pěti hodin bylo už 
3 675 žádostí
◾ více než 2 041 žádostí bylo 
duplicitních; jeden člověk podal stejnou 
žádost celkem 108krát 
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POSILUJEME SPORTOVNÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČI

www.euc.cz

Nové Centrum sportovní medicíny na EUC Klinice v Ústí nad Labem 
nabízí ucelený program pro rekreační sportovce všech věkových 
kategorií. Jedinečné propojení sportovní medicíny a praktického 

lékaře na jednom místě zajišťuje klientům kompletní a profesionální 
péči o zdraví.   

Chcete mít jistotu, že sportujete zdravě? 

Nabízíme:

• Komplexní služby pro sportovce včetně funkční diagnostiky, poradenství, 
laboratoří a fyzioterapie 

• Individuální přístup dle vašich sportovních aktivit

Náš tým:

Vedoucí pracoviště: profesor MUDr. Ladislav Pyšný, CSc. 
Lékaři: MUDr. Lucie Horáková – rehabilitace  
 MUDr. Jan Riegl – traumatologie
 MUDr. Jiří Madar – ortopedie 
 MUDr. Antonín Novák – kardiologie  
Fyzioterapeuti EUC Kliniky  
Sestra: Bc. Petra Fridrichová 

Výhody péče na EUC Klinice:

• Návazná péče v dalších specializacích 
• Krátké objednací termíny
• Laboratorní, RTG a další diagnostická vyšetření
• Lékárna

Speciální nabídka pro klienty Centra sportovní medicíny! Využijte možnosti 
registrace k prof. MUDr. Ladislavu Pyšnému, CSc. jako svému praktickému 
lékaři.

Pro více informací, objednání k registraci a na vyšetření nás kontaktujte 
telefonicky na čísle 477 102 216. 

Jak se k nám dostanete:

• MHD: trolejbus 46, 54, 56, 59, 60 (zastávka Poliklinika)

Adresa:

• EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o., Masarykova 2000/92, 
400 01 Ústí nad Labem
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Statutární město Teplice vyhlašuje výběrové řízení na tyto pozice: 
Odborný pracovník oddělení investic a realizací 
◾ PP na dobu neurčitou
◾ platová třída: 11 

Odborný pracovník odboru kanceláře tajemníka – odd. informatiky a výpočetní 
techniky
◾ PP na dobu neurčitou
◾ platová třída: 9–10 

Odborný pracovník odboru územního plánování a stavebního řádu
◾ PP na dobu neurčitou
◾ platová třída: 9–10

Více informací a všechna výběrová řízení na www.teplice.cz v sekci Volná místa. 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Rada města Teplice vyhlašuje výběrové řízení  
na obsazení vedoucího pracovního místa: 
Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace  
Statutárního města Teplice Botanická zahrada Teplice
◾ platová třída: 12
Požadované předpoklady:
◾ ukončené vysokoškolské vzdělání – magisterský nebo bakalářský studijní program 
(ekonomické/manažerské zaměření výhodou) ◾ minimálně 5 let úspěšného působení 
v manažerských pozicích, preferovaně ve službách, ve společnostech střední velikosti (min. 
20 osob) ◾ schopnost definování vizí a strategií Botanické zahrady Teplice v návaznosti na 
dosažené výsledky a prosazení její implementace ◾ praktická znalost nástrojů a metod řízení 
lidských zdrojů ◾ znalost nástrojů marketingové komunikace a cenotvorby v oblasti služeb 
◾ vyjednávací, koordinační a prezentační dovednosti ◾ pozitivní vztah k flóře a celkově 
k problematice životního prostředí ◾ odolnost vůči stresu a schopnost rychlé reakce 
◾ schopnost kreativního myšlení ◾ přirozený leader týmu s jasnou preferencí týmové práce 
◾ manažerská znalost finančního managementu výhodou ◾ znalost projektového řízení 
výhodou ◾ aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem výhodou (u cizích státních 
příslušníků aktivní znalost českého jazyka slovem i písmem)
Přihláška musí obsahovat:
◾ jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu ◾ kontaktní 
adresu, telefon, e-mail ◾ datum a vlastnoruční podpis

Uchazeči, kteří splňují výše uvedené požadavky, mohou podávat písemné přihlášky na 
adresu: Magistrát města Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice. Přihlášky je možné 
podat v termínu do 7. října 2019 do 17.00 hod. Obálku je nutné označit: Výběrové 
řízení OŽP – pozice ředitel/ředitelka – PO Botanická zahrada Teplice – neotvírat

TEPLICE  HLEDAJÍ

Do oprav město vložilo stovky milionů
Teplice – Investice do doprav-
ních staveb typu komunikací, 
chodníků, veřejného osvětle-
ní nebo na vybudování nových 
parkovacích míst či nákup no-
vých trolejbusů letos putují 
z rozpočtu města Teplic stovky 
milionů korun. Na téměř čty-
ři miliony vyšla například re-
konstrukce vozovky, chodníků, 
zastávkového zálivu pro MHD 
a veřejného osvětlení v Jankov-
cově ulici a opravy chodníků 
a silnice v ulici Svatoplukova. 

Na Sokolovské cestě zase 
vznikla nová parkovací místa. 
„Vybudovali jsme 30 nových 
odstavných míst v šikmém 
a podélném řazení a také sta-
noviště pro kontejnery. Sou-
částí stavby je odvodnění zpev-
něných ploch a vybudování 
nového veřejného osvětlení,“ 
řekl primátor Hynek Hanza. 
Přes čtyři miliony Teplice in-
vestovaly do přemístění stáva-
jící zastávky pro MHD z ulice 
Spojenecká na Mánesovo ná-
městí, včetně rekonstrukce vo-
zovky, parkovacích míst, chod-
níků a odvodnění zpevněných 
ploch, rekonstrukce veřejného 
osvětlení a zeleně. Toto je jen 
malý výčet všech schválených 
investic města, které kaž- 
doročně významně investuje 
do infrastruktury lázeňského 
města.

Rekonstrukce komunikací 
budou ve městě pokračovat 
i v příštím roce. „V návrhu 
rozpočtu počítáme se zhruba 

Ul. Jankovcova I. etapa    3 929 833 Kč vč. DPH 
Sokolovská cesta, rozšíření parkovacích míst  2 572 506 Kč vč. DPH
Mánesovo nám., chodník, zastávka BUS   4 089 623 Kč vč. DPH
Rekonstrukce ul. Svatoplukova     2 487 763 Kč vč. DPH
U Nových lázní 1286, výměna výtahu (Arkadie)  1 229 560 Kč vč. DPH

INVESTIČNÍ  AKCE

Rekonstrukce v ulici Jankovcova. Přemístěná zastávka MHD na Mánesově náměstí. 

Rekonstrukce ulice Svatoplukova. Rozšíření parkovacích míst v ulici Sokolovská. Foto: 4x město Teplice

260 miliony korun na opra-
vy chodníků, komunikací, na 
cyklostezky, nová parkova-
cí místa, vozový park MHD 
a další. Pokračujeme tak 
v masivních investicích do 
infrastruktury města,“ dodal 
teplický primátor. 

Oddělení přestupků odboru správních činností najdou občané od pondělí 23. září ve 
2. patře budovy na Mírovém náměstí (naproti Domu kultury).

Od 7. října bude do 1. patra budovy na Mírovém náměstí přestěhován také Obecní 
živnostenský úřad. Od středy 2. října dojde k omezení provozu z důvodu stěhování 
pracovníků do nových kanceláří. 

STĚHOVÁNÍ
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David Vencl: Zadržování dechu trénuji na gauči
Trenér běhu, plavání a potápění, ale 
především freediver David Vencl se nejlépe 
cítí pod vodou, kde je svobodný a kde 
posunuje svoje hranice. V potápění na nádech 
patří mezi světovou špičku. Bez nadechnutí 
vydrží přes osm minut.

Gabriela Zlámalová

Děláte freediving, můžete 
nám vysvětlit, v čem tento 
sport spočívá?

Freediving je potápění na 
nádech, tedy bez přístrojů. Nic 
víc než sebe k němu nepotře-
bujete. I když si samozřejmě 
pomáháme různými pomůcka-
mi, jako je neopren, ploutve, 
maska a podobně. Díky tomu 
vydržím pod vodou déle a po-
topím se hlouběji.

Jak a kdy jste se k tomuto 
sportu dostal?

Vlastně ani nevím. Nyní 
když pozoruju svoji dcerku, 
které je dva a půl roku a jak jí 
voda baví a občas pod vodou 
plave i více než 20 vteřin, tak 

si vybavuji prazážitky. Rodi-
če vyprávějí, že vztah jsem 
k vodě měl odjakživa. V dospě-
losti, když jsme jezdili k moři, 
jsem se snažil potopit ke vše-
mu, co mě zaujalo na dně. Prv-
ní zlom pak přišel v roce 2012, 
kdy jsem absolvoval první kurz 
a druhý zlom v roce 2016, kdy 
jsem se zúčastnil prvních závo-
dů, a výkony nebyly špatné.

Jaký je rozdíl mezi klasickým 
potápěním a freedivingem?

Na nádech jste svým vlast-
ním pánem. Jediné, co vás 
omezuje, jsou vaše schopnos-
ti. S přístrojem musíte spolé-
hat na techniku, která nemusí 
vždy fungovat na 100 %. A ve 

vodě, v prostředí, které je z re-
lativně krátkodobého hlediska 
smrtelné, je nefunkční tech-
nika nebezpečná. Samozřej-
mě existují zásady a postupy 
jak rizika minimalizovat. A tak 
nechci říct, že je přístrojové 
potápění nebezpečné, ale je 
rozhodně nebezpečnější než 
freediving. 

Další rozdíl je zpravidla 
v tom, že se dokážeme běžně 
potopit do větších hloubek, 
jsme volnější a pohyblivější. 
Často máme lepší interakci se 
zvířaty než přístrojáři.

Kde se potápíte nejraději? 
V bazénu nebo někde v pří-
rodní vodě?

Rozhodně v přírodní vodě. 
Ale i bazény mě baví.

Co je vlastně na freedivingu 
nejlepší?

Volnost, ve vodě máte pocit, 
že vás nemůže nic omezit. Je to 
samozřejmě dáno tréninkem 
a znalostí svých pocitů. Běž-
ně se pro radost potápíme pod 
dvacet, třicet i čtyřicet metrů, 
což je ekvivalent třeba i 15 pa-
ter. Opravdu máte pocit, že 
jste naprosto svobodný.

Jak dlouho vydržíte pod vo-
dou na jeden nádech?

Momentálně držím národní 
rekord 7:54 a v tréninku jsem 
již několikrát byl bez dechu 
více než osm minut. 

Jaké jsou vaše největší spor-
tovní úspěchy ve freedivin-
gu?

Mistr republiky, páté místo 
na Mistrovství Evropy a pak 
taktéž páté místo na Mistrov-
ství světa, kde jsem vytvořil 
i národní rekord.

Jak je obtížný a jak probíhá 
trénink? 

Mám trénink rozdělený na 
suchý a mokrý. Část trénin-
ku je věnována zádrži dechu 
doma na gauči – zadržuji dech 
opakovaně v určitém režimu. 
Nebo chodím v parku se zadr-
ženým dechem nebo schody 
na Letnou zde v Teplicích. My-
slím, že tím mohu některé lidi 
děsit. Vypadám trochu jako 
chodící zombie. A pak samo-
zřejmě pravidelně chodím do 
bazénu. Zde trénuji jak tech-
niku, tak výdrž pod vodou. 
A pak mám samozřejmě do-
plňkové sporty, běhám, hraji 

David Vencl se raději potápí v přírodních vodách, dokonce i pod ledem. Vyzkoušel si to například na jezeře Milada u Chabařovic.
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David Vencl: Zadržování dechu trénuji na gauči

je šestatřicetiletý potápěč – freediver. 
Narodil 6. května 1982 se ve Vrchlabí, 
pochází z Lomnice nad Popelkou, ale 
žije v Teplicích. Vystudoval střední 
průmyslovou školu v Jičíně a Tech-
nickou univerzitu v Liberci, obor 
pedagogika se zaměřením na tělesnou 
výchovu a matematiku. Více než 12 let 
učil na ZŠ v Teplicích. Nyní je osobním 
trenérem běhu, plavání a potápění. 
Dělá poradce pro výživu v obchodě se 
zdravou výživou Energyvita. Je ženatý 
a má dvouletou dceru Natálii. 

David Vencl 

P R O F I L

barva: nemám

jídlo: smoothie, 
špagety

hudba: funky, groove

číslo: 21 

politik: snažím se být 
politicky neutrální, 
i když je to někdy 
těžké. Ale jsem věřící 
ve Stvořitele

M O J E  N E J

basket, fotbal a podobně. Tré-
nink nemusí být tvrdý, když je 
chytrý. 

Musíte třeba dbát i na spe- 
ciální jídelníček?

Změna jídelníčku mě při-
vedla k závodění. Když jsem 
se začal zajímat o to, co jím 
a poté jsem výběr zkvalitnil, 
se mi začala zlepšovat fyzička 
a hlavně zrychlovat regene-
race. To mě nakoplo k tomu, 
abych stravu stále vylepšoval. 
Momentálně se stravuji ve-
gansky, stejně jako má rodina. 
Zdá se, že to je ideální strava 
pro mnoho sportovců, zvláště 
vytrvalostního typu.

Věnujete se i jiným spor-
tům?

Ano, jsem tělocvikář, takže 
jsem doma v mnoha sportech 
a některé jsem dělal závod-
ně a jiné pro radost – atletika, 
fotbal, basketbal, streetball, 
florbal, skoky do vody. Mno-
hé pravidelně hraji dosud. 
A vlastně nově otužování – to 
možná nezní jako sport, ale je. 

Máte ještě nějaké nesplněné 
sportovní cíle?

Jsem především fascinován 
tím, že lidské tělo ve svých 
schopnostech nemá limity. 
Před několika lety jsem si ne-
dovedl představit, že pod vo-
dou vydržím tři minuty. Každý 
rok se posouvám a myslím, že 
jsem pořád na začátku. Takže 
bych se jednou rád přiblížil na 
devět minut a do hloubky se 
podíval pod 90 metrů. Pokud 
to bude v nějakém pěkném 
závodě oceněno i umístěním, 
pak to bude pěkný bonus.

Jak vnímají vaše úspěchy 
doma v Teplicích?

Myslím, že to lidi baví. Pře-
ci jenom je to sport dost ne-
všední a často mimo běžné 
chápání. Snažím se lidem ze 
svého okolí tento sport přiblí-
žit a tak mnozí za mnou chodí 
a já to na kurzech učím. Ně-
kteří z nich mají skvělé vý-
sledky už po pár trénincích.

Jaký máte k Teplicím vztah? 
Máte zde nějaká oblíbená 
místa?

Jsem v Teplicích od roku 
2005. Líbí se mi tady, ale po-
řád to tu poznávám. Jsem 
z Českého ráje a tak někdy za 
přírodou utíkám tam, ale život 
lázeňského města, kdy můžu 
jít s manželkou nebo dcerkou 
na procházku parkem kamkoli 

po městě, se mi líbí. Oblíbe-
ná místa pak jsou zase kolem 
vody – Barbora a Milada.

A co plány do budoucna? Ur-
čitě jich máte spoustu.

Ano, nějaké plány mám. 
Z těch nejzajímavějších je to 
asi nějaký ten pokus v potá-
pění pod ledem a bez neopre-
nu, jen v plavkách. Ale o co 
přesně půjde, si zatím nechám 
pro sebe. 

z á ř í  2 0 1 9

Freediver z Teplic je opravdu úspěšný. foto: 2x archiv DV
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Podmanivé fotografie 
Teplicka v muzeu
Teplice – Až do 3. listopadu mů-
žete v teplickém muzeu zhléd-
nout výstavu fotografií České 
středohoří inspirující. Expozi-
ce představuje díla známých 
umělců, kteří reflektují a zob-
razují České středohoří jako 
krajinu s hlubokým duchov-
ním nábojem. Jejím garan-
tem je architekt Ivan Nosek ze 
Spolku přátel Českého středo-
hoří v Bílce pod Milešovkou. 
Připomeňme, že zmiňovaná 
organizace je pokračovatelem 
Občanského sdružení pro zno-
vuobnovení kapličky a obno-
vení návsi v Bílce. Zaslouži-
la se o obnovu kaple svatého 
Václava a návsi v Bílce a byla 
za to oceněna čestným uzná-
ním v soutěži Stavba desetile-
tí v Ústeckém kraji za snahu 
o duchovní rehabilitaci kraji-
ny.  zt

Teplice nezapomínají na své výtvarníky

Teplice – Nezaměnitelný zvuk 
i zpěv – to jsou Bratři Ebenové. 
Na jejich koncert si můžete za-
jít 10. října od 19.00 do Kruš-
nohorského divadla. Vstupné 
je od 350 do 430 korun. Na vy-
stoupení zazní průřez tvorbou 
od prvního alba Malé písně 
do tmy (1984) až po poslední 
Čas holin (2014), které je svým 
obsahem čím dál tím aktuál-
nější. Připomeňme, že syno-
vé významného hudebního 
skladatele Petra Ebena dostali 
klasické hudební vzdělání, zá-
roveň však vstřebávali vlivy 
moderní folkové, jazzové a roc-
kové muziky. Svou schopností 

čerpat ze všech těchto zdrojů 
a umění používat různé neob-
vyklé hudební nástroje vznikl 

Teplice – Nová výstava v teplic-
kém muzeu s názvem Umění 
v nouzi?! Kunst in not!? je vě-
nována pedagožce, výtvarné 
kritičce, kurátorce a jednatel-
ce Sekce Emmě Meisel (1885, 
Opava – 1941, Osvětim) a se-
známí veřejnost s málo zná-
mou muzejní činností, která 
z Teplic učinila jedno z cen-
ter výtvarného umění prvore-
publikového Československa. 
Zhlédnout ji můžete od 28. září 
do 2. února 2020. Jedná se 
o volné pokračování výstav-
ního projektu z roku 2018 vě-
novanému výtvarnému životu 
v Teplicích za první republi-
ky. Mezi lety 1934 a 1938 totiž 
sehrály Teplice velmi důleži-
tou roli v oblasti výtvarného 

umění. Díky teplickým peda-
gogům a řediteli Městského 
muzea zde byla při muzeu vy-
budována Sekce pro výtvarné 
umění. Její náplní byla orga-
nizace uměleckých výstav ně-
mecky hovořících výtvarných 

Proč ženy neumí  
číst v mapách? 
Teplice – V nadpise uvedená otáz-
ka je názvem divadelního před-
stavení, na které si do Krušno-
horského divadla můžete zajít 
29. října od 19.00. Vstupné je od 
400 do 500 korun. Na četná přá-
ní diváků se do Teplic vrací hu-
dební komedie, která vám pora-
dí, jak předcházet manželským 
krizím. Knihy manželů Peaso-
vých, které zkoumají rozdíly 
mezi myšlením mužů a žen, se 
staly světovými bestsellery. Ten-
to titul skvělým způsobem zdra-
matizoval pro soubor Divadla 
ABC Miroslav Hanuš, který se 
rovněž ujal režie. Na Grand festi-
valu smíchu v Pardubicích získa-
la tato hra hlavní cenu.  zt

Maňáskové divadlo  
o káčátku a lišce

Teplice – Zajděte si s dětmi na 
maňáskové představení Káčát-
ko. Hraje se 22. října od 16.00 
a 17.00 v Krušnohorském diva-
dle. Vstupné je 40 korun. Malá 
pohádka o tom, jak káčátko 
bylo zachráněno a prohnaná 
liška po zásluze potrestána. 
Představení je určené pro nej-
menší diváky od 2,5 let.  zt

Scény z manželského života od okouzlení až po rvačku
Teplice – V Krušnohorském di-
vadle vás čeká adaptace slav-
ného filmu Ingmara Bergmana 
pod názvem Scény z manžel-
ského života. V hlavních ro-
lích se představí mimo jiné 
Michal Dlouhý a Michaela 
Badinková. Hraje se 19. října 
od 19.00 a vstupné je 260 do 
340 korun. Jeden z nejupřím-
nějších milostných příběhů 
v dějinách umělecké tvorby 
předvádí všechny polohy mi-
lostného vztahu, od okouzlení 
až po brutální rvačku. Vyjad-
řuje však také naději, že ti, co 
spolu prožili život, jsou svázá-
ni něžným poutem a jeden pro 
druhého se nikdy nemohou 
stát cizinci. Univerzitní vědec 
Johan a právnička Marianne 
představují dokonalý manžel-
ský pár. Pod tímto povrchem 
však číhají problémy, které 
jednoho dne prolomí křeh-
kou skořápku dlouholetého 

absolutně netradiční, na české 
scéně nenapodobitelný „ebe-
novský zvuk“.  zt

umělců z Čech, Moravy a Slez-
ska. Konaly se v muzeu a po-
sléze v tzv. Kunsthalle, výstav-
ní síni v druhém patře místní 
spořitelny. Do Teplic se tak 
ve výběru dostalo to nejlep-
ší z tehdejší výtvarné produk-
ce uvedeného okruhu. Kromě 
členů progresivního uskupe-
ní Prager Secession (mimo 
jiné malíři, kteří svou tvorbou 
překročili rámec tehdejšího 
Československa Maxim Kopf 
a Kurt Hallegger nebo sochař-
ka Mary Duras) to byla také 
např. reprezentativní přehlíd-
ka tvorby žen umělkyň. Pro-
stor byl věnován i autorům 
z regionu, např. Rudolfu Jakub-
kovi, Hermannu Zettlitzerovi 
nebo Franzi Grussovi.  zt

vztahu. Rozpad manželství 
znamená vzdalování se 

a opětovné bouřlivé setkávání. 
Režie: Vladimír Strnisko.  zt
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Oslavte padesátiny legendární kapely 
Led Zeppelin spolu s polskými rockery

INZERCE

Energetický poradce Centropolu vám poradí  
i vhodný typ kotle nebo zkontroluje velikost jističů

Na  trhu  s  energiemi  dochází  ke  změnám,  z  kterých 
jednoznačně  profitují  zákazníci.  Kromě  levnější  elektřiny 
nebo plynu nabízí Centropol  také energetické poradenství.  
Co  všechno musí  takový poradce  znát? Co od něj můžete 
čekat? 
1)  Umí vysvětlit princip obchodu s  energiemi, což by vám 

mělo pomoci rozpoznat nereálné nabídky. A  samozřejmě 
poradí, jak ušetřit za elektřinu nebo plyn, jaký ceník vybrat, 
jak zkrátka platit co nejméně.

2)  Umí vyhodnotit i technické parametry domácnosti, správně 
nastavenou distribuční sazbu, velikost jističe, vhodný typ 
kotle, případně posoudit vhodnost instalace fotovoltaických 
panelů apod. 

Energetický  poradce  srovná  nabídku  vašeho  původního 
dodavatele  oproti Centropolu  a  nabídne  vhodný  ceník  tak, 

abyste skutečně ušetřili. Pokud se rozhodnete pro Centropol, 
sepíšete spolu smlouvu. Celý proces je jednoduchý, zákazník 
se o nic nestará. Centropol vše zařídí. 
Energetický  poradce  Centropolu  se  prokáže  průkazem 
autorizovaného  a  proškoleného  obchodního  zástupce. 
V  případě pochybností je možné zavolat na  naši centrálu 
a  jméno obchodního zástupce nechat ověřit. Centropol 
s nepoctivými prodejci nechce spolupracovat a proto návštěvu 
a  sepsání smlouvy ověřuje validačním hovorem. V  praxi to 
funguje tak, že po  odchodu obchodního zástupce Centropol 
zákazníkovi zavolá a provede kontrolu prodeje a ověření údajů 
na smlouvě. Pokud by se stalo, že zákazník návštěvu nepotvrdí, 
smlouvu operátor vrátí obchodnímu zástupci a neakceptuje ji.
Zákazník může návštěvu energetického poradce na konkrétní 
den a hodinu objednat na naší infolince. 

Dodavatel 
elektřiny a plynu

www.centropol.cz

Zákaznická linka

478 575 555
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Jazzový feeling  
švédky z New Yorku

Teplice – Mezinárodní sou-
bor Emma Larsson Quartet se 
představí 19. října v teplickém 
Jazz Clubu. Vstupné je 200 ko-
run. Švédka Emma Larsson 
hraje už od osmi let na klavír. 
Ve čtrnácti začala hrát i na 
saxofon, ale klavír byl nadále 
jejím hlavním nástrojem. Tím 
stěžejním je pro ni dnes ale 
jazzový zpěv. Larsson natáčela 
a účinkovala s mnoha známý-
mi umělci a nyní se živí jako 
jazzová zpěvačka a skladatel-
ka v New Yorku.  zt

Zeppelinians, kteří přijedou až 
z polského Gdaňsku. Těšit se 
na ně můžete 4. října od 20:00 
v Jazz Clubu. Vstupné je 250 

korun. Oslavte 50. výročí vzni-
ku legendárních Led Zeppe-
lin.  zt
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Teplice – Tohle bude nářez. 
Zajděte si na Led Zeppelin 
show 2019. Hity slavné ka-
pely zahrají v Teplicích The 
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Skauti zahajují nový rok, 
přijímají nové kamarády

Na mistrovství byli 
šachisté vidět

Tradice integrovaných táborů Arkadie pokračuje

K Ř Í Ž O V K A Tajenka: České přísloví

Téměř tři desetiletí v Tep-
licích po svém znovuobnove-
ní funguje skautské středis-
ko Doubravka. Za toto období 
oddíly střediska prošly stovky 
jejich členů a nyní je v mnoha 
případech navštěvují i jejich 
děti. Do dívčího a chlapecké-
ho oddílu je možné přijmout 
pouze omezené množství dětí. 
Kluci z oddílu Toulavý šíp se 
scházejí v klubovně v ulici A. 
Jiráska každou středu od 16:30 
do 18:30 hodin, děvčata z od-
dílu Dráčci pak od 16:00 do 
17:30 hodin. O děti se v oddí-
lech starají vedoucí s přísluš-
nou kvalifikací, ve většině 

případů dospělí odchovan-
ci oddílů, kteří v nich sami 
začínali jako děti. Vzhledem 
k tomu, že činovníci se dě-
tem věnují na jako dobrovol-
níci, členství ve skautu není 
nákladné, roční příspěvek je 1 
000 Kč, s menšími náklady je 
pak nutné počítat na pořízení 
kroje a víkendové akce. Ideální 
čas pro vstup do oddílu je září, 
kdy startuje nový skautský 
rok, shodný s rokem školním, 
proto neváhejte. Přihlášky 
přijímají na tel. čísle 607 703 
557 a na e-mailu stredisko@
doubravkateplice.cz. Členství 
je možné si na pár schůzkách 

Hned první víkend v září za-
čala šachová sezona naplno – 
rovnou Mistrovstvím ČR mlá-
deže v rapid šachu. Do Třešti 
na Jihlavsku se vydala rekord-
ní teplická výprava – hned pět 
našich reprezentantů. Akce 
byla dobrá, naše parta výbor-
ná, děti i rodiče spokojení. Ku-
riozitu jsem zaznamenala na 
stránkách Vlašimi, prý kvůli 
časovému skluzu se slavnost-
ní zahájení konalo až po tře-
tím kole. Už jen ta účast tep-
lických, pět hráčů, tři dívky. 
A pak jednou pódium, jednou 
desítka, dvakrát do dvacítky – 
prostě vynikající. Všem našim 
šesti borcům velký dík, stejně 
tak doprovázejícím rodičům, 
fandícím trenérům i divákům 
online přenosů, všem, kteří na 
dálku drželi palce. 

 Lenka Stránská, ŠK Teplice

oboustranně vyzkoušet, teprve 
poté dojde k řádnému přijetí 
dítěte a úhradě příspěvku. Na 
webu střediska www.doubrav-
kateplice.cz je možné získat 
další informaci o činnosti této 
skautské jednotky.

 Jiří Richter, Junák – český skaut, 
středisko Doubravka Teplice

Již bezmála tři desetiletí, léto 
co léto, odjíždí žáci školy Ar-
kadie, klienti sociálních služeb 
této organizace, ale také jejich 
sourozenci či kamarádi na svůj 
prázdninový tábor. Téměř dvě 
desítky let se tento tábor, který 
má bezesporu velký integrační 
potenciál, koná v krásné krajině 
Českého středohoří, v Horním 

Vysokém u Úštěku. Každým 
z táborů prolíná tematicky za-
měřená celotáborová soutěž. Ta 
letošní byla zasvěcena kouzel-
ným bytostem a čarování. „Sou-
těžní disciplíny vymýšleli vždy 
zástupci třech oddílů – Zaklína-
či, Upírátka a Strašidelný prďá-
ci. Soutěžilo se v netradičních 
disciplínách jako je Košťácký 

trojboj, Famfrpál, Strašidelný 
pamatovák, Míchání lektvarů, 
Potloukovaná…“, říká vedoucí 
tábora Martina Vitvarová. Vedle 
těchto, poněkud exoticky zně-
jících činností, je program plný 
táborových disciplín, výletů cyk-
listických i pěších, chybět ne-
smí stezka odvahy a táboráky.

 Josef Hon, Arkadie Teplice
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Více jak 20 let pomáháme,  
teď potřebujeme pomoci i my

Kvarta teplického gymnázia v zákulisí divadla

INZERCE
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Lékař na telefonu 24/7
bezplatná konzultační služba 
poskytovaná prostřednictvím 

kvalifikovaných lékařů

Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září

Služba „Lékař na telefonu” nenahrazuje osobní návštěvu u lékaře ani 
záchrannou službu. Máte-li akutní zdravotní potíže, volejte přímo linku 112. 
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Do Ústí přijedou  
mistři dřevorubci
V sobotu 28. září 
od 13:00 se v Ústí 
nad Labem 
v Letním kině 
uskuteční Festival 
dřeva s největší 
dřevorubeckou 
show.

Festival dřeva nemá za 
svou sedmiletou historii 
v České republice konku-
renci. Jak již samotný název 
napovídá, jde o akci s pro-
gramovým konceptem nau-
ky, vzdělávání a zábavy, kde 
prim hraje les a dřevorubec-
ká soutěž. Prioritou festivalu 
je osvěta, doplněna pestrým 
programem pro veřejnost 
a posilování kontaktu mladé 
generace s lesem. 

Souboj nejlepších dřevo-
rubců soutěže Timbersports 

o Pohár Lesů České repub-
liky CZECH CUP Ústí nad 
Labem 2019, na který přije-
de závodit i vicemistr světa 
Martin Komárek. Návštěv-
níci uvidí závod dřevorubec-
ké špičky České republiky, 
který přinese mistrovské 
kousky těch nejlepších spor-
tovních dřevorubců. Celkové 
výsledky budou započítány 
pro nominaci na Mistrovství 
ČR 2020.

Festival nezve jen fanouš-
ky sportu, ale celé rodiny, 
které si užijí během sobotní-
ho dne ukázky řemesel, po-
hádky Sváťova maňáskové-
ho divadla a dalších aktivit. 
Akci ozdobí vystoupení ka-
pely Žlutý pes, celý den bude 
doprovázen DJ mixem Marti-
na Hrdinky. 

Chcete pomoci lesu? Fes-
tival dřeva a Den za obno-
vu lesa zvou všechny, kteří 
chtějí lesy nové generace. 

Vstup na Festival dřeva 
v Ústí nad Labem bude opět 
ZDARMA.  pr

Jsme organizace poskytují-
cí vzdělávání a sociální služby. 
Věnujeme se tomu, aby děti 
měly možnost trávit svůj vol-
ný čas smysluplně – pořádá-
me kroužky, doučování, tábory 
a další akce pro děti a mlá-
dež. Naši pomoc a podporu 
využily v loňském roce stovky 
dětí. Devět z nich potřebuje na 

začátku školního roku školní 
pomůcky, oblečení, palandy 
a matrace. Své služby poskytu-
jeme na třech místech v Tep-
licích. Naši zaměstnanci jsou 
zkušení odborníci. Nemohli 
bychom fungovat bez pomo-
ci jednotlivců, firem a úřadů. 
Neobešli bychom se bez dob-
rovolníků, kteří každoročně 

odpracují stovky hodin. Pro 
projekt Podaná ruka, který po-
máhá rodinám s dětmi, potře-
bujeme od jednotlivců a firem 
vybrat v letošním roce 96 020 
korun. Připojte se k nám i vy. 
Uvítáme finanční a hmotné 
dary nebo služby.

 Hana Machová, Salesiánské středisko 
Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže

V září navštívila třída 
4. A teplického gymnázia 
Den otevřených dveří Kruš-
nohorského divadla. Bě-
hem exkurze jsme nahlédli 
do stísněného prostoru or-
chestřiště a byla nám uká-
zána železná opona sloužící 
proti rozšíření požáru do hle-
diště. Závěrem jsme sestou-
pili do podzemního skladu, 
kde se uchovávají rekvizity. 
Dozvěděli jsme se hodně zají-
mavých historických okamži-
ků teplického divadla.

 Gymnázium Teplice

Děti ze salesiánského stře-
diska si užívaly prázdniny na 
„Cestě kolem světa“, výletech, 
přespávačkách a dalších ak-
cích. Vyzkoušely si batikování, 
práci s kůží, lukostřelbu, sport 
i hry. Od září už si užívají zá-
jmové kroužky ve střediscích 
v Proseticích, Rovná 277 a v Tr-
novanech, Maršovská 3.

 Hana Machová, Salesiánské středisko 
Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže

Salesiáni si užívají 
zájmové kroužky
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Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem  
15.–18. 10. 
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“  
26.–30. 9.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5.května – 
u hřiště 23.–26. 9.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku  
22.–25. 10. 
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží  
14.–17. 10. 
Krušnohorská – parkoviště 4.– 8. 10. 
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické 
ul. 23.–26. 10. 
Unčínská 9.–12. 10. 
Přítkovská – u č. p. 1500 – panelák vedle 
OSSZ 27. 9.–1. 10.
Proboštovská x Táborská 19.–23. 9.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 
11.–15. 10. 
J. Koziny – parkoviště u tří věžáků  
8. –11. 10. 
Maršovská – u č. p. 1519 – nad služebnou 
Policie 11.–15. 10. 
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na 
parkoviště 19.–23. 9.
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé 
SMMT – na parkovišti 10.–14. 10.
Přítkovská 1650–1 (část mezi ul. A. Staška 
a Edisonova) 15.–18. 10. 
Bohosudovská 1478–83 – na parkovišti 
(naproti Kauflandu) 3.–7. 10. 
Bohosudovská 1487–8 – parkoviště naproti 
OKAY 18, 10.–22. 10. 
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti 
SČVK) 26.–30. 9.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 
7.–10. 10. 
Husova x Arbesova – na parkoviště  
17.–21. 10. 
Potoční ul. 3. –7. 10. 
A. Staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Přítkovské) 25.–28. 9.
A. Staška 1709–10 5.–9. 9. 
A. Staška 1706–9 19.–23. 9.
Zemská 1439 26.–30. 9.
Hlávkova 20.–24. 9.
Scheinerova 6.–9. 9.
Nedbalova x Fibichova 19.–23. 9.

Edisonova 1841–3 na parkovišti  
30. 9. – 3. 10.
Kopřivová x Trnková 15.–18. 10. 
Severní x Na Haldách 26.–30. 9.
Gagarinova 1432 16.–19. 10. 
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 26.–30. 9.
Skupova x Havlíčkova 7.–10. 10. 
Skupova x Thámova 4.–8. 10. 
Metelkovo nám. x Fügnerova 17.–21. 10. 
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle 
nádob na tříděný odpad 19.–23. 9.
Trnovanská 1276–8 – parkoviště naproti 
přes silnici (nad MŠ) 15.–18. 10. 
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm 
Beache“ 25.–28. 9.
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem)–na 
parkovišti přes silnici 10.–14. 10. 
Kosmonautů 29. 8. – 2. 9.
Sochorova 1307–10 do zeleně, event. točna 
MHD 3 – 10.–7. 10. 
Kpt. Jaroše 23.–26. 9.
V Závětří 1676 18. 10.–22. 10. 
Raisova 2573 – bok domu 4.–8. 10.
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. 
B. Němcové 20.–24. 9.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č. p. 
2900 10.–14. 10. 
J. Hory x U Horského pramene 11.–15. 10. 
J. Hory x Vančurova 4.–8. 10. 
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo  
30. 9. – 3. 10.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. 
Šrámka 23.–26. 10. 
Jankovcova u garáží (tabák) 27. 9. – 1. 10.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 
11.–15. 10. 
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 
20.–24. 9.
Potěminova x K. Čapka 21.–24. 10. 
Zeyerovo nám. 1300 7.–10. 10. 
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh  
20.–24. 9.
Fučíkova stezka x Foersterova 4.–8. 10. 
Křičkova x Škroupova 21.–24. 10. 
Křížkovského 2508–10 27. 9. – 1. 10.
J. Suka 2591 16.–19. 10. 

P. Holého x Purkyňova 1.–4. 10.
Dr.Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na 
zpevněné ploše 15.–18. 10.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova 9.–12. 10. 
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul.  
3.–26. 9.
28. října – vedle restaurace „Marica“  
14.–17. 10. 
Lípová x Jungmannova 14.–17. 10. 
Tyršova 16.–19. 10. 
Dubská x Brožíkova 18.–21. 10. 
Dubská x U Hřiště 25.–28. 9.
Alejní 2754 – zeleň 7.–10. 10. 
Písečná 2990 9.–12. 10. 
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní 
silnice 1.–4. 10.
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hlavní 
silnice 20.–24. 9.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů 
č. p. 2786–9 18.–22. 10. 
Stará Mlýnská x Souběžná 29. 10. – 1. 11. 
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad  
30. 9. – 3. 10.
Svatováclavská x Vladislavova 17.–21. 10. 
Novoveská 3090–3. 1.–4. 10. 
Habrová 3082 22. 10.–25. 10. 
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně 
MHD) 8.–11. 10. 
Javorová 3025 24.–27. 9.
Březová – v zatáčce pod č. p. 3230  
24.–27. 9.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na 
upravenou plochu 16.–19. 10. 
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie 
ČR 14.–17. 10. 
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod 
Školou 6.–9. 11. 
Jugoslávská 1941 22.–25. 10. 
Francouzská x Varšavská 24.–27. 9.
Ostravská x Bulharská 8.–11. 10. 
Opavská 2625 – naproti na zeleň  
23.–26. 10. 
Slovenská 2645 – naproti na zeleň  
21.–24. 10. 
Slovenská 2638 27. 9. – 1. 10.
Jugoslávská 2534–5 9.–12. 10. 

Jugoslávská – plocha u zadních vchodů  
č. p. 2. 10.–5. 10. 

Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou 
ul. 6.–9. 11. 

ul. U garáží – u bývalého bunkru 8.–11. 10. 

Bílinská – točna MHD 22.–25. 10. 

U Soudu 9.–12. 10.

Vrázova x Svojsíkova 21.–24. 10. 

Libušina 2350 –bok domu na zeleni  
25.–28. 9.

Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem  
30. 10. – 2. 11. 

Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 10.–14. 10. 

Stará Duchcovská 403 17.–20. 9.

Sklářská 223 – 247 2.–5. 10. 

V Břízkách – točna MHD 18.–21. 9.

Mostecká 1564 x Ruská 21.–24. 10. 

U Nemocnice 2190 – za garážemi  
30. 9. – 3. 10.

Anglická – u nádraží Zámecká zahrada  
7.–10. 10.

Litoměřická 23.–26. 9.

Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku 
věžáků 23.–26. 9.

Jaselská 315 – naproti přes silnici 24.–27. 9.

Zrenjaninská 297 25.–28. 9.

Zrenjaninská 320 – 1. 8.–11. 10. 

Buzulucká 305–7 1.–4. 10.

Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný 
odpad 18.–22. 10. 

Hudcov, V domkách – u hřiště (od 6/2018 
v Cihelní ul.) 23.–26. 10. 

Hudcov, Nám. Osvobození – za konečnou 
zastávkou MHD 1.–4. 10.

Hudcovská Výšina č.p. 131 – naproti na 
parkoviště 17.–21. 10. 

Hudcov, Panoráma 27. 9. – 1. 10.

Americká x Londýnská – u trafostanice  
14.–17. 10. 

Sokolovská cesta 340 - 16.–19. 10. 

P Ř I S T A V O V Á N Í  V E L K O K A P A C I T N Í C H  K O N T E J N E R Ů  V   T E P L I C Í C H

Z důvodu dlouhodobého sucha byl až do 31. října vyhlášen 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 

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

Dlouhá, papírová: kvůli práci na inženýrských sítích jsou až do 31. 10. uzavřeny 
zmiňované komunikace. 

Boleslavova stezka: ulice je uzavřena do 28. 11. z důvodu opravy povrchu vozovky. 

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 

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 
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POKÁCÍME VÁŠ STROM A DŘEVO VYKOUPÍME

PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ
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Humoriáda na cestách

Dům kultury Ústí nad Labem
8. října od 18 hodin
Vstupné: 99 Kč
Dárek pro vás - kalendář Humoriády
Předprodej: www.vstupenkyusti.cz,
Informační centrum města Ústí n. L.,
pokladna Domu kultury

Zábavný pořad s hvězdami

humoriáda-inzerce-žít.indd   1 11.9.2019   20:23:26
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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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Nadaní studenti techniky  
si přijdou až na 325 tisíc 

Velkou šanci získat dese-
titisíce korun mají studenti 
a technické školy v Ústeckém, 
Libereckém a Karlovarském 
kraji a vybraných okresech 
Středočeského kraje v nově vy-
hlášené soutěži Technowizz. 
Start čtvrtého ročníku ohlásila 
firma AGC Automotive Czech, 
největší evropský výrobce au-
tomobilových skel. Soutěž je 
určena pro studenty středních 
a vyšších odborných škol. Ti 
mají za úkol navrhnout řešení 
alespoň v jednom z pěti témat 
vycházejících z praktických 
potřeb firmy AGC Automoti-
ve Czech. Letos poprvé nad 
soutěží převzali záštitu děkan 
Fakulty strojní Technické uni-
verzity v Liberci Petr Lenfeld 
a děkan Fakulty strojního inže-
nýrství UJEP v Ústí nad Labem 
Štefan Michna. Do soutěže se 
mohou studenti nebo týmy při-
hlásit do 15. října. Stačí vyplnit 
jednoduchý formulář na webu 
www.komunitninadace.cz. 

Soutěž Technowizz je urče-
na pro studenty všech ročníků 
středních a vyšších odbor-
ných škol, kteří v denní formě 
studia studují obory stroj-
ní, elektrotechnické, chemic-
ké nebo obory materiálových 

věd, informačních a komuni-
kačních technologií a jim pří-
buzné obory. U škol nezáleží 
na zřizovateli, ale sídlo musí 
mít v Ústeckém, Karlovar-
ském nebo Libereckém kraji 
či v okresech Kladno, Mělník 
a Rakovník.

Studenti si mohou vybrat 
jedno z pěti témat, které roz-
pracují. Jde například o návrh 
měření odporu vyhřívacího 
rastru na čelním skle, tech-
nický návrh na řešení ořezu 
PE fólie nebo technický návrh 
řešení automatizovaného pře-
nosu signálu při označení vady 
na skle. Soutěžit přitom mo-
hou jednotlivci nebo dvou až 
tříčlenné týmy. Ty mohou mít 
také svého garanta, kterým 
může být jen učitel dané školy. 

Zajímavá je i finanční od-
měna pro vítěze. Vítězní jed-
notlivci nebo členové týmů 
v rámci jednotlivých témat 
dostanou každý 10 000 korun. 
Jejich školy pak na technické 
vybavení dalších 30 000 ko-
run. Garanti studentů nebo 
týmů pak obdrží po 5 000 ko-
runách. Celkem si tak mezi 
sebou autoři vítězných řešení 
zadaných témat mohou rozdě-
lit až 325 000 korun.  zt

Studujete nebo si
užíváte penzi a máte 
obchodního ducha?
U nás si můžete vydělat 

bez omezujících 
pracovních povinností.

Napište nám nebo zavolejte
obchod@zitteplice.cz

Tel. 602 464 749
www.zitteplice.cz

Inzerce v nejčtenějších městských časopisech 
80 000 výtisků v Ústí a Teplicích

200 000 výtisků v Ústeckém kraji
info@mediaconcept.cz www.zitusti.cz
tel. 602 464 749                     www.zitteplice.cz

Radnice hledá dárce vánočního
jedenáctimetrového stromu

Každoročně město Tepli-
ce zkrášlí několik vánočních 
stromů. 

Pokud v nejbližší době uva-
žujete o pokácení vzrostlého 
jehličnatého stromu a chtě-
li byste jej darovat měs-
tu, obraťte se na Dagmar 

Teuschelovou, vedoucí odboru 
životního prostředí, a to elek-
tronicky na e-mailové adrese  
teuschelova@teplice.cz. Nabí-
zený strom by měl být nejmé-
ně 11 m vysoký a pravidelně 
rostlý. Nabídky budou přijímá-
ny do 10. října.  zt
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