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Teplice jsou  
pro mě  

ráj na zemi
STRANY 8–9

18 milionů  
za Hadí lázně  

je pro město moc
STRANA 4

Zprávy

Eva 
Stolařová

Nejlepší Babička  
kraje je z Teplic

STRANA 6
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SAMETOVÉ TEPLICE 
6. 11.   Beseda o 17. listopadu,  
  předtím a poté očima dvou  
  generací  
  (Regionální muzeum Teplice)
od 11. 11.  Sametové Teplice – výstava  
  dobových fotografií  
  a autentických předmětů  
  (OC Fontána)
11. 11., 1730  Beseda s Alexandrem Vondrou  
  Promítání dobových fotografií  
  atd. (Kostel českobratrské církve  
  evangelické)
15. 11.  Kulturní program  
  a představení knihy Inverze 89  
  (Industriální hala Candy Bar)
17. 11.  Sametové veřejné bruslení  
  zdarma v dobovém oblečení  
  (Zimní stadion)
17. 11.,1200 Multižánrový program na  
  náměstí Svobody
18. 11., 1300  Sametové závody družstev

PLANETÁRIUM

16. 10., 1600  Pohádka Měsíc u krejčího
16. 10., 1900  Říjnová hvězdná obloha 
20. 10., 1400  Pohádky o Cvočkovi 
20. 10., 1600  Pohádky o Cvočkovi 
20. 10., 1900  Říjnová hvězdná obloha 
23. 10., 1600 Pohádky a souhvězdí 
23. 10., 1900  Legendy večerní oblohy 
27. 10., 1400  Hvězdné nebe a Pohádky  
  a souhvězdí
27. 10., 1600  Hvězdné nebe a Pohádky  
  a souhvězdí
27. 10., 1900  Slunce a člověk 
30. 10., 1600  Pohádka O Perseovi 
30. 10., 1900  Hra světel a stínů 
3. 11., 1400  Pohádky a souhvězdí
3. 11., 1600  Pohádky a souhvězdí
3. 11., 1900  Hra světel a stínů
6. 11., 1600  Pohádka o býku zlobíkovi  
  a lovci orionovi
6. 11., 1900  Listopadovou hvězdnou  
  oblohou
10. 11., 1400  Hvězdné nebe a pohádka Lovec  
  Orion
10. 11., 1600  Hvězdné nebe a pohádka Lovec  
  Orion
10. 11., 1900  Hvězdy – Základní stavební  
  prvky galaxií
13. 11., 1600  Pohádka o Perseovi
13. 11., 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd
17. 11., 1400  Pohádky a souhvězdí

KONZERVATOŘ TEPLICE
14. 10., 1845 Koncert „Teplická konzervatoř  
  se představuje...“  
  V koncertním sále lázeňského  
  domu Beethoven (PM). K

K U L T U R N Í  S E R V I S

17.10., 1830  Veřejná hodina operního  
  herectví „Voka–vokalízy“ (PM) 
  sál K 
21. 10., 1845  Koncert „Teplická konzervatoř  
  se představuje...“  
  V koncertním sále lázeňského  
  domu Beethoven (PM).  
5. 11., 1900 Koncert „SEMAFOR SLAVÍ 60  
  aneb Klobouk dolů, pane  
  Suchý!“ (JD, PM) Velký sál  
  Krušnohorského divadla Teplice.
11. 11., 1845 Koncert „Teplická konzervatoř  
  se představuje...“  
  V koncertním sále lázeňského  
  domu Beethoven (PM) 
12. 11., 1900  „Sametová osudová“  
  Koncert k 30. výročí Sametové  
  revoluce. Zahradní dům Teplice.
19. 11., 1830 Koncert kytarového oddělení  
  (PM) sál Oáza 
20.11., 1800 Posezení u tympánu III – sál K
25. 11., 1845  Koncert „Teplická konzervatoř  
  se představuje...“  
  V koncertním sále lázeňského  
  domu Beethoven (PM) 
26. 11., 1830 Koncert žesťového oddělení  
  – sál K 
27. 11., 1830 Varhanní koncert (prezentace  
  nových varhan) – sál Oáza 

KLUB HVJEZDA
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 

JAZZ CLUB
19. 10.  Emma Larsson Quartet
26. 10.  Jamie Marshall & Amplified  
  Acoustic Band
1. 11.   Inbar Fridman Trio 
2. 11.   Jennifer Kamikazi 
8. 11.   Elena Sonenshine & Jocose  
  Jazz 
14. 11.  Amy Winehouse  
  Poslechový pořad Jiřího Černého
16. 11.  Stone Jets 
22. 11.  Luboš Pospíšil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. 11.  The Catfish 
29. 11.  Miriam Bayle – Original Only

KNAK TEPLICE
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
1. 11., 2100  Hasan – Midnight Tour a DJ  
  Konex – Teplice

8. 11., 2000  Monkey Business
9. 11., 2000  Jewish Monkeys 
15. 11., 2000  Tlustá Berta a Seven
16. 11., 1800  Deviant Křest II. 
22. 11., 2000  Mucha a Xavier Baumaxa
23. 11., 2000  Večírek pro dámy
29. 11., 2000  Teplice – zakázanÝovoce +  
  Reckless & Zastodeset
30. 11., 2100  Teplice s travesti Crazy  
  Goddess (Vlasta, ChiChi, Alyssa,  
  Naira)

KINO KVĚTEN  
14. 10., 1730  Přes prsty
14. 10., 2000  Národní třída
15. 10., 1500  Jiří Suchý – Lehce s životem se  
  prát
15. 10., 1730  Přes prsty
15. 10., 2000  Národní třída  
16. 10., 2000  Budiž světlo
17. 10., 2000  Ad Astra
19. 10., 2000  Rambo: Poslední krev
20. 10., 1730  Zloba: Královna všeho zlého 3D
22. 10., 1730  Staříci
22. 10., 2000  Joker 
25. 10., 2000  Poslední aristokratka 
29. 10., 1500  Romám pro pokročilé 

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
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
3. 11., 1030  Sněhová královna v Ledovém  
  království
4. 11., 1900  Bosé nohy v parku 
5. 11., 1900  Semafor slaví 60 aneb  
  „Klobouk dolů, pane Suchý!“
6. 11., 1600  Tančíme se Starou sešlostí 
7. 11., 1000  Poprask v lese 
11. 11., 1800  Koncert pro všechny slušný  
  lidi 2019 
14. 11., 1900  Baronky  
15. 11., 1900  Charitativní přehlídka  
  N. Moravcové a Afterparty 
18. 11., 1900  Audience a Protest 
24. 11., 1500  O políbeném drakovi 
25. 11., 1730 Partička – vysoká škola  
  improvizace! Partička v nové  
  sestavě! Michal...
25. 11., 2000 Partička – vysoká škola  
  improvizace! Partička v nové  
  sestavě! Michal...
26. 11., 2000  Štefan Margita Gala 2019
29. 11., 1900  Hradišťan a Jiří Pavlica 

DŮM KULTURY
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
12. 11., 1800  Martin Loew – cestovatelská  
  diashow: Západ USA 
13. 11., 1900  Nezmaři – křest velkého zpěvníku 
19. 11., 1600 Jak se žije v zoo
19. 11., 1700 Jak se žije v zoo

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstavy
do 3. 11.  300 let morového sloupu  
  v Teplicích 
do 3. 11.  České středohoří inspirující
od 13. 11.  Panelová výstava – „Chceme  
  čistý vzduch! Přes ekologii, ke  
  svobodě.
do 2. 2. 2020 Umění v nouzi!? Kunst in not!?

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

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA
18. 10., 1700  První akční hrdina –  
  krátkometrážní akční komedie:  
  Mladý filmový fanoušek zjišťuje,  
  že se stal hlavním hrdinou  
  akčního filmu, který navzdory  
  jeho vůli vytváří nevyzpytatelný  
  Režisér. Podaří se mu díky  
  znalosti žánrových pravidel  
  porazit zákeřné padouchy  
  a zachránit svou životní lásku? 
18. 10., 2000  Blíženec – Henry Brogan (Will  
  Smith) je elitní nájemný zabiják,  
  absolutní profesionál, který bez  
  pochybností vždy stoprocentně  
  odvede zadanou práci. Při  
  poslední zakázce se však k němu  
  dostaly informace, které neměl  
  slyšet, proto se ho jeho  
  zaměstnavatel s těžkým srdcem  
  rozhodne nechat zlikvidovat. 
19. 10., 1700  Zloba: Královna všeho zlého
19. 10., 2000  Pražské orgie 
25. 10., 1700  Poslední aristokratka 
25. 10., 2000  Zombieland: Rána jistoty
26. 10., 1700  Zloba: Královna všeho zlého
26. 10., 2000  První akční hrdina
27. 10., 1500  Sněžný kluk 

ZÁMEK DUCHCOV 
30. 11., 1500  Setkání s Evou Urbanovou –  
  adventní koncert

DŮM KULTURY DUCHCOV
6. 12., 1900  Duo Jamaha – hudební  
  skupina Duo Jamaha působí na  
  scéně přes 20 let. V současném  
  složení, které tvoří otec  
  Alfonz a syn Marian Kotvanovci,  
  působí už 11 let. Výběr písní této  
  hudební skupiny je multižánrový,  
  pro všechny věkové generace a je  
  zárukou skvělé zábavy. 

KINO LÍPA DUCHCOV 
15. 10., 1900  Tenkrát v Hollywoodu
16. 10., 1900  Nabarvené ptáče
17. 10., 1900  Zloba: Královna všeho zlého  
  – přešlo pět let. Královna černé  
  magie Zloba žije spokojeně na  
  čarovných Blatech a její  
  kmotřenka Růženka dospívá.  
  Jejich vzájemný vztah, který se  
  zrodil ze zrady a pomsty,  
  rozkvetl a zkošatěl. Nicméně  
  nenávist mezi lidmi a kouzelnými  
  bytostmi nezmizela. Svatba  
  mezi princem Filipem z království  
  Ulstead a Růženkou ze  
  sousedních Blat je důvodem  
  k radosti a mnozí doufají ve  
  spojenectví mezi znesvářenými  
  světy.
20. 10., 1900  Staříci
22. 10., 1900  Rambo: Poslední krev 
24. 10., 1000  Přes prsty – BioSenio 

RYBNÍK BARBORA 
28. 10., 1700  Lampionový průvod – akci  
  zahájí lampionový průvod  
  návštěvníků kolem rybníka  
  Barbora (asi 30 minut chůze).  
  V čele průvodu půjde dechová  
  kapela Krušnohorka. Po návratu  
  zpět před kostel bude pro  
  děti připravena zábava – písničky  
  a soutěže o drobné ceny.  
  Návštěvníci mohou využít stánek  
  s občerstvením. Závěr večera  
  bude patřit ohňové show Radima  
  Lůžka.

PROBOŠTOV 
28. 10. Položení věnců u příležitosti  
  Dne vzniku samostatného  
  Československého státu
31. 10., 1700  Lampionový průvod
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Jen byznys?
S Hadími 
lázněmi měl 
velké plány 
developer 
Jaroslav 
Třešňák. Chtěl 
je přebudovat 
na léčebnu 
pro děti, ale 
narážel roky 

na odpor památkářů. A tak ministr 
kultury na odchodu je prostě 
z chráněných památek vyjmul. 
Jaké pohnutky ho k tomu vedly, 
nechme stranou. Teď je znovu ve 
hře rozhodování, které významně 
ovlivní, co s lázeňským komplexem 
bude, nového ministra kultury, 
ombudsmanky, jejich majitele 
i města.

Developer Třešňák lázně koupil 
za 15 milionů, prodat je ale chce za 
osmnáct. Prý proto, že za ty roky 
jejich cenu zhodnotil. Oku laika se 
to nezdá, na chátrající budově je 
vidět spíš letitý nezájem. I podle 
posudku odborníků je jejich cena 
do sedmi milionů. Ale byznys je 
byznys. Pro teplickou radnici, která 
by ráda lázně odkoupila a navrátila 
jim lesk, je klíčová právě cena. 
Rekonstrukce zdevastované budovy 
totiž spolkne miliony další.

Dvě stě let staré Hadí lázně 
by si zasloužily zachránit. Mít v  
této krásné majestátní budově 
například  lázeňské muzeum 
s kavárničkou je přece fajn 
představa.

 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K

ř í j e n  2 0 1 9

Teplice – Muž v kiltu, 
teplický rodák Vladi-
slav Tuláček, který se 
věnuje Skotským hrám, 
i v letošní sezóně bodo-
val. K vítězství v závodě 
Castle of Mey Tepliča-
novi gratulovala brit-
ská královna Alžběta 
i princ Charles. Po ví-
tězství v závodě Brae-
mar byl dokonce přijat 
na audienci k samotné 
královně.

„Ve Skotsku jsem se 
zúčastnil bezpočtu zá-
vodů. Na ty největší se 
přijíždí dívat i členové 
britské královské rodi-
ny. Letos jsem potřásl rukou s princem Charlesem i králov-
nou, kteří jsou skotských her velcí fanoušci,“ říká skromně 
závodník z Teplic. 

Kromě dalších úspěchů Vladislav Tuláček získal letos titul 
mistra světa SHGA Balloch highlandgames. Zároveň zvítězil 
i v nejtěžším závodě v USA v San Francisku. 
Ve skotských hrách jsou k vidění hlavně vrhačské disciplíny. 
Vrh koulí nebo kamenem, hod závažím do dálky a do výšky 
a hod kládou, který patří k vrcholům soutěže.  gz

Jsou Teplice městem 
nakloněným seniorům?

Lenka Stránská  
50 let  
auditor 
Myslím si, že město 
Teplice je přátelské 

k seniorům. Oceňuji hlavně slevy 
u MHD, hodně kulturních akcí, relaxaci 
v Thermaliu. Příjemné jsou i bezbariérové 
přístupy, výtahy a jezdicí schody ve 
veřejných budovách. No a jízdenka do 
Prahy je pro seniory vysloveně za pár 
korun.

Hana Machová  
50 let, Salesiánské 
středisko  
Město je k seniorům 
přátelské hlavně 

v kultuře. V sezoně slevy na předplatné 
do divadla i na koncerty a akce bez 
vstupného po celé léto v šanovské Mušli 
nebo taneční odpoledne na divadelní 
terase.

Helena Voctářová  
72 let, Zvonkohra  
Náš klub seniorů byl 
založen v roce 2014. 
Chceme sounáležitost 

a důstojná místa setkávání. V minulém 
volebním období město Teplice naše 
přání nesplnilo. Nově zvolené vedení 
Teplic jsme rovněž oslovili a chceme věřit, 
že bude líp. 

Antonín Moravec  
55 let, OSVČ  
Myslím si, že ano. Určitě 
bych uvítal Dům pro 
seniory ve stylu Bystřan.

A N K E T A

INZERCE

MC
20
19
10
01

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

www.kia.com

Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,5-9,8 l/100 km. Emise CO2 (NEDC 2.0) 123-180 g/km.
*Vyobrazené zvýhodnění 140 000 Kč vč. DPH zahrnuje Akční slevu 70 000 Kč, Výkupní bonus za starý vůz 30 000 Kč, Bonus 15 000 Kč při financování Kia Select, Výbavu akčního modelu v 
hodnotě 25 000 Kč. 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 navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 31.10.2019

 !!!  Kia Stonic 1,25 CVVT 62kW COMFORT ihned k odběru za 333 000Kč !!!Výprodej vozů Kia Sportage za bezkonkurenční ceny! Nejlevnější v kraji!
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18 milionů za Hadí 
lázně je pro město moc
Teplice - Město si nechalo zpra-
covat posudek, z kterého vy-
plývá, že se Hadí lázně dají ješ-
tě zachránit. Zchátralá budova 
má podle něho hodnotu zhru-
ba 6,8 milionů korun. Majitel, 
developer Jaroslav Třešňák 
za tuto památku ale požaduje 
18 milionů. „Pan Třešňák láz-
ně koupil za 15 milionu korun, 
teď za ně od města požadu-
je osmnáct. Aby se mu vrátily 
investované prostředky, které 
však na budově patrné nejsou. 
Hodnota budovy se podle mě 
během let spíš snižovala,“ říká 
primátor Hynek Hanza.

Pokud by město opravdu jed-
nalo o vykoupení budovy lázní 
i s pozemkem, tak by tlačilo 
cenu dolů. „Určitě bychom vy-
cházeli z částky, kterou nám 
sdělil znalec. Z posudku vyplý-
vá, že zvrácení degradace bu-
dovy by přišlo na dvacet mili-
onů korun. K tomu je potřeba 
připočíst samotnou revitaliza-
ci,“ vypočítává primátor. 

Zda k prodeji dojde, zále-
ží na dalších jednáních, sám 
majitel zatím není rozhodnutý. 

„Představuji si na místě kavár-
nu a například moderní muze-
um lázeňství, které tu chybí,“ 
dodává Hanza.

Svému účelu přestala budo-
va sloužit na přelomu tisícile-
tí a skupina JTH ji vlastní od 
roku 2006. Od té doby chátrá. 
Exministr kultury Staněk jim 
poslední den ve funkci ode-
bral status kulturní památky. 
V současné době se rozhodnu-
tím svého předchůdce zabývá 
ministr kultury Lubomír Za-
orálek i ombudsmanka Anna 
Šabatová.  gz

Mladý hokejista 
bodoval v Kanadě

Teplice – Mladí hokejisté ze Se-
verních Čech reprezentovali na 
mezinárodním turnaji 99 Hoc-
key Tournament v kanadském 
Torontu. Mezinárodního turna-
je pro ročník 2007 a mladší se 
účastnily týmy z Kanady, Spoje-
ných států amerických a jeden 
z České republiky. Jedním z ho-
kejistů byl i dvanáctiletý Tepli-
čan Václav Raichl, který hraje za 
HC Draci Bílina.

„Náš tým získal krásné prv-
ní místo. Vyhráli jsme všechny 
zápasy a já jsem byl vyhlášen 
nejlepší útočník zápasu,“ říká 
mladý hokejista a dodává. „Tur-
naj se mi moc líbil, získal jsem 
spoustu nových zkušeností, 
přátel a zážitků. Během našeho 
pobytu jsme navštívili i krásná 
místa jako například Niagarské 
vodopády nebo hokejovou síň 
slávy v kanadském Torontu.“  gz

Do vězení exministr 
nastoupil v Teplicích
Teplice – Bývalý ministr zdravot-
nictví a středočeský hejtman 
David Rath nastoupil k výko-
nu sedmiletého trestu vězení za 
korupci při zadávání tendru na 
rekonstrukci zámku Buštěhrad. 
Překvapivě se ovšem nedosta-
vil do věznice v Praze-Ruzyni, 
ale do věznice v Teplicích. Podle 
mluvčí ředitelství věznic Petry 
Kučerové mají odsouzení na vý-
běr jednu z dvanácti nástupních 
věznic v Česku. Teplická věznice 
slouží i jako vazební. Trest si zde 
odpykával například bývalý se-
nátor Alexandr Novák odsouze-
ný za přijetí úplatku.  gz

Skoro šest stovek Tepličanů 
vyplavalo páté místo

Každoročně se Tepličané mohou zapojit do jedinečné plavecké akce. Letos proběhl už 
28. ročník Plavecké štafety měst. Jak název napovídá, nesoutěžili mezi sebou jednotlivci, ale 
zápolila celá města o nejvíce získaných bodů. Takže se počítal každý účastník. Teplickou štafe-
tu zahájili primátor Hynek Hanza, ředitel aquacentra Michael Paraska a ředitel domu dětí 
Aleš Perch. Město Teplice se zúčastnilo kategorie B – města do 50 tisíc obyvatel a skončilo na 
pátém místě s 596 účastníky. Zvítězil Bohumín se skoro dvojnásobkem účastníků. foto: zt

Zemřel letec a čestný občan Teplic
Teplice – V Londýně zemřel jeden 
z posledních dvou žijících čes-
koslovenských letců RAF Kurt 
Taussig. Šestadevadesátiletý 
Kurt Taussig se narodil v roce 
1923 v Teplicích – Šanově. 

V roce 1939 se jako jedno 
z takzvaných Wintonových dětí 
dostal do Velké Británie. Zde 
dobrovolně vstoupil do Royal Air 
Force a posléze prodělal pilotní 
výcvik v africké Jižní Rhodesii 

a Palestině. Jako pilot legendár-
ního Spitfiru sloužil u britských 
perutí v Itálii a Rakousku až do 
roku 1947. Po sametové revoluci 
několikrát navštívil naši republi-
ku i rodné Teplice. 

Čestným občanem Teplic se 
stal loni v prosinci. Poslanecká 
sněmovna navrhla prezidentu 
Miloši Zemanovi ocenit Kur-
ta Taussiga medailí za hrdin-
ství.  gz

Bílina – Až o čtyři roky dříve 
oproti původnímu plánu by 
mohla začít stavba tunelové-
ho průtahu Bílinou. Ředitelství 
silnic a dálnic počítalo se začát-
kem stavby v roce 2029, nyní 
ve 2025. Vše závisí na rozhod-
nutí centrální komise minister-
stva dopravy. Průtah je pro Bí-
linu důležitý, v dopravní špičce 
projíždějí kolony aut městem 
několik desítek minut.  gz

Stavba tunelu by 
mohla začít dříve
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Nový územní plán možná vyřeší 
ruinu v Mlýnské i obchvat Trnovan

ř í j e n  2 0 1 9
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Nevytahujeme se,
ROSTEME!

Rozšiřujeme výrobu 
a hledáme posily do týmu

Proč pracovat u nás?
navýšili jsme mzdy
dostanete nástupní bonus až 80 tis. (po odpracovaných 2 letech)

další bonus až 80 tis. za doporučení zaměstnance
postavili jsme novou výrobní linku
našich zaměstnanců si vážíme, proto máme 
mnoho benefitů
máme přátelský kolektiv 

... a mnoho dalšího

Přidej se do Tivall týmu a pracuj s chutí! Více na www.tivall.cz
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Teplice – Pro pořízení nového 
územního plánu se v Teplicích
rozhodli už před třemi roky. 
Nyní zastupitelé schválili koneč-
nou podobu podmínek pro za-
dání na jeho zpracování. Hotový 
by měl být nejpozději do tří let. 

Plán stanoví, kde zůstane zeleň 
a kudy povedou silnice, vyme-
zí prostory pro výstavbu byto-
vých nebo průmyslových domů. 
Mohl by pomoci vyřešit ruinu 
v Mlýnské ulici nebo obchvat 
Trnovan. Do plánu je navrženo 

i několik cyklostezek, jako na-
příklad na Miladu nebo Barbo-
ru. Trasy pro ně mají být buď 
samostatné, nebo jako součást 
komunikací, ale řešené cykli-
stickým pruhem, mimo silnice 
I. třídy.  gz

Devatenáctimetrového obra jako první mají Teplice 
Teplice – Do teplických ulic vyjel 
nový devatenáctimetrový tro-
lejbus, který je první svého dru-
hu v České republice. Měl by 
jezdit od teplické nemocnice do 
Trnovan. Městskou kasu přišel 
na 17, 2 milionu korun. 

Podle primátora Hynka Han-
zy, který trolejbus společně 
s náměstkem Jiřím Štáblem po-
křtili teplickým pivem Mono-
pol, nový kloubový trolejbus 
rozšířil flotilu, kterou město po-
sledních patnáct let obnovuje.

Z Teplic mají zmizet autobu-
sy, ty nahradí hybridní trolejbu-
sy, které díky bateriím mohou 
jezdit i bez trakčního vedení. 
„Jsme lázeňské město a chceme 

podporovat bezemisní provoz, 
takže městská doprava by měla 
být do tří let kompletně na 
elektrický pohon,“ dodal primá-
tor Hanza.

Trolejbus má novou karose-
rii, je nízkopodlažní a pojme až 

120 cestujících. Je 18,75 metru 
dlouhý a 2,5 metru široký. Do 
Teplic zamíří trolejbus Škoda 
33 spolu s dvěma dvanáctimet-
rovými vozy Škoda 32. Hodno-
ta celého kontraktu je zhruba 
35 milionů korun.  gz

Měrunice mají třetí 
nejlepší knihovnici

Nejkritičtější úsek je u Soběchleb 
Teplicko – Hned devět nehod se 
za poslední tři roky stalo na 
silnici I/13 u Teplic. Jde o úsek 
u Soběchleb. Podle analýzy 
pojišťovny spolu s policií jde 
o nejmíň bezpečný úsek v Ús-
teckém kraji. Z devíti nehod, 
které se zde staly, byly tři váž-
né. Dva lidé tu zemřeli a jeden 
utrpěl těžké zranění.

Stává se, že tu řidiči narazí 
do spodní části mostu kvů-
li vysokému nákladu. Nedáv-
no se tu srazila dvě auta, kdy 
jedno přejelo do protisměru. 
„Na místo se snažíme dohlížet 

velmi často. Prostranství pod 
viaduktem je jedno ze stano-
višť dopravních kontrol i bez-
pečnostních akcí,“ řekl mluvčí 
teplické policie Daniel Vítek.

Hned na druhém místě 
v krajském žebříčku skončila 
křižovatka v teplických Trno-
vanech. Oblast u ulic Masa-
rykova třída a U Červeného 
kostela. Za stejné období se tu 
stalo čtrnáct nehod, které si 
vyžádaly tři těžce zraněné oso-
by. Třetí příčku získala silni-
ce I/7 u Panenského Týnce na 
Lounsku.  gz

Teplice – Hádku v šanovském par-
ku, ke které došlo loni na konci 
července, potrestal teplický soud 
podmínkou a peněžitými tresty. 
Nekonalo se hlavní líčení, roz-
hodnuto bylo formou trestního 
příkazu. Příčinou sporu bylo od-
lišné náboženské vyznání kolem 
procházející muslimky. 

„Celý incident eskaloval poté, 
co na místo přijel manžel cizin-
ky a chtěl si okolnosti problé-
mu vyjasnit s mužem, který měl 
jeho manželce vyhrožovat. Kon-
flikt vyvrcholil ve chvíli, kdy měl 

muž, který ženu předtím verbál-
ně napadl, vytáhnout svou ply-
novou pistoli a měl vyhrožovat 
zabitím kvůli jeho náboženské-
mu vyznání,“ řekl mluvčí teplic-
ké policie Daniel Vítek. 

Kromě muže byla obviněna 
i žena, která s manželem mus-
limky mluvila o zabití v souvis-
losti s jeho náboženským vyzná-
ním. 

Soud oba obviněné uznal vin-
nými z přečinu násilí proti sku-
pině obyvatel a proti jednotliv-
ci.  gz

Teplicko – V soutěži o nejlepší-
ho knihovníka Ústeckého kra-
je bodovalo i Teplicko. Alena 
Veselá z knihovny v Měruni-
cích skončila na třetím místě. 
Knihovnicí kraje se letos stala 
Věra Jaborová z Hrobců a druhá 
byla Vlasta Součková z Trmic. 
Cenu za dlouholetou a oběta-
vou práci v knihovně získala 
Marcela Smolíková z knihovny 
v Málkově, Anita Hermannová 
z knihovny v Horním Podluží 
a Růženě Horákové z knihov-
ny Cítoliby. Soutěž vyhlašuje už 
čtvrtým rokem krajská knihov-
na ve spolupráci s Ústeckým 
krajem.  zt

Teplice – Nemocnice Teplice se 
nově pyšní titulem akreditova-
né zdravotnické zařízení a zís-
kala prestižní certifikát, který 
platí do roku 2022. Akredito-
vání zdravotnických zařízení 
je vzkazem pro veřejnost, že 
v nemocnicích může očekávat 
velmi dobrou úroveň služeb. 
Akreditace platí tři roky.  gz

Za incident v šanovském parku 
padla podmínka a peněžitý trest

Teplická nemocnice 
dostala akreditaci
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Řeteničtí skláři získali prestižní ocenění za společenskou odpovědnost
Teplice – Firma AGC Flat Glass 
Czech, největší evropský výrob-
ce plochého skla znovu bodo-
vala. Získala Cenu Ústeckého 
kraje za společenskou odpo-
vědnost mezi největšími za-
městnavateli regionu. O vítěz-
ství rozhodla nejen dlouhodobá 
nadstandardní péče o zaměst-
nance, ale i to, že v rámci regio-
nu AGC podporuje velké množ-
ství sportovních, kulturních 
a ostatních volnočasových akti-
vit dětí, mládeže a dospělých.

O oceněných rozhoduje Ús-
tecký kraj společně s Radou 
kvality ČR a Hospodářskou 
a sociální radou Ústeckého kra-
je. Cenu, která byla letos vyhlá-
šena popáté, si zástupci firmy 
převzali v prostorách loňského 
vítěze AGC Automotive Czech 
z rukou předsedkyně Hospo-
dářské a sociální rady Ústec-
kého kraje Gabriely Nekolové. 
„Principy soutěže napomáha-
jí k rozvoji regionu, k podpoře 
subjektů, které realizují akti-
vity nad rámec povinností a ty 
zaslouží veliké uznání. Ocenění 
si zaslouží tedy všichni zúčast-
nění. Vyhrát nemohou všichni, 
ale i tak oceňujeme všechny, 
kteří se zapojili a děkujeme za 
jejich účast,“ uvedla Gabriela 
Nekolová.

„Odpovědnost za region, kde 
působíme, za životní prostředí, 
které svou činností ovlivňu-
jem, a v neposlední řadě i za 
své zaměstnance patří do naší 
firemní filozofie. Jsem pyšný 
na to, že dlouhodobě patříme 
mezi velkými firmami ke špič-
ce nejen v regionu. Vážíme si 
toho, že pořadatelé soutěže 
tyto naše aktivity ocenili,“ rea-
goval na ocenění country ma-
nažer AGC Flat Glass Czech.
Zdeněk Frelich.

Pro AGC to zdaleka není 
první takové ocenění. Firma 
například byla čtyřikrát vy-
hlášena nejlepším zaměstna-
vatelem v České republice a už 
třináctkrát nejlepším zaměst-
navatelem Ústeckého kraje. 
V této soutěži vyhrála společ-
nost AGC z pěti ročníků už čty-
řikrát. „Společenská odpověd-
nost je jedním z hlavních pilířů 
naší firemní filozofie. Dlou-
hodobě patříme mezi před-
ní firmy nejen v regionu, ale 

v celé České republice v péči 
o zaměstnance. Tradičně jsme 
také jedním z hlavních do-
nátorů podpory neziskového 
sektoru na Teplicku. Získané 
ceny si proto velmi vážíme, tím 
spíš, že jde o opakované vítěz-
ství. Nejen toto, ale i další oce-
nění, která za společenskou 
odpovědnost získáváme, nás 
přesvědčují, že v této oblas-
ti jdeme správnou cestou a že 
bychom po ní měli jít i dál,“ 
řekl manažer lidských zdro-
jů AGC Flat Glass Czech Libor 
Sehnal.

Cena Ústeckého kraje za 
společenskou odpovědnost 
se letos udělovala už popáté. 
Kraj společně s Radou kvality 
ČR a Hospodářskou a sociál-
ní radou Ústeckého kraje při 
výběru hodnotil zejména to, 
nakolik přihlášení nad rámec 
zákona pečují o zaměstnan-
ce, o rozvoj území, o transpa-
rentní obchodní vztahy a také 
životní prostředí. Soutěžilo 
se v sedmi kategoriích a byla 
udělena i jedna zvláštní cena. 
Do letošního ročníku se přihlá-
silo 39 subjektů z řad malých 
a velkých podniků, obcí i dal-
ších organizací veřejného sek-
toru. Hodnotily se aktivity za 
loňský rok.  pr

Cenu převzal personální ředitel AGC Flat Glass Czech Libor Sehnal (vpravo). foto: zt

Babičkou kraje je Tepličanka
Ústecký kraj – Čtyřiaosmde-
sátiletá Miloslava Bálešová 
z Teplic je Babičkou roku 2019 
Ústecké kraje a pojede na re-
publikové finále soutěže, kte-
ré se uskuteční 18. listopadu 
v Olomouci. V premiérovém 
ročníku klání se osm babiček 
utkalo v disciplínách rozhovor, 
dovednostní disciplína a pro-
menáda. 

Na cestě k vítězství všechny 
babičky podporoval zaplněný 
sál ústeckého domu kultury, 
kde senioři z celého regionu 
poslední zářijový den slavili 
svůj svátek.

Druhou příčku vybojovala 
sedmadevadesátiletá Danuše 
Jírová z Ústí nad Labem, kte-
rá byla zároveň i nejstarší ba-
bička v soutěži. Třetí skončila 

dvaaosmdesátiletá Marie Ho-
ráková z Varnsdorfu. 

Miloslava Bálešová není jen 
Babičkou roku, ale dostala 
i speciální cenu, stala se Babič-
kou Seniorských listů. „Mám 
velikou radost, ale zároveň 
vím, že je to i zodpovědnost. Že 

Unikátní projekt 
otevře data kraje
Ústecký kraj – Publikovat na jed-
nom místě a v jednotném for-
mátu data z dopravy a další 
infrastruktury, městských slu-
žeb, turismu, kultury, podniká-
ní v rámci celého kraje a ote-
vřít je veřejnosti, o to usiluje 
projekt Portabo, digitální dato-
vá platforma Ústeckého kraje. 

„Sjednocení a otevření dat je 
první a nutný předpoklad pro 
tzv. chytrý region. Navíc kraj-
ská platforma přináší do bu-
doucna úsporu pro další měs-
ta v regionu, která nebudou 
muset vynakládat prostředky 
na vlastní řešení a jednoduše 
budou moci do platformy při-
stoupit,“ říká krajský radní pro 
Smart region Miroslav Andrt.

Digitální datová platforma 
Portabo vzniká jako webový 
portál, na který se v jednotném 
formátu budou nahrávat data 
z různých oblastí i míst – do-
pravy, kultury, sportu, z jed-
notlivých municipalit atp. Tato 
data budou zároveň v otevře-
ných sestavách k dispozici 
třetím stranám pro jejich dal-
ší zhodnocení a zpracování – 
například pro tvorbu chytrých 
aplikací, pro statistické údaje, 
porovnání v rámci regionu.  gz

Do třetice: Újezdeček má konečně starostu
Újezdeček – Po téměř roce od 
řádných komunálních voleb 
se i Újezdeček dočkal. Zastu-
pitelé obce si zvolili starostu. 
Stal se jím Květoslav Koutník 
ze sdružení Pro lepší Újez-
deček. Post místostarostky 
získala Pavlína Fišerová ze 

získám vítězství i cenu Senior-
ských listů jsem nečekala. Ká-
vovar od redakce mě moc po-
těšil a už se těším, až si dáme 
kafíčko s kamarádkami nebo 
s dětmi,“ řekla dojatá výherky-
ně a dodala, že na celorepubli-
kové finále se těší.  gz

stejného sdružení. Po loň-
ských komunálních volbách 
se v obci rozpadlo zastupitel-
stvo, protože se jeho členové 
nedokázali domluvit na ko-
alici. To stejné se opakovalo 
i po dalších volbách letos na 
jaře. Opakované volby v září 

vyhrálo hnutí Pro lepší Újez-
deček, které získalo 53,66 % 
hlasů a má čtyři mandáty ze 
sedmi v místním zastupitel-
stvu. Sdružení nezávislých 
kandidátů získalo 34 % a tři 
mandáty. Volební účast v obci 
byla 62,57 %.  gz
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Eva Stolařová: Teplice jsou pro mě ráj na zemi
Tepličanka tělem i duší, oděvní výtvarnice 
a módní návrhářka Eva Stolařová, vás díky 
svým šatům pozve do jiného světa. Světa 
krásy a půvabu, kde nic není nemožné.

Gabriela Zlámalová

Navrhovala jste si a šila ob-
lečky pro panenky jako malá 
holka? Nebo čím jste chtě-
la být? 

Být jsem chtěla vším mož-
ným. Nejdříve ze všeho zubař-
ka, pak učitelka, zpěvačka, 
tanečnice, a znovu lékařka... 
Na základní škole byly všech-
ny učitelky přesvědčené o tom, 
že budu malířka, protože jsem 
v jednom kuse i při vyučová-
ní kreslila obrázky princezen 
a později modelek. Nevěděly, 
že ve škole kreslím hlavně pro-
to, že tam nemohu vyrábět ša-
tičky pro své panenky. Dodnes 
je mám schované a jsou docela 
nadčasové. Šaty jsem viděla 
ve všem. Hlavně v rozkvetlých 
loukách. Pořádala jsem plesy, 
kde tančily květy. Tančila jsem 
i já, ověšená svými výtvory. Ta 
fantazie neměla hranic. 

Co vás přivedlo k této pro-
fesi? 

Stále jsem na cestě. Vzhle-
dem k mým dobrým studijním 
výsledkům jsem se stala učitel-
kou, ale nikdy jsem nepřestala 
navrhovat a tvořit. Pracovala 
jsem ve škole a přitom vždycky 
šila a organizovala své mód-
ní přehlídky. Jako vdaná paní 
jsem pak několik let pracovala 
v divadle a tam jsem vyzkouše-
la snad všechny profese, které 

k řízení takové společnosti 
patří. Od účetnictví přes scé-
náře a choreografie až ke kos-
týmům a rekvizitám. Přirozeně 
mě to přitahuje k šatům, i když 
jsem si snad milionkrát řekla, 
že to nemá budoucnost. Je to 
můj smysl života, opravdová 
vášeň. Jednoduše se nedá jít ji-
nou cestou. 

Kromě toho, že jste návr-
hářka a oděvní výtvarnice, 
jste také performerka. Může-
te nám vysvětlit, co to zna-
mená? 

V mém případě tvůrčí pro-
ces nekončí u návrhu ani u re-
alizace. Ještě mou myšlenku 
potřebuji sdělit tou správnou 
formou. Celá kolekce má zpra-
vidla nějaké téma. Asi to sou-
visí s mou povahou, která mě 
přivedla do školství. Potřebuji 
něco sdělit, předat ponauče-
ní. Proto také vymýšlím malá 
představení - tematické perfor-
mance, abych zapůsobila i na 
jiné smysly než je zrak. Hudba 
je zcela zásadní součást, text 
také nebývá výjimkou a někdy 
si divák i sáhne…Důležitý je 
celkový zážitek. 

Dá se navrhováním šatů uži-
vit nebo je to těžké? 

Navrhováním šatů se dá uži-
vit stejně jako každou jinou 

profesí. Těžké to je vždycky. 
Netuším, jak je to u vystudo-
vaných návrhářů, možná mají 
lepší startovací pozici. Už 
jsem ale na světě dost dlou-
ho, abych pochopila, že pokud 
něco opravdu chceme dělat, 
tak to dělat musíme. A pokud 
se nám podaří dělat to oprav-
du dobře a vydržíme dostateč-
ně dlouho to nevzdat, tak pak 
se určitě začne dařit. 

Proč bychom si měli poři-
zovat oblečení od návrhářů 
v době, kdy se módní trendy 
často mění a k dostání je ob-
lečení za pár korun v obchod-
ních řetězcích? 

Mohu mluvit jen sama za 
sebe. Jsem fanouškem mód-
ní historie a troufám si říct, 
že trendy se už dnes tolik ne-
mění. Měníme šatníky hlavně 
proto, že to oblečení za pár ko-
run prostě nevydrží. Nejsem 
povolaná toto hodnotit. Já jsem 
jednoznačně pro nadčasový 
individuální styl v té nejlepší 
možné dostupné kvalitě. Cí-
tím to tak, že všeho moc ško-
dí. Levné oblečení, dovezené 
z velké dálky není v pořádku. 
Nejsem fanouškem jakéhoko-
liv plýtvání. Ráda osobně pod-
pořím autentické tvůrce. Mám 
ráda lokální výrobu a recyk-
laci. 

Jak byste charakterizova-
la ženu, která má ráda vaše 
modely a vy je sama nosíte? 

Původně jsem šila jen pro 
sebe. Dodnes své modely no-
sím, především ty společen-
ské. Spočítala bych na prstech 
jedné ruky, kdy jsem měla na 
plese šaty od jiného návrháře. 

Uvědomuji si, že ve svých ša-
tech rozhodně nejsem nevidi-
telná. Oslovují mě ženy a dív-
ky, které chtějí být vidět, které 
si užívají pozornost a přede-
vším jedinečnost mých mo-
delů. 

Móda je podle vás řemeslo 
nebo umění? 

Určitě minimálně obojí. 

Co je pro vás při tvoření nej-
větší inspirací? 

Pokaždé je na začátku ně-
jaký pocit. Když jde o běžnou 
kolekci, tak cítím určitou ná-
vaznost na předchozí kolekce 
nebo potřebuji tu návaznost 
rozbít a přijít s něčím naprosto 
odlišným. Pokud mám zpraco-
vat nějaké téma, tak je to ještě 
jednodušší. Osobnosti událos-
ti, přírodní útvary, prostředí, to 
všechno má zpravidla svůj pří-
běh a ten mě inspiruje. 

Od nápadu po realizace uply-
ne dlouhá doba. Jakou fázi 
při práci máte nejraději? 

Úplně všechny fáze mám 
nejraději. Ale nejvíc nejradě-
ji mám, když si šaty někdo 
oblékne a my pak společně 
žasneme, jaká je to nádhera. 
A když je pak potkám na ulici 
nebo jinde, jsem nejšťastnější. 

Šaty i vystavujete. Na kterou 
výstavu vzpomínáte nejra-
ději? 

Vystavovat jsem začala tepr-
ve před pár lety, když jsem zjis-
tila, že se mi hromadí divadel-
ní kostýmy a kromě jednoho 
představení pak už žádnou pa-
rádu nenadělají. Takže mě na-
padlo je využít jako expozice 

Cibulák je podle Evy Stolařové promyšlený a geniální vzor a tak jej využila i pro své modely šatů na přehlídce. foto: archiv ES
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Eva Stolařová: Teplice jsou pro mě ráj na zemi

se narodila v roce 1978 v Teplicích. Učí 
na ZŠ Metelkovo náměstí, ale přede-
vším je módní návrhářka, performerka 
a oděvní výtvarnice. Vystudovala 
Západočeskou univerzitu v Plzni. Má 
zkušenosti s tvorbou divadelních kos-
týmů. Věnuje se i vlastnoruční výrobě 
originálních šatů, extravagantních, 
ale také pro běžné nošení. Aktuálně 
vytvořila šaty oslavující dlouholetou 
tradici výroby porcelánu s cibulovým 
vzorem.

Eva Stolařová 

P R O F I L

barva: černá

jídlo: mořské plody 

hudba: jakákoliv 
kvalitní napříč žánry 

číslo: 1 

politik: v tom jasno 
nemám

M O J E  N E J
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s výukovou přidanou hodno-
tou. Výstava Život jako v po-
hádce byla první a zatím nej-
rozsáhlejší projekt, proto mám 
právě k ní nejbližší vztah. 

Poslední vaší výstavou je 
kolekce šatů, která oslavu-
je tradici cibuláku. Jak vás 
napadlo udělat šaty s tímto 
motivem? 

S cibulákem jsem vyrostla. 
Maminka ho odjakživa miluje 
a není u nás doma jen na pa-
rádu. Přirozeně jsem k tomuto 
dekoru přilnula. Nápad přišel 
díky organizátorům tradiční-
ho plesu Českého porcelánu. 
Chtěli oživit program a mě na-
padlo udělat módní přehlídku. 
Samozřejmě tematickou. Chtě-
la jsem ukázat, jak promyšlený 
ten vzor je. Není jen krásný, ta 
symbolika je geniální. 

Na čem v současné době pra-
cujete? 

Je toho víc, ale rozhodně sto-
jí za zmínku má spolupráce 
s nadačním fondem Na kříd-
lech motýla, jehož patronkou 
je čerstvě zvolená Česká Miss 
Barbora Hodačová. Aktuálně 
jsme fond představili na konfe-
renci v Teplicích. Byla jsem na-
dací oslovena, abych vytvořila 
maskota, který by doprovázel 
team na všech akcích. Byla to 
krásná výzva. Tvorbu tohoto 
typu považuji za jednu z nejza-
jímavějších a nejsmysluplněj-
ších. V souvislosti s prací pro 
nadaci mě čeká přehlídka Kou-
zelných víl na vernisáži obrazů 
v Oseku. 

Kde můžou čtenáři vaše mo-
dely vidět? 

Má tvorba je k nahlédnutí 
na sociálních sítích. Mám také 
webové stránky - www.evasto-
larova.cz. Pokud pořádám au-
torskou přehlídku, je vždy ve-
řejná. Moje performance jsou 
zatím většinou k vidění pouze 
pro uzavřenou společnost. 

Žijete v Teplicích. Jak se vám 
město líbí a máte zde svá ob-
líbená místa? 

Žiju v Teplicích a jsem za to 
neskutečně vděčná. Teplice 
jsou pro mě ráj na Zemi. Hod-
ně cestuji a mám své oblíbe-
né destinace, ale vždy, když se 
vrátím do Teplic, tak jsem ma-
ximálně spokojená. Myslím, že 
to není tím, že jsem tu doma 
a narodila jsem se tu. Prostě 
máme ideální polohu, bohatou 
historii, zeleň, památky, geni-
us loci. 

V čem třeba vidíte největ-
ší nešvar v oblékání Tepliča-
nek? 

Oblékání je odrazem životní-
ho nastavení. Nemyslím si, že 
Tepličanky jsou jiné než oby-
vatelky jiných měst. Nešvarem 
obvykle bývá neznalost toho, 
co mi sluší. Je tu spousta žen, 
které jsou skvěle oblečené, 
stejně tak jsem viděla dost žen 
v Paříži, Římě či Berlíně a jin-
de, které nebyly úplně stylové 
a dobře oblečené. 

A jaké máte plány do budouc-
na? 

Pokračovat v tom, co dělám 
nejraději. 

Teplice mají atmosféru, říká Eva Stolařová. foto: zt
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Koncert k výročí ekologických 
demonstrací a sametové revoluce

Teplický cimes  
s Amy Winehouse 
Teplice – V rámci festivalu Tep-
lický cimes – Dny židovské 
kultury uvádí spolek Ulpan 
Teplice a Jazz club Teplice po-
slechový pořad hudebního pu-
blicisty Jiřího Černého o brit-
ské zpěvačce Amy Winehouse. 
Akce se uskuteční 14. listo-
padu od 19.00 a vstupné je 
50 korun.   zt

Teplice – Třicáté výročí same-
tové revoluce a 30 let od první 
ekologické demonstrace v Tep-
licích. To vše připomene Kon-
cert pro všechny slušný lidi, 
který se uskuteční 11. listopa-
du v Krušnohorském divadle. 
Vstupné je 120 korun. Večer 
bude ohlédnutím za hektický-
mi dny a především připomín-
kou ekologických demonstrací 
v Teplicích, které předzna-
menaly sametovou revoluci 
a z nichž první se uskutečni-
la na den přesně před 30 lety, 
11. listopadu 1989. Písně Karla 
Kryla, které poznamenaly naše 
dětství a dospívání, zazpívají 

Teplice – Filmový a divadelní au-
tor Michael Mackenzie ve své 
napínavé hře Baronky uhran-
čivě spojuje nenápadné, do-
jímavé a přece kruté jednání 
baronky k oddané a zanedbané 
služce. Baronka svou zdánlivou 
dobrotou zastírá vlastní pocity 
nenaplněnosti, prázdného živo-
ta a neustálého ponižování ze 
strany záletného barona. Tento 
skutečný herecký koncert Evy 
Holubové a Zuzany Bydžovské 
skrývá mnohá překvapení i fas-
cinující zvraty. Na představe-
ní se můžete těšit 14. listopa-
du od 19.00 v Krušnohorském 
divadle. Vstupné je od 260 do 
340 korun.  zt

Televizní Partička pobaví Teplice
Teplice – Vysoká škola impro-
vizace – to je Partička v nové 
sestavě. V Krušnohorském di-
vadle se 25. listopadu od 17.30 
a 20.00 představí Michal Su-
chánek, Igor Chmela, Richard 
Genzer, Michal Novotný, Jakub 
Kohák a Marian Čurko. Partič-
ka míří z televizních obrazo-
vek rovnou za vámi. Geňa je 
ve formě a hádá ještě lépe než 
kdy předtím. Je to ale i o vás. 

Zpěvák Peter Nagy oslaví šedesátku 
Teplice – Speciální česko-sloven-
ské turné ke kulatému jubi-
leu Petera Nagyho, na němž ho 
doprovodí skupina Indigo, vás 
čeká v Krušnohorském divadle. 
Zajít si na něj můžete 23. října 
od 19.00. Vstupné je od 450 do 
590 korun. Jedinečná možnost 
zažít nově postavený koncertní 
program plný pozitivní energie 
a hudby, který je průřezem tvor-
by tohoto zpěváka, skladatele 
a textaře. Peter Nagy má známé 
hity, které si oblíbilo více gene-
rací. Některé z nich, jako tře-
ba Aj tak sme frajeri, So mnou 
nikdy nezostárneš, Sme svoji, 

Teplice – Poetické fotografie ze tří 
charitativních kalendářů od au-
torů Týny Janochové a Roberta 
Zauera můžete vidět na výstavě 
v teplické knihovně.

„První z kalendářů má veselou 
seniorskou tématiku a vznikl ve 
spolupráci s Domovem důchod-
ců Bystřany. Druhý je krajinář-
sko-básnický a ten třetí stolní 
je dřevěný, ekologický, a proto-
že nemá omezené kalendárium, 
tak je tedy vlastně napořád,“ 

Poďme sa zachrániť, Psi sa brá-
nia útokom, Kristínka iba spí, 
S nohami na stole a mnoho dal-
ších, doslova zlidověly. Jelikož se 
za posledních patnáct let zvuk 
kapely Indigo a interpretace po-
sunuly k rocku, písně jako Chráň 
svoje bláznovstvá, Sme svoji, 
Krásny zadok a podobně dostaly 
rockový drive, což se vždy klad-
ně podepisuje na spontánní fes-
tivalové atmosféře koncertů. Ale 
prostor dostávají také písničky 
s poetickými texty (Bóje, Agáty, 
Udobrenia či nová píseň 50 Ži-
ráf) pro publikum, jež mu zůstá-
vá věrné už pětatřicet let.  zt

Fotografie Spolu proti samotě uvidíte v knihovně

přibližuje za pořadatele Robert 
Zauer. 

Slavnostní zahájení výstavy 
je 14. října od 16:00 hodin. „Ne-
bude chybět křest kalendářů, 

INZERCE

Dojímavé i kruté 
Baronky v divadle

houslové variace Vojtěcha Huši 
z Domova důchodců Bystřany, 
autorské recitování básnířky 
a fotografky Týny Janochové, ale 
i klasické „vernisážové“ klábose-
ní. Připraveno bude i pohoštění,“ 
dodává Robert Zauer. Kalendáře 
budou na prodej a jejich zakou-
pením podpoříte dobročinnou 
organizaci „SPOLU proti samo-
tě“. Výstava v teplické regionál-
ní knihovně potrvá do 29. listo-
padu.  gz

Bez pomoci publika by to pros-
tě nebyla Partička. Vstupné je 
480 korun.  zt

dle vlastního výběru a v osobi-
tých aranžích amatérští i pro-
fesionální hudebníci a hudeb-
ní pedagogové, děti a studenti 
z Teplic a okolí. Mezi dalšími 
přijal pozvání Vladimír Kořen, 
novinář, moderátor, staros-
ta Říčan a v roce 1989 student 
teplického gymnázia. Na hori-
zontu pódia velkého sálu pro-
mítneme snímky fotoreporté-
ra Miroslava Rady zobrazující 
momenty ze zmíněných ekolo-
gických demonstrací i koncer-
tu Karla Kryla v domě kultu-
ry v roce 1991, snímky Jiřího 
Reissiga z oněch hektických 
dní.  ztMC
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Zlá Sněhová královna 
potrápí Gerdu a Kaje
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Teplický fotbalový klub nesbírá ovace jen na trávníku
Teplice – Fotbalový klub ze Stí-
nadel získal prestižní Cenu 
hejtmana Ústeckého kraje za 
společenskou odpovědnost. 
Zvítězil v kategorii Podnika-
telské subjekty do 50 zaměst-
nanců. 

Teplický fotbalový klub in-
tenzivně spolupracuje s mno-
ha charitativními organizace-
mi jako například s Kontem 
Bariéry, s nímž pořádá každo-
ročně na svém stadionu chari-
tativní běh Run and Help. Žlu-
tomodří dlouhodobě podporují 
místní komunity, děti a mlá-
dež, seniory, handicapované 
či nemocné občany. Pořádá 
akce pro školy jako například 
Dětský den na Stínadlech, fot-
balové turnaje či speciální tré-
ninky na rozvoj pohybových 
dovedností dětí pod vedením 
trenérů FK Teplice. Organizo-
vané skupiny mají na všechny 

domácí zápasy vstup zdarma, 
čehož hojně využívají školy ale 
také například kluby seniorů 
z celého Ústeckého kraje.

„Management klubu je pře-
svědčen o tom, že strategic-
ké úsilí v oblasti společen-
ské odpovědnosti přispěje 

nejen k úspěšnějšímu a udr-
žitelnějšímu fungování klu-
bu, ale i napomůže v řešení 
řady společenských problé-
mů zejména v Ústeckém kra-
ji. Zároveň by si přál, aby se 
rozmanité aktivity FK Tepli-
ce staly nejen inspirací i pro 
další sportovní kluby v Čes-
ké republice, ale přispívaly 
i dlouhodobě k dobrému jmé-
nu českého fotbalu,“ říká ma-
nažer marketingu a PR klubu 
Martin Kovařík.

O oceněných rozhoduje Ús-
tecký kraj společně s Radou 
kvality ČR a Hospodářskou 
a sociální radou Ústeckého 
kraje. Cenu, která byla letos 
vyhlášena popáté, si zástup-
ci klubu převzali v prostorách 
AGC Automotive Czech z ru-
kou předsedkyně Hospodář-
ské a sociální rady Ústeckého 
kraje Gabriely Nekolové.  pr

Cenu si převzal Martin Kovařík a Vilém Kunz z FK Teplice od šéfky krajské hospodářské 
a sociální rady Gabriely Nekolové. foto: zt

Teplice – V Krušnohorském di-
vadle vás čeká muzikálová po-
hádka na motivy příběhu z pera 
dánského klasika Hanse Chris-
tiana Andersena, který popr-
vé vyšel v roce 1845 a popisu-
je boj mezi dobrem a zlem, jak 
ho prožívají malý chlapec Kaj 
a dívka Gerda. O zlé královně, 
která vládne sněhem a mrazem, 
a přátelství chlapce a dívky, jejíž 
horké slzy dokáží zrušit králov-
nino kouzlo. Dana Bartůňková, 
známá třeba jako princezna An-
gelína z pohádky S čerty nejsou 
žerty, je autorka a režisérka ve-
černích i dětských představení, 

Jak se žije v zoo 

Teplice – Jednoduchý příběh 
Maňáskového divadla Tep-
lice se spoustou snadno za-
pamatovatelných písniček si 
užijete 19. listopadu od 16.00 
a 17.00 hodin v Domě kultury. 
Představení je určeno pro nej-
mladší diváky od tří let.  zt

Z Londýna až do 
teplického klubu
Teplice – Jazz Club Teplice bude 
hostit Jennifer Kamikazi - zpě-
vačku a skladatelku s podma-
nivým a výrazným hlasem. Na 
koncert se 
můžete těšit 
2. listopa-
du od 20.00. 
Vstupné je 
200 korun. 
S kořeny od 
východní-
ho Londýna 
až po východní Afriku je hud-
ba Jennifer Kamikaze směsicí 
amerického západního soulu, 
britského indie folku a rwand-
ských lidovek. Její jemný 
a sladký hlas je často srovná-
ván s popovou zpěvačkou Ellie 
Gouldingovou či folkovější Tra-
cy Chapman. Kamikazi předvá-
dí svůj talent v Londýně a hra-
je na místech, jako jsou Sofar 
Sounds, London Live Sessions 
a především věhlasný jazzový 
klub Ronnie Scott‘s.  zt

Sametová Osudová 
v Zahradním domě
Teplice – Konzervatoř v Tepli-
cích ve spolupráci s Domem 
kultury Teplice uvádí Koncert 
k 30. výročí Sametové revolu-
ce. Užijete si jej 12. listopadu 
od 19.00. Vstupné je 120 ko-
run. Program: Bedřich Smeta-
na: předehra k opeře Hubička, 
Ludwig van Beethoven: Sym-
fonie č. 5 „Osudová“, František 
Vincenc Kramář: Koncert pro 
dva klarinety.  zt

V divadle vás čekají Bosé nohy v parku
Teplice – V Krušnohorském 
divadle uvidíte stejnojmen-
nou komedii o tom, jak důle-
žité je procházet se bosýma 
nohama v parku, když chce-
me s tím druhým projít ce-
lým životem. 

Mladí novomanželé Corrie 
a Paul se po líbánkách vydá-
vají na dlouhou trať každo-
denní manželské rutiny. Musí 
přežít první společnou noc 
v nezařízeném bytě, kde není 
ani postel a kam zatéká a fičí. 
Poté se setkají s podivínským 
sousedem a čeká je i společný 
večer s matkou Corrie. Po ne-
dorozuměních a neshodách, 
ovlivněných i rozdílností po-
vah, nakonec řeší, jak vůbec 
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která se hrají po celé České re-
publice. Na Sněhovou královnu 
v Ledovém království si můžete 
zajít 3. listopadu od 10.30 ho-
din. Vstupné je od 80 do 100 ko-
run.  zt

přežít vztah a život ve dvou. 
Na představení si můžete zajít 

4. listopadu od 19.00. Vstupné 
je od 260 do 340 korun.  zt
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Parta šachistů pojede 
na olympiádu

V lednu 2020 se v Karlovar-
ském kraji uskuteční Hry IX. 
zimní olympiády dětí a mládeže. 
Jednou z disciplín budou opět 
šachy, každý kraj bude repre-
zentovat čtveřice - dívka, starší 
žák, mladší žák a nejmladší žák. 
O olympijský dres se v kvalifika-
ci v Chomutově porvali i hráči 
ŠK Teplice. Do turnaje se mohli 
přihlásit šachisté z listiny ta-
lentů a nadějí Ústeckého kraje. 
Svého práva využili tři teplič-
tí a jeden náš. Z TMK přišel 
e-mail, že žádný ze 4 turnajů 
nemá jasného favorita (v duchu 
jsem si dovolila nesouhlasit, 
vždyť přece naši), ovšem jsou to 

vždy líté boje, často vítězí pev-
né nervy, všichni účastníci si 
na prvního nasazeného brou-
sí zuby. Kdo by nechtěl bydlet 
i hrát v hotelu Thermal kousek 
od kolonády, vidět slavnostní 
zahájení a zakončení a bojovat 
o olympijské kovy. 

 Lenka Stránská, ŠK Teplice

Mladší žáci šermovali 
pod Bezdězem

Svého prvního turnaje se do-
čkali naši mladší žáci a mlad-
ší žačky. Na turnaj do Bělé pod 
Bezdězem vyrazila Veronika 
Landgrafová a kluci – Vojtěch 
Gaisler, Jan Gaisler, Václav 
Krogner, Filip Kadeřábek, Ma-
těj Holaj a Jakub Račkovič. Pro 
naše závodníky ročníku 2008 
to byl přechod z kategorie MINI 
a mají před sebou dva roky. Na 
turnaj přijel úžasný počet star-
tujících – 67 mladších žáků, to 
už je síla. V mladších žácích 
si ve skupinách výborně vedl 
Vojta bez jediné prohry a dále 
Honza, Vašek a Filip, kteří měli 
pět výher ve skupině. Jenže 
přišli eliminace – za Teplice se 
do „32“ dostala trojice – Voj-
ta, Honza a Filip. O finálovou 
osičku bojovali Honza a Vojta. 
Vojtovi se postup povedl a bylo 
z toho skvělé 5. místo. Výborný 
rozjezd do sezony. Všem děkuji 
za dosažené výsledky a Matě-
jovi Formánkovi za celodenní 
soudcování. 

 Karel Biebl, 
Klub sportovního šermu Teplice

Raketoví modeláři  
byli na mistrovství

Uskutečnilo se mistrovství 
Evropy v Buzau v Rumunsku, 
kterého se zúčastnili i zástupci 
z RMK Krupka. Vedoucí týmu 
byla Klára Dušková, senio-
ři Viktorie Tržilová a Zdeněk 
Kolář, junioři Karel Strnad 
a Matyáš Střeska, jako pomoc-
níci odjeli rodiče Milan Střes-
ka, Monika a Karel Strnadovi. 
Poprvé se vrátili čeští repre-
zentanti bez medaile, nejlep-
ším umístěním bylo 4. místo 
Viktorie Tržilové v S3A raketa 
padák, 5. místo týmu seniorů 
v S7 velké makety a S9A rake-
ta vírník, tým juniorů získal 
4. a 5. místo v S3A a S1B. Vel-
kým úspěchem skončilo závě-
rečné ukončení ME, kde se vy-
hodnocovali nejlepší raketoví 
modeláři za rok 2018. Nejlepší 
seniorkou za rok 2018 je Vik-
torie Tržilová z RMK Krupka. 
Blahopřejeme.

 Věra Pavková, RMK Krupka

Arkadie relaxovala v Lázních

Jednou z pobytových aktivit 
Arkadie, která se každoročně 
opakuje, je sportovně relaxač-
ní pobyt v Janských Lázních. 
Lázeňské městečko na úpatí 
Krkonoš proslulo léčbou pohy-
bového aparátu a neurologic-
kých onemocnění. Klientům 
a zaměstnancům Arkadie při-
náší možnost užívání léčeb-
ných procedur, poskytovaných 
rehabilitačními pracovníky 

tamní obchodní akademie, 
v kombinaci s turistikou a po-
znávacími zájezdy do okolí. 
Stejně jako v minulých letech, 
měl pobyt, primárně využí-
vající možností lázeňského 
rezortu, část společenskou 
a poznávací. Tradicí už se sta-
la návštěva trutnovského jar-
marku, s programem nabitým 
výbornými interprety, kteří 
dokázali účastníky našeho po-
bytu pěkně „rozparádit“. Cílem 
výletů byla romantická vod-
ní nádrž Les Království, hrad 
Pecka s krásným výhledem do 
okolí, ale také Kudowa Zdroj 
na polské straně Krkonoš. Spo-
lečenské večery byly zasvěce-
ny bowlingovému turnaji, či 
tradičnímu maškarnímu reji, 
spojenému tentokrát s „kulati-
novou“ narozeninovou party.

 Josef Hon, Arkadie Teplice

Kadetky bodovaly

Z Teplic vyjelo na turnaj do 
Bělé pod Bezdězem i trio – Lu-
cie Černíková, Kateřina Wei-
sová, Lenka Weisová. Děvčata 
předvedla výborné nasazení 
do turnaje v základních sku-
pinách. Klasická situace – tep-
lický duel – Lucka s Katkou – 
Lucka šla díky výhře přímo až 
do finálové osmičky. Katka to 
vzala přes opravy a zůstala těs-
ně před osmičkou. Děvčata dě-
kuji, jak jste to zvládla. 

 Karel Biebl, 
Klub sportovního šermu Teplice

Česko uklízeli  
i tepličtí Salesiáni

Jako každoročně jsme se za-
pojili s dětmi do akce „Ukliďme 
Česko“. Úklid jsme spojili s pře-
spáním ve středisku. K večeři 
jsme společně s dětmi usmaži-
li palačinky a vyšli si na noční 
procházku na Doubravku. Ráno 
jsme měli k snídani připravený 
štrůdl, který nám v pátek upek-
la Maruška s dětmi na kroužku 
vaření. Sobotu ráno jsme pak 
věnovali úklidu střediska, do-
poledne jsme šli na vycházku 
s lesními pedagogy, kteří dětem 
vyprávěli nejen o vodě v kraji-
ně a její důležitosti pro člověka, 
ale také jsme si zahráli scén-
ku a vysvětlili si, jak a proč se 
sází stromy v lese a jaká je prá-
ce lesníků. Odpoledne jsme pak 
strávili úklidem okolí střediska 
a sídliště v Proseticích. Nepo-
řádku tam bylo opravdu hodně. 
Potkali jsme lidi, kteří na nás 
koukali skrz prsty, ale i tako-
vé, kteří naší práci pochválili. 
Ve večerce jsme za úklid okolo 
dokonce dostali zdarma pití pro 
všechny děti. Akce se nám moc 
líbila a už se těšíme na úklid pří-
ští rok.

 Děti ze děti ze Salesiánského střediska
v Trnovanech na Maršovské 
a v Proseticích na Rovné

Potlesk životu v Teplicích
Den seniorů v Teplicích při-

pravila a uskutečnila teplic-
ká okresní organizace SPCCH 
a také Klub seniorů Českobra-
trská. Stalo se v sobotu 21. září 
v Šanovské Mušli. Počasí skvě-
lé a nálada dříve narozených 
veselá. Tak to má být. A bylo. 
Mezi seniory přišel primátor 
statutárního města Teplice Hy-
nek Hanza, který poblahopřál 
důchodcům k svátku, a pak už 
začala pestrá dvouhodinová 
zábava. Návštěvníci s nadše-
ním přivítali i ukázky výcvi-
ku asistenčních psů z Prahy. 
Pes Skipi bude už na Vánoce 
předán nevidomému pánovi 
a bude ho provázet celým živo-
tem. Součástí programu bylo 

i předání ocenění vítězům fo-
tografické soutěže „Seniorské 
oko“, kterou uspořádala teplic-
ká okresní organizace SPCCH 
a Klub seniorů Českobratrská. 
Absolutním vítězem se stal 
Petr Prokel, druhé místo ob-
sadil Oldřich Holub a třetí byl 
Petr Knorr.

 Zdena Večerníková, ZO SPCCH Teplice
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Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 15.–18. 10. 
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště  
2.–5. 12. 
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 22.–25. 10. 
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 14.–17. 10. 
Krušnohorská – parkoviště 8.–12. 11. 
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul.  
23.–26. 10. 
Unčínská 13.–16. 11. 
Přítkovská – u č. p. 1500 – panelák vedle OSSZ 1.–5. 11. 
Proboštovská x Táborská 28. 11. – 2. 12. 
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 11.–15. 10. 
J. Koziny – parkoviště u tří věžáků 12.–15. 11. 
Maršovská – u č. p. 1519 – nad služebnou Policie  
11.–15. 10. 
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkoviště 
28. 11. – 2. 12. 
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) 7.–11. 11. 
Bohosudovská 1487–8 – parkoviště naproti OKAY  
18.–22. 10. 
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
5.–9. 11. 
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 11.–14. 11. 
Husova x Arbesova – na parkoviště 17.–21. 10. 

Potoční ul. 7.–11. 11. 
A. Staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 4.–7. 12. 
A. Staška 1709–10 14.–18. 11. 
A. Staška 1706–9 28. 11. – 2. 12. 
Zemská 1439 31. 10. – 4. 11. 
Hlávkova 29. 11. – 3. 12. 
Scheinerova 15.–19. 11. 
Nedbalova x Fibichova 28. 11. – 2. 12. 
Edisonova 1841–3 na parkovišti 4.–7. 11. 
Kopřivová x Trnková 15.–18. 10. 
Severní x Na Haldách 5.–9. 12. 
Gagarinova 1432 16.–19. 10. 
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské 
ul.) 5.–9. 12. 
Skupova x Havlíčkova 8.–12. 11. 
Skupova x Thámova 4.–8. 10. 
Metelkovo nám. x Fügnerova 17.–21. 10. 
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 28. 11. – 2. 12. 
Trnovanská 1276–8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 15.–18. 10. 
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
4.–7. 12. 
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem)–na parkovišti přes 
silnici 10.–14. 10. 
Kosmonautů 7.–11. 11. 
Sochorova 1307–10 do zeleně, event. točna MHD  
7.–11. 11. 

Kpt. Jaroše 2.–5. 12. 
V Závětří 1676 18.–22. 10. 
Raisova 2573 – bok domu 8.–12. 11. 
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. B. Němcové 
29. 11. – 3. 12. 
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č. p. 2900  
10.–14. 10. 
J. Hory x U Horského pramene 11.–15. 10. 
J. Hory x Vančurova 8.–12. 11. 
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 4.–7. 11. 
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka  
23.–26. 10. 
Jankovcova u garáží (tabák) 6.–10. 12. 
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 11.–15. 10. 
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 29. 11. – 3. 12. 
Potěminova x K. Čapka 21.–24. 10. 
Zeyerovo nám. 1300 11.–14. 11. 
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 29. 11. – 3. 12. 
Fučíkova stezka x Foersterova 8.–12. 11. 
Křičkova x Škroupova 25.–18. 11. 
Křížkovského 2508–10 6.–10. 12. 
J. Suka 2591 16.–19. 10. 
P. Holého x Purkyňova 10.–13. 12. 
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 15.–18. 10.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova  
13.–16. 11. 
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 2.–5. 12. 

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 4.–7. 12. 
Alejní 2754 – zeleň 11–14. 11. 
Písečná 2990 13.–16. 11. 
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní silnice 5.–8. 11. 
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hlavní silnice  
29. 11. – 3. 12. 
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 9.–12. 12. 
Svatováclavská x Vladislavova 17.–21. 10. 
Novoveská 3090–3 5.–8. 11. 
Habrová 3082 22.–25. 10. 
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD)  
26.–29. 11. 
Javorová 3025 3.–6. 12. 
Březová – v zatáčce pod č. p. 3230 3.–6. 12. 
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. 
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Energetický konzultant 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  lze  u  Centropolu  objednat  také  návštěvu 
energetického  konzultanta.  Co  všechno  musí  takový 
konzultant znát? Co od něj můžete čekat?  
1)  Umí vysvětlit princip obchodu s energiemi, což by vám 

mělo pomoci rozpoznat nereálné nabídky. 
2)  Poradí, jak ušetřit za  elektřinu nebo plyn, jaký ceník 

vybrat, jak zkrátka platit co nejméně.
3)  Umí vyhodnotit technické parametry domácnosti, 

správně nastavenou distribuční sazbu, velikost jističe, 
vhodný typ kotle, případně posoudit vhodnost instalace 
fotovoltaických panelů apod. 

Energetický konzultant 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 konzultant 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. 
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

Celý seznam najdete na www.zitteplice.cz
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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
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Statutární město Teplice vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 
Odborný pracovník odboru dopravy – koordinátor dopravy
◾ PP na dobu neurčitou
◾ platová třída: 10 

Veškeré podrobnosti a informace ke všem výběrovým řízením naleznete na  
www.teplice.cz v sekci Město a úřad – Volná místa.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

M Ě S T O  T E P L I C E

Změna sídla Obecního živnostenského úřadu

Od 7. října najdete pracovníky Obecního živnostenského úřadu v nových kancelářích 
v budově na Mírovém náměstí. Zároveň dojde ke změně telefonních linek. Více informací 
najdete na webové stránce www.teplice.cz.

Zapojte se do akce na ochranu životního prostředí

Teplický magistrát zahájil akci zaměřenou na prevenci nešetrného chování k životnímu 
prostředí. Odevzdejte minimálně 4 použité baterie a získejte ekologickou tašku 
s obrázkem teplického Pravřídla. K dispozici je omezený počet tašek a vyzvednout si 
můžete 1 tašku pro domácnost. Prvních 100 účastníků získá navíc krabičku na domácí 
třídění použitých baterií. Odevzdat baterie a vyzvednout si tašku je možné ve vestibulu 
budovy v Krupské ulici; tubusy na použité baterie najdete také v podatelně v budově na 
Mírovém náměstí.

Seniorská obálka také v Teplicích

Tiskopis si mohou zájemci stáhnout na webových stránkách, vyzvednout v podatelnách 
nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Projekt je určen nejen seniorům, ale také 
lidem se zdravotními problémy. Více informací na webových stránkách www.teplice.cz.

Z RADNICE
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V TEPLICÍCH
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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www.kn-optik.cz

KN OPTIK SPECIÁL
SLUNEČNÍ BRÝLE
vás zve v období

od 1. 9. do 31. 12. 2019
k doplnění svého 

„brýlového šatníku“.30 % BONUS

KN OPTIK
U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice

KN OPTIK – SPEcIáL SLUNEČNÍ BRÝLE
U Nádraží 1763/5a, 415 01 Teplice 

Tel.: 417 534 645, 417 533 961, Email: info@kn-optiok.cz
Mobil: 606 846 614, 721 663 060, 777 663 068
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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? 

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? 

EUC Dermacentrum s.r.o. Ústí nad Labem
Světový den lupénky dne 29. října 2019

Trápí vás lupénka? Nevíte si rady s dlouho trvajícím ekzémem? Svědí a olupuje se vaše pokožka?
EUC Klinika Ústí nad Labem pořádá Den otevřených dveří v jednom ze svých specializovaných 

zdravotnických zařízení. Navštivte nás v úterý 29. 10. 2019 od 13:00 do 18:00 hodin a využijte bezplatné 
konzultace s lékařem specialistou v oboru Dermatologie.

Provedeme vás novým, specializovaných pracovištěm, které se zaměřuje právě na léčbu lupénky (psoriázy), 
atopického ekzému a dalších dermatóz. Přijďte se přesvědčit, že léčba probíhá v rámci nejnovějších trendů, 

prostřednictvím balneofototerapie, která má blahodárný vliv nejen na pokožku, ale rovněž na psychiku. 
Těšit se můžete na ukázku perličkových koupelí s mořskou solí, lokálních či celotělových fototerapeutických 

přístrojů či biostimulačního laseru. 
Kromě odborné dermatologické konzultace s lékařem budete mít možnost  

vyslechnout doporučení ohledně doplňkové léčby (léčebná kosmetika,  
např. mýdla, minerální soli, zvláčňující prostředky).

EUC klinika Ústí nad Labem s.r.o.
Masarykova 2000/92, Ústí nad Labem

Jak se k nám dostanete: MHD – trolejbus č. 54, 56, 59, 60 (zastávka Poliklinika)
Podrobné informace: tel. 477 102 200 nebo 602 232 582

Těšíme se na vaši návštěvu.

v naší péči


