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Miroslav Wanek: Jsem takový 
revolucionář v záloze
STRANA 11

Rozhovor

Skláři z Řetenic slaví 
sto třicet i padesát let
STRANY 8–9

Téma

Aplikace vyřešila přes dva tisíce 
stížností na nepořádek
STRANA 4

Zprávy
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SAMETOVÉ 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 
17. 11., 1200  Multižánrový program  
  na náměstí Svobody
18. 11., 1300  Sametové závody družstev

PLANETÁRIUM
13. 11., 1600  Pohádka o Perseovi
13. 11., 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd
17. 11., 1400  Pohádky a souhvězdí
20. 11., 1600  Perseus a Andromeda  
  PERSEUS A ANDROMEDA
20. 11., 1900  Mythologie zimní oblohy 
24. 11., 1400 Hvězdné nebe a pohádka Lovec 
24. 11., 1600 Hvězdné nebe a pohádka Lovec 
24. 11., 1900  Galaxie 
27. 11., 1600  Pohádky o Cvočkovi 
27. 11., 1900  Listopadová hvězdná obloha 

KONZERVATOŘ TEPLICE
11. 11., 1845  Koncert Teplická  
  konzervatoř se představuje...,  
  koncertní sál lázeňského domu  
  Beethowen 
12. 11., 1900  Sametová osudová, koncert  
  k 30. výročí sametové  
  revoluce, Zahradní dům
19. 11., 1830  Koncert kytarového oddělení,  
  sál Oáza 

K U L T U R N Í  S E R V I S

20.11., 1800  Posezení u tympánu III,  
  sál K
25. 11., 1845 Koncert Teplická konzervatoř  
  se představuje..., koncertní sál  
  lázeňského domu Beethowen
26. 11., 1830 Koncert žesťového oddělení,  
  sál K 
27. 11., 1830 Varhanní koncert, sál Oáza

KLUB HVJEZDA
16. 11.  Blue Rocket 
23. 11.  AC/DC revival Špejbl’s Helprs 
7. 12.   Kurtizány z 25. Avenue 

JAZZ CLUB
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
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)
4. 12., 2000  Dan Bárta a Illustratosphere
7. 12., 1930  Krucipüsk
14. 12., 2000  Honza Křížek a kapela

KINO KVĚTEN 
11. 11., 1730  Ženská na vrcholu
12. 11., 1400  Staříci
13. 11., 1730  Kolja
15. 11., 1315  Sněžný kluk

16. 11., 1530  Poslední aristokratka
17. 11., 1700  Amnestie
18. 11., 2000  Terminátor: Temný osud
20. 11., 1730  Nabarvené ptáče
21. 11., 2000  Vlastníci
22. 11., 2000  Joker
24. 11., 1330  Ledové království II 
25. 11., 2000  Abstinent
27. 11., 1730  Román pro pokročilé
28. 11., 2000  Stáhni a zemřeš
30. 11., 1730  Poslední aristokratka 

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
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 
20. 11., 1700  Slavnostní koncert k 30. výročí  
  sametové revoluce
23. 11., 1900  Pocta Karlu Gottovi 
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
27. 11., 1900  Neslušní
29. 11., 1900  Hradišťan a Jiří Pavlica 

DŮM KULTURY
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
21. 11., 1900  2. abonentní koncert cyklu A
28. 11., 1900  2. abonentní koncert cyklu B
3. 12., 1600 Pohádka o sněhulácích 
3. 12., 1700 Pohádka o sněhulácích

10. 12., 1900  Vánoční koncert Orchestru  
  Václava Hybše
17. 12., 1900  J. J. Ryba – Česká mše vánoční

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstavy
od 13. 11.  Chceme čistý vzduch!
do 2. 2. 2020  Umění v nouzi!? Kunst in Not!? 
14. 11. – 12. 1. Chceme čistý vzduch!

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
14. 11., 19:00 Minipárty
21. 11., 19.00 Hodina duchů
10. 12., 19.00 Pravda
6. 12., 9.00 Malostranská zimní pohádka
20. 12., 17.00 a 20.00 Bílé Vánoce Lucie Bílé

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA
15. 11., 1700  Le Mans 66
15. 11., 2000  Doktor Spánek od Stephena  
  Kinga 
16. 11., 1700  Ženská na vrcholu 
16. 11., 2000  Terminátor: Temný osud 
17. 11., 1500  Sněžný kluk 
22. 11., 1700  Poslední aristokratka 
22. 11., 2000  Le Mans 66  
23. 11., 1700  Amnestie
23. 11., 2000  Bitva u Midway LEDOVÉ  
  KRÁLOVSTVÍ 2
24. 11., 1500  Ledové království 2 LAST  
  CHRISTMAS
29. 11., 2000  Last Christmas 

ZÁMEK DUCHCOV 
30. 11., 1500  Setkání s Evou Urbanovou 
4. 12., 1730  Adventní koncert ZUŠ Ivana  
  Kawaciuka
7. 12., 1000 Vánoce na zámku 
8. 12., 1000 Vánoce na zámku
22. 12., 1530  Vánoční koncert Trio Martinů 

PROBOŠTOV 
1. 12., 1700  Slavnostní rozsvěcení  
  vánočního stromu
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Úřad práce ČR
Vrchlického 3175

Středa, 20. listopadu

��
Běh s čelovkou pomůže Monice
Teplice – Projekt Běh s čelovkou 
se letos bude konat poprvé 
v Teplicích. Společně s orga-
nizací Pomáhej srdcem ho po-
řádá 7. prosince Centrum pro 
roztroušenou sklerózu Nemoc-
nice Teplice. 

Běh je věnován šestačty-
řicetileté Monice Schmidto-
vé, které se v roce 2000 zcela 
změnil život. Byla jí diagnosti-
kována roztroušená skleróza. 
Zpočátku se snažila si nemoc 
nepřipouštět a žít normálně. 
Dokonce se jí narodil i zdravý 
syn, ale časem nemoc postou-
pila a Monika je stále více zá-
vislá na svém okolí. Sama ujde 
pár kroků, na větší vzdálenos-
ti potřebuje invalidní vozík 
a mít doprovod, který jí pomů-
že. „V tom je roztroušená skle-
róza opravdu strašná. Musím 
vše plánovat, prosit o pomoc 
s doprovodem, prostě člověk 
se stane hrozně nesamostat-
ný,“ vysvětluje Monika. Exis-
tuje jedna věc, která by jí vše 
usnadnila – malý elektrický sk-
útr. Jako matka samoživitelka 
s invalidním důchodem si ho 

ale dovolit nemůže. S čelovkou 
se 7. prosince vybíhá v 18:00 
hodin od Zahradního domu 
v Zámecké zahradě. Na všech-
ny čeká 5,2 km dlouhá trasa 
předvánočními Teplicemi. Do 
běhu se může přihlásit oprav-
du každý. Není to závod, jedná 
se o dobročinnou akci, při kte-
ré se účastníci mohou projít, 
proběhnout nebo projet na in-
validním vozíku. A svou účastí 
podpořit pacienty s roztrouše-
nou sklerózou. 

„Byla bych nejšťastnější člo-
věk, kdyby se mé přání vyplnilo 
a z dobrovolného startovného 
Běhu s čelovkou bych si takový 
skútr mohla zakoupit,“ děkuje 
všem účastníkům běhu Moni-
ka. Přihlaste se do závodu na  
www.pomahejsrdcem.cz.  gz
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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.

RIO od 297 980 Kč

STONIC od 347 980 Kč

VENGA od 348 980 Kč

CEED od 338 980 Kč

CEED SW od 383 980 Kč

SPORTAGE od 479 980 Kč

PICANTO od 234 980 Kč

SLEVY !! VÝPRODEJ skladových zásob v KIA ÚSTÍ !!

30 let poté:  
Jak se změnil váš život od sametové revoluce?

Jiří Řehák, 
učitel, 52 let,  
Teplice 
 
Listopad 1989 jsem s radostí přivítal. Jsem šťastný, že žiju ve 
svobodné bohaté zemi a že můžu cestovat. Mí studenti mají skvělou 

šanci studovat v zahraničí. Zpět se vracejí tolerantní lidé s velkým přehledem. 
Demokracie je mimo jiné o šancích, které tu předtím nebyly. Ale samozřejmě 
tu existuje skupina lidí, která ty šance nevidí nebo je neumí využít. Těch je tu 
překvapivě mnoho, a to mi dělá starosti. A taky mne mrzí, že školství zůstalo hlavně 
metodami výuky v minulém režimu.

Pavel Doulík,  
prorektor, 42 let,  
Teplice 
  
Vzhledem k tomu, že mi v době revoluce bylo 12, jsem zpočátku spatřoval 
změnu spíše u svých rodičů. Následně pak tím, že jsme mohl vyrazit 

kamkoli do ciziny a vybírat si střední i vysokou školu a následně i své zaměstnání bez 
ohledu na politickou příslušnost. Jsem rád, že tuto volbu máme a věřím, že i mít budeme.

Alena Krůtová, 
obchodnice, 54 let,  
Teplice  
  
Nejde odpovědět krátce. Prostě, jaké si to udělám, takové to mám. 
Každý je totiž strůjcem svého osudu.

Hana Machová,  
Salesiáni Teplice, 50 let,  
Teplice  
 
Založili jsme spolek a 20 let vedli Větrník – hernu s programem pro 
rodiče s dětmi. Nebáli jsme se radnici upozornit na problémy, a díky 

tomu postupně na našem sídlišti upravili chodníky, zastávky MHD, vznikla dětská hřiště. 
U kulatých stolů na téma „Jak se žije dětem a mládeži“ se nedávno sešli zástupci radnice, 
neziskovek i škol. Spolupracujeme napříč obory, zajímáme se o místo, kde žijeme. Před 
revolucí jsem se v práci nudila. Odsedět si osm hodin, když je práce na dvě, to nebylo nic 
pro mě. Víc zodpovědnosti mi vyhovuje, neměnila bych.

A N K E T A
Inverzní sametový listopad 
v unikátní knize z Teplic
Teplice – Průběh listopadových 
ekologických demonstrací v Tep-
licích a také, co jim předcháze-
lo a co po nich následovalo, chce 
zmapovat nová kniha fotografií 
Inverze 89. Její křest bude 14. lis-
topadu od 19:00 v pivnici U Ptáč-
ků.

„Sami jsme byli překvapeni, ko-
lik fotografických materiálů se do 
dnešní doby uchovalo. Mnohdy 
jich bylo tolik, že jsme jejich ske-
nováním strávili i celý den. Ten 
čas ale rozhodně nepovažujeme 
za ztracený, jelikož jsme se bě-
hem hledání setkali se spoustou 
zajímavých lidí, kteří byli v roce 
89 přímo na náměstí,“ svěřil se editor knihy Martin Fuksa.

Jemu a Martinu Poncovi, se podařilo dát dohromady rozsáh-
lý soubor fotografií, za kterými se vypravili nejen do archivů 
v Teplicích a v Praze, ale i do domovů pamětníků. Díky tomu 
vzniká unikátní publikace, kombinující strohý administrativní 
styl policejních složek, dechberoucí kompozice profesionálních 
fotografů, ale i spontánnost a vášeň těch amatérských.  gz
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Rybářská stráž má nové uniformy

S rybářskou stráží oblečenou do moderních uniforem se teď začnou setkávat rybáři na 
Teplicku. Dosud je kontrolovali strážci v civilním oblečení. „Tato akce byla v celorepublikovém 
měřítku ojedinělá v tom, že šestnáct vybraných členů rybářské stráže obdrželo kompletní ce-
loroční ošacení z prostředků od teplického magistrátu a SÚS Ústí nad Labem. Dík patří i obcím 
Modlany, Bžany a Srbice,“ říká předseda severočeského rybářského svazu Pavel Lasík. Nové 
uniformy pro rybářskou stráž, které se skládají z bundy, mikiny, košile s krátkým rukávem, 
vestičky, kalhot, kraťasů, sady nášivek a pásku, přišly na téměř 130 tisíc korun. foto: zt
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Klinika CLT končí
Teplice – Klinika CLT v prosin-
ci končí, rozhodl o tom ředitel 
teplických lázní Radek Popo-
vič. Klinika je dceřinou spo-
lečností Lázní Teplice a půso-
bí jako soukromé a odborné 
zdravotnické zařízení od roku 
1999. Důvod ukončení činnos-
ti ale znám není. Podle vyjá-
dření ředitele Radka Popovi-
če se klinika v podstatě spojí 
s lázněmi. 

Sestry a lékaři najdou uplat-
nění snadno. To potvrzuje 
i mluvčí Krajské zdravotní, 
který lékařům a sestrám nabí-
zí pracovní možnosti ve svých 
nemocnicích. O práci ale při-
jdou recepční, kosmetičky 
nebo asistentky. 

Klinika sídlí v budově Císař-
ských lázní na Laubeho ná-
městí. Poskytuje lékařské kon-
zultace a vyšetření v oborech 
ortopedie, neurologie, interny, 
dermatologie a urologie. Nabí-
zí i výkony v oboru plastické 
chirurgie.  gz

Aplikace vyřešila přes 
dva tisíce stížností 
Teplice – Už přibližně na 
2 200 podnětů reagovala tep-
lická radnice díky aplikaci, na 
kterou můžou obyvatelé jedno-
duše hlásit závady ve městě, 
třeba špatné čištění komuni-
kací či černé skládky. 

Tepličanům stačí jen něko-
lik kliků na počítači či telefonu 
a závada se řeší. „Portál Hláše-
ní závad funguje a je operativ-
ně řešen, ve valné většině jsou 
na něj psány relevantní připo-
mínky a podněty. Samozřejmě 
je tam možné hlásit a je i hlá-
šen nepořádek ve městě,“ říká 
náměstek primátora Jiří Štábl.

Autoři aplikace se obávali, 
že bude cílem žertovných hlá-
šení nebo neexistujících závad. 

Několik kuriozit se sice obje-
vilo, jako chybějící telefonní 
signál na zahradě nebo velké 
horko v létě, ale k žádnému 
masivnímu zneužívání nedošlo.

Službu využívají Tepličané 
už od roku 2015 a princip hlá-
šení je jednoduchý. Aplika-
ci Hlášení závad najde každý 
snadno v menu na webu města 
www.teplice.cz , ve složce Chci 
zařídit. Stačí vybrat některou 
z kategorií, jíž se závada týká, 
například čištění komunika-
cí, veřejná zeleň nebo černá 
skládka, stručně popsat pro-
blém a lokalizovat ho v mapě. 
Město se pak postará o nápra-
vu nebo k tomu vyzve majitele 
objektu či pozemku.  gz

Začíná deratizace, 
pozor na děti a psy
Teplice – Až do 25. listopadu se 
ve městě provádí pravidelná 
preventivní deratizace. Po Tep-
licích jsou rozmístěny nástra-
hy na hubení hlodavců. Jsou 
umístěny do jedových staniček, 
které brání tomu, aby se k nim 
dostaly děti nebo domácí zvířa-
ta. Látky, kterými se hladovci 
budou hubit, nejsou zákonem 
klasifikované jako jedy. Jejich 
požití je ale škodlivé. Radnice 
žádá Tepličany, aby v době pro-
vádění deratizace dávali větší 
pozor na děti a psy měli vždy 
na vodítku.  gz

Němci kontrolují auta 
na hranicích
D8 – Kontroly na hraničním pře-
chodu na dálnici D8 na něko-
lik dní znovu zavedla německá 
strana. Policisté se zaměřili na 
pašeráky lidí a nelegální mig-
ranty. Během jednoho dne obje-
vili tři dodávky plné migrantů, 
které projely celou naší repub-
likou. Podle policistů je dálnice 
D8 jednou z hlavních migrač-
ních tras.

Kontroly probíhají na dálni-
ci z Prahy do Drážďan v místě 
bývalého hraničního přechodu. 
Nejčastěji se policisté zaměři-
li na dodávky. Podle vedoucího 
Inspektorátu cizinecké policie 
Miroslava Polcara Česko prý 
podobné přísné kontroly zatím 
nechystá. 

Přísné kontroly na dálnici ři-
diče překvapily. Od vstupu Čes-
ka do Schengenu před 12 lety 
a po následném zrušení vnitř-
ních hranic tady k ničemu po-
dobnému nedošlo. Kontroly na 
hranici se budou opakovat.  gz
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Nové poradenské centrum pro region
Teplice a okolí
28. října 1515/5, 415 01 Teplice

Kontaktujte nás:
martin.jirousek@ostsaechsische-sparkasse-dresden.de
www.sporitelna-drazdany.cz, Tel.: 475 208 576

Německá banka, která Vám rozumí...
Když jde o peníze...Sparkasse
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Z Kozí dráhy může 
vzniknout cyklostezka
Teplicko – Místo železniční trati 
mezi Děčínem a Oldřichovem 
na Teplicku by mohla vznik-
nout nová stezka pro cyklisty. 
Vznikla by na místě kolejí, kte-
ré jejich vlastník, Správa želez-
niční dopravní cesty (SŽDC), 
nevyužívá, a nápadu cyklostez-
ky se tak ani nebrání.

Návrat života na Kozí dráhu 
by přivítala spousta lidí. Pod-
le náměstka primátora Jiřího 
Štábla by byla škoda nevyu-
žít potenciálu trati. „Neformál-
ně jsme se sešli na magistrátu 
v Děčíně i se zástupcem SŽDC 
a hovořili jsme o vizi, kdy by se 
z aktuálně nevyužívané Kozí 
dráhy udělala cyklostezka, 
která by do regionu mohla při-
táhnout další turisty a propo-
jovala by obce od Teplic až po 
Děčín a dále po již existujících 
cyklistických trasách,“ vysvět-
luje Jiří Štábl a dodává, že on 
osobně by vznik cyklostezky 
podporoval. 

Díky cyklostezce by našlo 
místo nový smysl i využití. 
Nyní je důležité, aby obce na 

Kozí dráze byly jednotné a spo-
lečně začaly s krajem jednat. 
V současnosti se pracuje na 
vzniku společného memoran-
da. „Kraj prověřuje varianty 
možného využití tělesa trati, 
přičemž cyklostezka je jednou 
z nich. Dá se říci, že by její re-
alizace prospěla dopravě i ces-
tovnímu ruchu, zvažuje se ale 
více variant, říká mluvčí kraje 
Magdalena Fraňková.

Na Kozí dráze skončil pravi-
delný provoz v prosinci 2007. 
Krajský úřad přestal objedná-
vat spoje, aby nemusel Českým 
drahám dorovnávat ztrátu. Na-
posledy se po dráze víkendový 
spoj projel v roce 2015.  gz

Rybáři s dětmi vypustili 300 kilo ryb

U Královského pramene ve Stadicích téměř 40 dětí pomohlo rybářům vypustit téměř 
300 kilogramů ryb. Připojili se i handicapovaní klienti obecně prospěšné společnosti 
Helias. „Ryby vysazujeme dvakrát ročně. Tentokrát bylo do řeky vypuštěno asi 300 kilo-
gramů ryb. Většina z nich byla přivezena z výlovu nádrže Barbora v Duchcově na konci 
října,“ říká mluvčí severočeského Českého rybářského svazu Jan Skalský.  gz

Medaili od prezidenta 
dostal i mladík z Dubí
Dubí – Mezi oceněnými, které ve 
Vladislavském sále Pražského 
hradu vyznamenal u příležitosti 
státního svátku prezident repub-
liky, byl i David Michajlak z Dubí. 
Z rukou Miloše Zemana převzal 
medaili za hrdinství. Mladý muž 
se loni v létě na místním koupa-
lišti zastal mladé ženy, která byla 
během sporu napadena jinou že-
nou. Při vyhrocené hádce se na 
něj vrhlo několik mužů, kteří mu 
způsobili zranění, kvůli nimž je 
čeká soud.  gz

Ledviny se v nemocnici 
léčí v „novém“

Tepličtí skauti si dají 
novou klubovnu
Teplice – Skautské středisko 
Dvojka koupilo před časem po-
zemek, který letos nechali upra-
vit a zasíťovat. Podle vedoucího 
střediska Jakuba Mráčka by na 
pozemku měla už příští rok na 
podzim stát nová skautská klu-
bovna. V přízemní budově bu-
dou tři velké klubovny, zázemí 
pro vedoucí a sociální zařízení. 
„Hezky se to kryje, máme pří-
ští rok třicáté výročí obnovení 
činnosti po sametové revoluci,“ 
říká. Projekt včetně pozemku 
vyšel na 6,5 milionu korun.  gz

Benefice přinesla peníze pro bezdomovce
Teplice – Bezdomovci z Teplic by 
mohli mít od nového roku k dis-
pozici hygienické zázemí. Orga-
nizace Květina se ve spolupráci 
s městem snaží vybudovat den-
ní centrum pro lidi bez domova. 
Otevření centra je naplánováno 
na leden 2020. Finanční podpo-
ru na rozjezd dostala organiza-
ce od města a teď má další pe-
níze i díky benefici v Knaku. Na 

vstupném se vybralo 32 550 ko-
run a příspěvek mimo vstup-
né činí 1 800 korun. „Děkuje-
me všem. Ještě do 16. listopadu 
je otevřená sbírka organizova-
ná Nadací Divoké husy, která 
je zveřejněna na jejich Face-
bookovém profilu. Nadace nás 
podpoří tím, že zdvojnásobí 
výtěžek z akce,“ řekla Barbora 
Vernerová z Květiny.  gz

Teplice – Nové nefrologicko-dia-
lyzační oddělení v areálu tep-
lické nemocnice, které léčí pa-
cienty s chronickým selháním 
ledvin, disponuje nejmoderněj-
ší technologií. Vedle poraden 
je základem oddělení dialyzač-
ní středisko se 14 dialyzační-
mi přístroji pro zajištění akutní 
a intermitentní dialýzy.

„V současné době dialyzuje-
me 27 pacientů ve třech smě-
nách. Část pacientů jsme pře-
vzali z ústecké Masarykovy 
nemocnice a dialyzujeme i pa-
cienty z dialyzačního střediska 
B.Braun, kteří jsou hospitalizo-
váni v teplické nemocnici. Mů-
žeme využívat všechny elimi-
nační, tedy očisťovací metody 
– dialýzu, hemofiltraci, hemodi-
afiltraci. Ke kontrole vodní bi-
lance máme k dispozici přístroj 
na měření zavodnění a slože-
ní tělesné vody, na posouzení 
výživy pacienta," říká Jindřiška 
Pössnickerová, primářka oddě-
lení.

Nové moderní, komfortní 
zdravotnické pracoviště si chvá-
lí i pacienti. Celkové náklady na 
zprovoznění nového hemodia-
lyzačního střediska dosáhly té-
měř 30 milionů korun.  gz
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Sametový listopad odstartoval boj za čistý vzduch

INZERCE

• Albert Hypermarket 
• OC Galerie • OC Olympia

Jednička
na elektro

3 x 
 v Teplicích

MC
20
19
11
25

Teplice – Před třiceti lety, 17. lis-
topadu 1989, na Národní třídě 
v Praze začala pro většinu lidí 
sametová revoluce. Pro Tepli-
čany se ale zlomové události 
spojené s pádem komunistic-
kého režimu odehrály už o tý-
den dříve v srdci lázeňské me-
tropole severních Čech. I když 
tehdy lidé chtěli hlavně čistý 
vzduch.

Inverze v půlce října 1989 
totiž zahalily sever Čech do 
husté, žlutošedé, štiplavé, po 
síře a čpavku páchnoucí mlhy. 

Čtyřiadvacetihodinové kon-
centrace oxidu siřičitého pře-
kračovaly 1300 mikrogramů 
na metr krychlový; limit byl 
tehdy 150 mikrogramů. Lidé 
neměli větrat, děti ve školách 
vycházet ven, a pokud ano, tak 
se šátkem přes ústa, trolejbusy 
jezdily s nápisem: inverze. Tr-
valo to až do poloviny listopa-
du. Neutěšená situace tak od-
startovala vlnu ekologických 
demonstrací v Teplicích, které 
se pak rozšířily i do dalších 
měst v regionu. 

V Teplicích demonstrace 
organizoval 16letý učeň Zby-
šek Jindra, přezdívaný Oněgin. 
8. listopadu 1989 začal vylepo-
vat plakáty s výzvou, aby lidé 
přišli v sobotu 11. listopadu 
na náměstí Zdeňka Nejedlého 
(nyní Benešovo) a vyjádřili ne-
souhlas přístupem politického 
aparátu k ochraně životního 
prostředí a zdraví lidí. 

Díky letákům, šuškandě 
a pocitu bezmoci přišly 11. lis-
topadu 1989 na náměstí de-
monstrovat stovky lidí, často 
se šátky přes obličej. Demon-
strace měla spíše živelný prů-
běh. Nejčastěji se skandova-
lo heslo Chceme čistý vzduch 

a následoval průvod ulicemi 
v centru města. Policie nezasa-
hovala. 

O den později přišla de-
monstrovat už tisícovka lidí. 
K prvnímu střetu demonstru-
jících s ozbrojenými složkami, 
takzvanými bílými přilbami, 
došlo v Jankovcově ulici. V uli-
ci 28. října se policie chys-
tala rozehnat demonstranty 
vodním dělem. Vznikla petice 
s ekologickými požadavky.

13. listopadu 1989 bylo ná-
městí plné. Na petici reagova-
lo vedení národního výboru 

vyhýbavě. Demonstranti dali 
najevo svou nespokojenost 
a policie je vytlačila z náměstí. 
Chtěli, aby komunistická stra-
na použila svou vedoucí úlohu 
a zajistila odsíření elektráren 
a zlepšení životního prostře-
dí. I proto se dav vydal k její-
mu okresnímu sídlu. Tajemník 
Antonín Váňa demonstrantům 
slíbil veřejnou debatu 20. lis-
topadu na zimním stadionu. 
Mezitím došlo k zásahu na Ná-
rodní třídě v Praze a debata 
dostala trochu jiný ráz.  zt

 Více v rozhovoru na stranách 10 a 11

Lidský řetěz v listopadu 1989 procházel Teplicemi. foto: archiv M. Fujdiaka

Kordon bílých přileb zatarasil v listopadu 
1989 v Teplicích cestu protestujícím. 
foto: Miroslav Rada
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Zjistili jste závadu na městském 
majetku nebo nepořádek v ulicích či 
u kontejnerů? Nahlašte nám ji na
http://hlaseni.teplice.cz/.

HLÁŠENÍ  ZÁVAD

Teplický Zimák získal  
cenu v soutěži Stavba roku 
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Za poskytnutí dotace ve výši 2 milionů korun na nákup operačních instrumentálií pro 
Centrální operační sály v teplické nemocnici poděkoval zastupitelům města generální 
ředitel společnosti Krajská zdravotní, která spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji, 
včetně teplické, Petr Fiala. Pavilon operačních sálů je podle něho v teplické nemocnici 
nejvýznamnější akcí v celé historii Krajské zdravotní. „Vážíme si přístupu teplické 
samosprávy k potřebám Nemocnice Teplice. Naším cílem je poskytovat co nejkvalitnější 
péči na úrovni současné medicíny a rovněž díky pomoci dárců se nám snáze daří tento cíl 
naplňovat,“ dodal šéf Krajské zdravotní, Fiala.

PODĚKOVÁNÍ

Město Teplice se zapojilo do 
projektu Seniorská obálka. Služba 
je určena nejen pro seniory, ale také 
pro osoby se zdravotními problémy. 
Vyplněný tiskopis „obálky“ usnadní 
práci zdravotníkům ve chvíli, kdy 
bude člověk potřebovat rychlou 
pomoc. 
Obálka obsahuje informace 
o užívaných lécích, nemocech, 
hospitalizacích nebo alergiích. 
Důležité jsou kontakty na blízké 
osoby. 
Tiskopis a návod k vyplnění si 
mohou občané vyzvednout na 
podatelnách magistrátu na náměstí 
Svobody a na Mírovém náměstí. 
Seniorům, kteří si nemohou tiskopis 
ze zdravotních důvodů vyzvednout, 
jej doručí pracovníci sociálního 
odboru osobně nebo ve spolupráci 
s pečovatelskou službou domů. Ke 
stažení je také na http://teplice.cz/
seniorska%2Dobalka/ms-27009/
p1=23414. 

PRO SENIORY

Teplice – Zimní stadion alias Zi-
mák byl oceněn v rámci sou-
těže Stavba roku 2019. Zimák 
získal speciální cenu hlavního 
mediálního partnera časopisu 
Stavitel. Do letošního ročníku 
soutěže bylo přihlášeno celkem 
53 staveb. Hlavní cenu získala 
stavba modernizace Vzděláva-
cího a výcvikového střediska 
hasičů ve Velkém Poříčí na Ná-
chodsku. 

„Cena je udělena stavbě z ve-
řejných prostředků, která vel-
mi zdařile rozšířila a doplnila 
komplex teplických sportovišť. 
Oceněna je nejen architektura, 
vlastní dispoziční a provozní 
řešení stavby, ale i celá realiza-
ce – stavební provedení, včetně 

řešení i způsobu provedení 
stavebních i konstrukčních de-
tailů,“ uvedl teplický primátor 
Hynek Hanza, který ocenění 
převzal na slavnostním vyhlá-
šení soutěže v Betlémské kapli.

Nový zimní stadion, které-
mu Tepličané dali ve veřejné 
anketě jméno Zimák, vyrostl 
vedle Sportovní haly Na Stí-
nadlech a propojením vzniklo 
nové multifunkční sportoviště 

se zázemím. Otevřený byl letos 
v březnu. Zimák navrhl archi-
tekt Petr Sedláček. Městskou 
kasu přišla jeho výstavba na 
přibližně 230 milionů korun. 
Stadion slouží k veřejnému 
bruslení i pro sportovní týmy. 
Teplice například navázaly 
na dřívější hokejovou tradici 
a stadion využívá nově vznik-
lý hokejový tým HC Teplice 
Huskies.

Na Bulharu jsou nové trampolínky
Teplice – Město Teplice se 
v rámci rozšíření možnos-
tí sportovních volnočasových 
aktivit dětí rozhodlo pro re-
alizaci zemních trampolínek 
Zero Gravity, a to na dětském 
hřišti v ulici Heleny Malířové, 
na takzvaném Bulharu. Herní 
prvek je určen pro rekreační 
tělesnou činnost, napomáhá 
zlepšení motorické koordi-
nace, tréninku rovnováhy, in-
tenzivnímu spalování kalorií 
a jako prevence obezity. Herní prvek je určen pro 

děti a mládež od 3 let a jeho 
nosnost je 100 kg. Celkové ná-
klady na nákup a vybudová-
ní trampolínek činily 200 tisíc 
korun. „Věříme, že se tento 
nový druh sportovního vyži-
tí setká s pozitivními ohlasy 
mezi Tepličany,“ řekl náměstek 
primátora Jiří Štábl.
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Koncert pro Teplice přilákal k Zahradnímu domu davy
Jedinečný koncert přilákal 

k Zahradnímu domu davy Tep-
ličanů. Skvělý rockový koncert 
pro všechny připravila společ-
nost AGC Flat Glass Czech, kte-
rá slaví několik kulatých výročí 
– především 130 let od zahá-
jení výroby skla v Řetenicích 
a 50 let od využití technologie 
plavení skla. „Dnes v našich 
závodech zaměstnáváme více 
než 3 a půl tisíce lidí a pokud 
budete počítat i jejich rodiny, 
tak se bavíme o tom, že 20 pro-
cent lidí tohoto okresu má něco 

společného se sklárnou. To, 
že slavíme 130 let výroby skla 
a 50 let výroby floatů, slaví ne-
jen firma, ale i její zaměstnanci 
a rodiny. Proto jsme se rozhod-
li, že koncert uděláme opravdu 

pro všechny. Uděláme koncert 
Tepličanů pro Teplice,“ řekl Li-
bor Sehnal, manažer lidských 
zdrojů AGC Flat Glass Czech. 
Skvěle zahrála teplická kapela 
Blue Rocket, která si jako hosty 
pozvala tři členy skupiny Ka-
bát, Radka „Hurvajse“ Hurčíka, 
Otu Váňu a Tomáše Krulicha. 
Mezi hosty byl také teplický pa-
triot a muzikant Petr Kadlček, 
člen skupiny Doctor Victor Víťa 
„Mádl“ Chocholouš a majitel 
jediných hudebnin v Teplicích 
Jakub Fojtík. 

Skláři z Řetenic slaví 130 i 50 let 
Tavit sklo v pecích se v Ře-

tenicích poprvé začalo před 
130 lety, v továrně tehdejšího 
pokrokového podnikatele Maxe 
Eugena Mühliga. O 70 let poz-
ději se pak ve stejném závodě 
uskutečnila opravdová techno-
logická revoluce. 

Jako první ve střední a vý-
chodní Evropě spustili v řete-
nickém závodě tehdejšího Sklo 
Unionu revoluční technologii 
výroby skla pomocí plavení na 
cínové lázni. Tato technologie 
výroby plochého skla – float 
se v závodě dnešní AGC Flat 
Glass Czech využívá i nyní, kdy 
je firma největším evropským 
výrobcem plochého skla. Tato 
a další kulatá výročí si AGC 
Flat Glass Czech připomněla 
s obchodními partnery, zástup-
ci města a kraje i současnými 
a bývalými zaměstnanci. Nej-
dříve dnem otevřených dveří 
a exkurzí v závodě Processing 
a závodě Řetenice na lince 
R3. Později také koncertem 
AGC pro Teplice u Zahradního 
domu. 

„Výroba skla u nás v Řeteni-
cích má unikátní historii. Max 
Eugen Mühlig a jeho žena za-
čali před 130 lety cestu, kte-
rá má jedinečné parametry. Je 
úžasné, že Mühligovými zapo-
čatá a všemi těmi, kteří prošli 
branami tohoto závodu, násle-
dovaná cesta, je dnes pevnější 

a širší než před 130 lety. Svědčí 
o tom nejen spuštění unikát-
ní technologie plavení skla na 
cínové lázni před 50 lety, nejen 
založení firmy Glavunion a ná-
sledná privatizace před 30 lety, 
nejen miliardová investice do 
špičkové technologie na peci 
R1 před pěti lety, ale i nedáv-
ná investice umožňující nám 
vyrábět mnohem větší formá-
ty v závodě Processing. Toto 
vše, co si dnes připomínáme, je 
důkazem, že cestu započatou 
manžely Mühligovými úspěš-
ně rozvíjíme,“ řekl Zdeněk Fre-
lich, Country manažer společ-
nosti AGC Flat Glass Czech. 

130 let od zahájení  
průmyslové výroby skla 
Sklárna v Řetenicích byla druhou v po-
řadí, kterou podnikatel a technolog Max 
Eugen Mühlig provozoval. Podle do-
stupných zdrojů měla údajně velký vliv 
na to, že se sklárna v Řetenicích posta-
vila, Mühligova žena Marie pocházejí-
cí z velmi bohaté podnikatelské rodiny. 
Ta totiž oplývala obchodním nadáním 
a prosadila stavbu modernější a vět-
ší sklárny v Řetenicích. Max Eugen Müh-
lig, coby technik schopný vyrobit kvalit-
ní a levné sklo, jejích rad vyslyšel. I proto 
zřejmě sklárna nesla jméno Marie. První 
tovární hala měla rozpětí 17 metrů a ta-
vicí pec v ní spustila výrobu v roce 1890. 

50 let od zahájení  
unikátního plavení skla
Před 50 lety se mohla sklárna v Řeteni-
cích podniku Sklo Union pochlubit v teh-
dejší střední a východní Evropě jedineč-
nou technologií výroby skla. Původní 
výroba tažením ještě z dob Maxe Eu-
gena Mühliga byla nahrazena revoluč-
ní technologií výroby plaveného skla na 
cínové lázni, tzv. float. Tu podnik získal 
od britské společnosti Pilkington. Tech-
nicky nesmírně náročná výstavba lin-
ky trvala pouze dva a čtvrt roku. Zku-
šební provoz byl zahájen 22. října 1969 
a 1. ledna 1970 zahájila výrobní linka tr-
valý provoz. 

30 let od založení  
společnosti Glavunion
Před 30 lety se v obchodním rejstříku 
objevilo namísto státní podnik Sklo Uni-
on akciová společnost Glavunion se zá-
vody Řetenice, Chudeřice, Kryry, Du-
chcov, Pozorka, Sokolov, Oloví, Chodov 
a Hranice. Šlo o první krok privatizace 
firmy na cestě směřující k belgické sku-
pině Glaverbel. Právě tato privatizace, 
společně s privatizací automobilky Ško-
da Auto, bývá odborníky považovaná 
za příkladnou cestu přechodu státního 
podniku do soukromých rukou. Dnes je 
firma AGC Flat Glass Czech součástí svě-
tového lídra ve výrobě plochého skla, ja-
ponské skupiny AGC. 

5 let od zahájení provozu 
světové technologie 
Před pěti lety společnost AGC Flat Glass 
Czech ukončila rozsáhlou rekonstruk-
ci linky R1 v Řetenicích. Instalace unikát-
ní technologie na výrobu skel především 
pro automobilový průmysl přišla zhru-
ba na dvě miliardy korun. Šlo o jednu 
z nejvýznamnějších investic skupiny AGC 
v Evropě za posledních několik let. Zre-
konstruovaná linka je jedním z nejmo-
dernějších zařízení svého druhu.
Dokončení modernizace  
závodu Processing
V červenci letošního roku pak AGC Flat 
Glass Czech dokončil v Řetenicích vý-
znamnou investici do závodu Pro-
cessing. Investice zlepší kvalitu a zvý-
ší kapacitu výroby plochých skel, která 
nyní bude moci dodávat také ve větších 
formátech. „Tím se závod více vyprofilo-
val a zaměřil na stavební projekty,“ uve-
dl ředitel závodu Processing Petr Maz-
zolini. Firma investovala téměř 150 
milionů korun především do technologií 
na zpracování velkoformátových skel. 

J A K  Š E L  Č A S

Hejtmana Ústeckého kraje Ol-
dřicha Bubeníčka se sklárnou 
pojí osobní vazby, neboť zde 
strávil část svého profesního 
života. „Vždy mě těší, když vi-
dím, jak se firmám v Ústeckém 
kraji daří. Stotřicetileté výročí 
provozu a neustálé zlepšování 
a modernizace stávající výroby 
svědčí o tom, že v Teplicích to 
se sklem opravdu umí. Zde mě 
to těší o to více, že jsem tu sám 
roky pracoval,“ řekl hejtman. 
Primátor Teplic Hynek Hanza 
zase připomněl, že z AGC má 
jednací stůl i konferenční sto-
lek v zasedací místnosti magis-
trátu, kde přijímá návštěvy.

Na oslavách nechyběl (zleva) teplický primátor Hynek Hanza, hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček i bývalý předseda představenstva AGC Flat Glass Czech Pavel Šedlbauer. foto: zt

B Y Z N Y S
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Síla tradice a výjimečnost sklárny 
je zavazující a také motivující
Řetenickou sklárnu, 
která vyrábí ploché 
sklo, jež je klíčovým 
produktem pro další 
zpracování v závodech 
AGC, vede od února 
Miloslav Zoula. 

Pro AGC Flat Glass Czech 
pracuje od roku 1998, kdy na-
stoupil jako investiční specia-
lista řízení výstavby. Zajišťoval 
výstavbu důležitých sklářských 
závodů například v ruském Kli-
nu, v Chudeřicích nebo právě 
v Řetenicích, kde měl na starosti 
i rekonstrukci linky R1 na výro-
bu plochého skla s celosvětově 
unikátní technologií výroby. Od 
roku 2014 zastával na závodě 
pozici zástupce ředitele pro in-
ženýrské služby. 

Jak se technologicky promě-
nil řetenický závod a AGC za 
21 let, co jste nastoupil? 

Závod Řetenice se za posled-
ních 21 let výrazně technologic-
ky proměnil. Došlo k výrazné-
mu rozvoji závodu, v roce 2001 
rozšíření závodu o výrobní linky 
na nízko-emisní skla a výrobní 
linky na laminovaná skla. V roce 
2007 proběhlo spuštění floatské 
výrobní linky (R3) zaměřené na 
výrobu skel pro automobilový 
průmysl. V roce 2011 byla prove-
dena generální oprava linky R2, 
zaměřená především na snížení 
energetické náročnosti výro-
by a ekologii (instalace jednot-
ky čištění spalin). V letech 2012 
– 2014 se uskutečnila generální 
oprava a byl zahájen provoz vý-
robní linky R1, kde byla instalo-
vána energeticky výrazně úspor-
nější technologie kyslíkového 
tavení a specifická AGC výrobní 
technologie zaměřená na barev-
ná skla obzvláště pro automo-
bilový průmysl. V tomto ohledu 
máme nejmodernější technolo-
gii v celé skupině AGC.

A jak se proměnil personálně?
V personální oblasti docháze-

lo rovněž k výrazným změnám. 
V souvislosti s mezigeneračními 
změnami českého managemen-
tu postupně dochází ke změ-
nám řízení celé skupiny českých 

závodů divize primární výroby 
skla. Z řízení českých aktivit ge-
nerálním ředitelstvím se přešlo 
více na řízení závodů napřímo 
ze strany belgického vedení na 
základě výrobních ukazatelů. 
Závod Řetenice je od roku 2007 
(se spuštěním linky R3) mnohem 
více zaměřen na výrobu pro au-
tomobilový průmysl, což s sebou 
nese nové požadavky. Organi-
zační struktura závodu se tomu 
musela flexibilně přizpůsobit. 
Řízené ukazatele výroby, pláno-
vání výroby i sledování kvality 
v rámci standardů ISO přináší 
zvýšené nároky na všechny pod-
půrné činnosti v rámci závodu. 
Mnoho funkcí bývalého generál-
ního ředitelství bylo převedeno 
právě na závod Řetenice. 

Za 130 let sklářské historie, 
za 50 let od zprovoznění první 
linky pracovalo v závodě něko-
lik tisíc lidí, s podnikem a pra-
cí v něm byly svázány tisíce 
rodin, uvědomujete si tu sílu 
tradice a výjimečnost?

Samozřejmě si to uvědomu-
ji a co více, je to pro mě velice 
zavazující pokračovat v rozvo-
ji závodu a je to i motivace do 
budoucna. Všichni naši bývalí 
i stávající zaměstnanci odved-
li skvělou práci, což jsme si 

připomněli v rámci 50tého výro-
čí a za což musím všem našim 
zaměstnancům znovu poděko-
vat. A naším cílem nemůže být 
nic menšího než v této tradici 
pokračovat a pokud možno se 
zlepšovat ve všech oblastech. 
Jak jsme na tom v závodě Řete-
nice, jsme ukázali v rámci dne 
otevřených dveří linky R3. 

Potěšil vás zájem Tepličanů 
o prohlídku závodu a o kon-
cert AGC?

Mě osobně ohromně potě-
šil. Navštívila nás i spousta 
bývalých zaměstnanců, byla 
to příležitost se s nimi podě-
lit o naše zkušenosti a názor-
ně jim ukázat, kam se závod 
dostal v rozvoji a v nových 
technologiích i díky nim. Zá-
jem veřejnosti jen potvrdil, 
že sklárna nejen že bývala, 
ale především stále je jedním 
z nejvýznamnějších závodů 
v regionu a občané mají zájem 
o informace, jak dnes výroba 
plochého skla probíhá a jak si 
náš závod vede. Být součástí 
mezinárodního koncernu ne-
znamená zapomínat na odpo-
vědnost v rámci regionu. 

Jakým směrem se pod-
le vás bude vyvíjet výroba 

plochého skla, jaké inovace 
nastanou?

Dnešní doba přináší tlaky na 
velké změny. Nevyhne se tomu 
ani náš závod. Princip výro-
by a potřeba plochého skla ať 
pro budovy nebo automobily 
se dlouho asi ještě nezmění. 
Ale z hlediska ochrany životní-
ho prostředí a energetických 
úspor jsou veliké požadavky 
na zlepšování, tlačené přede-
vším legislativní formou z EU. 
A my musíme být připraveni, 
takže chystáme projekty další-
ho snížení emisí CO2 v rám-
ci tavení, s využitím principů 
elektrického tavení a vyšším 
využitím možností kyslíkové-
ho tavení. A bude nás čekat 
zavádění technologií v rám-
ci industrializace 4.0., výro-
ba plochého skla je průmyslo-
vá výroba, kde automatizace 
je již dnes na vysoké úrovni. 
Vzhledem k dlouhé životnos-
ti sklářských pecí, kde provoz 
je koncipován až na 20 let ne-
přetržité výroby, půjdou změny 
v našem závodě postupně. Vý-
razná technologická obměna 
může nastat vždy až v rámci 
výměny technologie sklářské 
pece, první by měla být linka 
R3, která je v provozu od roku 
2007. 

Nový ředitel závodu Řetenice společnosti AGC Flat Glass Czech Miloslav Zoula. foto: agc
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Miroslav Wanek: Jsem takový re volucionář v záloze
Frontman kapely Už jsme doma Miroslav 
Wanek byl před třiceti lety jedním z tahounů 
sametové revoluce v Teplicích. Dostal se do 
epicentra všeho listopadového dění v Teplicích 
vlastně náhodou, protože měl silný has.
Gabriela Zlámalová

Co jste v roce 1989 vlastně dě-
lal?

Ten rok byl na události ve-
doucí k listopadu velmi bohatý. 
Začalo to v lednu takzvaným 
Palachovým týdnem, toho jsem 
se účastnil v Praze. Pak byla 
demonstrace na Škroupově ná-
městí, kde vystoupil Havel. Pak 
se objevila podpisová akce Ně-
kolik vět. Té jsem se účastnil 
už na plný úvazek a obcházel 
Teplice. Lidí tehdy podepisova-
lo velmi mnoho. Bylo na tom za-
jímavé, že lidi se vůbec nebáli, 
nebylo to jako s Chartou. At-
mosféra byla úplně jiná – jen se 
čekalo, kdy to praskne, a o tom, 
že se to stane, téměř nikdo ne-
pochyboval. Uvolnili se cestovní 
restrikce a já vycestoval poprvé 
v životě na Západ, koncem srp-
na, a do Paříže. Potkal jsem se 
s Pavlem Tigridem. Ve vzduchu 
byla i otázka emigrace, ale mě 
to nenapadlo ani na chvíli, ani 
nikdy předtím. A v roce 1989 už 
to i vypadalo jako zbytečnost 
vzhledem ke změně, která byla 
ve vzduchu. Kdy to přijde, ja-
kým způsobem, jestli násilně či 
pokojně, nikdo netušil. 

Eskalace přišla s teplickými 
ekologickými demonstracemi.

V Teplicích to byla demons-
trace 11. listopadu. Dodnes ne-
vím, kdo ji svolal, říkalo se, že 
Oněgin, ale byl jsem tam. Nej-
prve na Benešáku a pak před 
OV KSČ za Priorem. Tam už to 
vypadalo docela drsně, kordony 
policajtů vytlačovaly dav od bu-
dovy, tajemník Váňa koukal nej-
prve z okna, pak sešel dolů. Lidi 
se vždy trochu rozutekli, pak se 
zase vrátili a neustále křičeli: 
„Kdo za to může.“ Váňa byl nej-
prve agresivní a neustále posí-
lal policajty na dav, ale nakonec 
řekl, že uspořádá dialog s obča-
ny na zimním stadionu 20. listo-
padu  Dav se po chvíli rozešel. 

Takže v Teplicích se čekalo na 
20. listopad…

Přímo 17. listopadu jsem byl 
v Brně a nic jsme netušili, až 
když jsem přijel domů, něco se 
šuškalo, ale nic konkrétního. 
Až do dvacátého jsme o Praze 

skoro nic nevěděli, až později 
jsem se dozvěděl, že na silnicích 
k Teplicím hlídkovali policajti 
a kontrolovali auta, jestli neve-
zou tiskoviny nebo cokoli, co by 
mohlo informovat lidi. 

Jaká byla atmosféra na teplic-
kém stadionu?

Stadion byl 20. listopadu té-
měř plný. Zpočátku se zdálo, že 
komunisti mají vše pevně v re-
žii. Mluvili svoje tlachy a strikt-
ně se drželi tématu čistoty 
ovzduší nebo těžby uhlí. Na ka-
ždou sebemenší kritiku (třeba 
na větu: procento znečištění se 
v posledních dnech mírně zhor-
šilo) reagoval dav mohutným 
pískotem a pokřikem: „Kdo za 
to může.“ Pak předali slovo ve-
řejnosti, to redukovali na nej-
menší možný počet. Až si vzal 
slovo nějaký student a začal 
něco jako… tady se řeší eko-
logie v Teplicích, ale je tu také 
Praha. Na Národní třídě došlo 
k útoku na studenty… Během 
minuty mu vypli mikrofon, ale 
stačil toho říct dost, aby dav po-
chopil, že se něco stalo. Nastal 
šílený rámus a zmatek, komu-
nisti už se ke slovu de facto ne-
dostali a celá akce skončila. 

Lidé pak šli na Benešovo ná-
městí.

Dav se ze stadionu přemístil 
na Benešák a já s ním. U kašny 
na náměstí se ten student po-
stavil a snažil se přečíst provo-
lání studentů... Někdo zakřičel: 
„Pusťte tam Míru, ten má silnej 
hlas,“ a něčí ruce mě okamžitě 
vysadily na kašnu, já převzal od 
studenta papír a velmi nahlas 
jsem ho přečetl davu. Tím pro 
mě začala revoluce. Od tohoto 
momentu jsem se dostal do epi-
centra všeho dění v Teplicích 
a okolí.

Sametová revoluce vlastně od-
startovala v Teplicích.

Ty demonstrace z 11. listopa-
du se nazývají „ekologické“, ale 
myslím, že nesprávně. Ten, kdo 
je vyvolal, si vzal podle mého 
názoru ekologii jako zámin-
ku, jako téma, na které uslyší 
co nejvíce lidí, protože ovzduší 

v Teplicích bylo otřesné. Cíle 
byly jasně politické, šlo o to, do-
hnat KSČ k odpovědnosti. A po-
kud to nebyl záměr organizáto-
rů, tak se to rychle v politickou 
demonstraci proměnilo. Heslo 
„Kdo za to může“ bylo spontánní 
a přesně vyjadřovalo skutečné 
cíle demonstrací. 

A vy jste se ocitl v centru 
dění?

To, že jsem se ocitl v centru 
událostí a později spoluzaložil 
Koordinační centrum a pře-
vzal úlohu mluvčího Občanské-
ho fóra, mělo svou jistou logiku 
a navazovalo to na moji mno-
haletou zkušenost s vydáváním 
samizdatu Patafyzické kolegium 
Teplice, na zkušenosti s pořádá-
ním ilegálních koncertů a vůbec 
na zkušenosti s StB a také na 
kontaktech s undergroundem 
a disentem po republice. I když 
už zdaleka nebyl takový strach 
jako dříve, v těch úplně prvních 
dnech zase tolik lidí, kteří by 
byli ochotni jít s kůží na trh, ne-
bylo. 

Co se vlastně dělo mezi 17. lis-
topadem a Generální stávkou?

V Teplicích by se spíš 
mělo mluvit o období mezi 
20. a 27. listopadem. Zprávy pro-
sakovaly, už i v televizi se něco 
řeklo, ale cenzurované. My umě-
li číst mezi řádky. I přes kontro-
ly na silnicích se k nám postup-
ně dostaly ty první tiskoviny 
z OF v Praze i od studentů. Oka-
mžitě jsme založili Občanské fó-
rum v Teplicích. Jedno centrum 
byla hospoda u Ptáčků a mnoho 
dalších a druhé centrum bylo 
v Krupské ulici v klubu Spekt-
rum. 

Kde jste se vlastně scházeli 
k plánovaní dalších akcí?

Od momentu na Benešáku na 
kašně jsem se nezastavil. Každý 
den jsme se scházeli u Ptáčků, 
tam se vše bouřlivě probíralo, 
sháněly se zprávy, vymýšlely 
strategie. Přemístili jsme se do 
Krupské, tam byla kancelář. Po-
řád jsme čekali nějaký zásah. 
Atmosféra byla sice nadšená, 
ale zároveň taková ve střehu. Je 
těžké to popsat, protože to šlo 
až neuvěřitelně rychle, věci se 
děly z hodiny na hodinu. Hlavní 
činnost na začátku byla organi-
zovat demonstrace. Ty první se 
konaly na Zámeckém náměstí. 
Stávali jsme na schodech kos-
tela a zatím bez ozvučení vyu-
žívali můj silný hlas a četli buď 
svoje projevy, nebo co se přivez-
lo z Prahy. Já měl tu výhodu, že 
mým blízkým přítelem byl Vla-
dimír Hanzel, Havlův tajemník, 
který byl u všeho velmi zblízka. 
Organizoval všechny balkony 
na Václaváku a byl u všech jed-
nání s Adamcem, takže od něho 
jsem měl ty nejčerstvější a také 
nejzaručenější zprávy. 

Nedemonstrovalo se na Bene-
šáku?

Pak se demonstrace přesunu-
ly na Benešák, protože začalo 
chodit víc lidí. Řešili jsme místo, 
odkud se bude mluvit. V prv-
ních dnech nám svůj balkonek 
poskytla pravoslavná církev. Do 
kanceláře v Krupské se zača-
li scházet studenti i téměř celé 
osazenstvo od Ptáčků. Já vyra-
zil mezi Romy a hodně z nich se 
ochotně zapojilo do práce, třeba 
roznášeli letáky. Pod balkonem 
hrála několik demonstrací rom-
ská kapela a atmosféra začala 
být stejná jako v Praze – plná 
radosti, tolerance a společné 
naděje. Demonstrace už byly 
ozvučené a vše se dostávalo na 
vyšší úroveň. Přemístili jsme se 

Herec Petr Čepek a Miroslav Wanek při debatách v listopadu 1989. foto: archiv MW
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Miroslav Wanek: Jsem takový re volucionář v záloze
na velký balkon nad jednou re-
staurací na Benešáku. Demonst-
race byly denně až do Generální 
stávky 27. listopadu. 

Vše tedy vyvrcholilo Generální 
stávkou.

Tak jako byly překotné 
události v celé republice, tak 
i v Teplicích. Generální stáv-
ka nás zastihla zcela připrave-
né, účast byla obrovská. Začalo 
to vypadat, že se to už nezvrátí. 
Týden mezi 20. a 27. listopadem 
byl vedle nadšení i plný napětí 
a neblahých očekávání. Nemoh-
li jsme uvěřit, že to komunisti 
a estébáci vzdají bez boje. 

O co konkrétně jste usiloval 
vy?

Já měl na starosti kromě ji-
ného kulturu a policii. Jeden 
z mých prvních kroků bylo zru-
šit OKS, tam jsem cítil hníz-
do cenzury a chtěl jsem, aby 
bylo co nejdříve zničeno. To se 
i rychle podařilo. S policií to 
bylo složitější. Zrušit ji nešlo 
a ani výměna vedení nebyla jed-
noduchá, podléhali ministerstvu 
vnitra a to zpočátku stále řídili 

komunisti. Společně s Edou 
Vackem jsme této oblasti věno-
vali zvýšenou pozornost. Bohu-
žel jsme nezabránili skartaci 
mnoha dokumentů. 

Přisel konec roku…
Pak byl konec roku, Havel se 

stal prezidentem a my si koneč-
ně oddechli, že už je vyhráno. 
Od ledna do března bylo na-
ším hlavním úkolem koordino-
vat přípravu na první svobodné 
volby. Byl jsem mluvčím až do 
března/dubna, pak jsem dostal 
nabídku na natočení první des-
ky kapely Už jsme doma a na 
tři týdny jsem odjel. Když jsem 
se vrátil, bylo Občanské fórum 
zcela jiné. Luboš Voleník šel už 
předtím do Federálního shro-
máždění, Eda Vacek do České 
národní rady a já zůstal ty tři 
měsíce vlastně sám. Samozřej-
mě mi spousta lidí pomáha-
lo, ale byl jsem opravdu hodně 
unavený. 

Co jste tedy dělal?
Bylo mi 27, byl jsem punkáč 

a muzikant a nechtěl jsem čas 
trávit vysedáváním na schůzích 

a chodit někde v kvádru. Lidi 
z blízkého okolí mě přemlouvali, 
ať kandiduju na starostu, ale já 
po té zkušenosti ve studiu zno-
vu čuchnul k hudbě a nechtěl 
jsem dělat už nic jiného. Opustil 
jsem svoje civilní zaměstnání 
a stal se profesionální hudební-
kem, což trvá dodnes. 

Jakých bylo těch 30 let, které 
od „sametu“ uplynuly. 

Přes všechna zklamání z po-
sledních let a excesy toho 
gaunera z Hradu ve skutečnosti 
byly velmi šťastné. Celých těch 
třicet let žiju svobodně, jsem 
Evropan, mohu cestovat a také 
toho hojně využívám, mohu zpí-
vat, o čem chci, mohu psát, co 
chci, číst co chci, moje děti mo-
hou studovat, co chtějí, pozná-
vat jiné kultury a učit se být to-
lerantními. Tohle všechno jsem 
si tehdy v tom roce 89 nedovedl 
ani představit. Ale ve střehu je 
třeba být pořád. I když by se mi 
hodně nechtělo, jsem připraven, 
v případě potřeby, vstoupit zno-
vu do aktivní role. Takže jsem 
vlastně takový revolucionář 
v záloze (smích).

se narodil 6. dubna 1962 v Teplicích. Vy-
růstal v Dubí u Teplic, bez otce a od 9 let 
také bez matky, která tragicky zemřela 
kvůli pracovnímu úrazu ve sklárnách. Od 
té doby ho vychovávali prarodiče. Vyučil 
se sklářem v Novém Boru. V roce 1985 
přišel do skupiny Už jsme doma, se 
kterou hraje dodnes. V roce 1989 se stal 
mluvčím Občanského fóra v Teplicích. Po 
revoluci – mimo koncertování a nahrává-
ní alb – složil hudbu k několika filmům, 
vydal básnickou sbírku Máj a učil na UTB 
ve Zlíně a na FAMU v Praze. Má syna 
Jakuba Čermáka.

Miroslav Wanek 

P R O F I L

Studijní obory s maturitou 
(čtyřleté):
23-41-M/01  Strojírenství
zaměření:  
Programování CNC strojů 
a počítačová grafika

23-45-M/01  Dopravní prostředky
zaměření:  Silniční vozidla a logistika
26-41-M/01  Elektrotechnika
zaměření (volí se od 3. ročníku):
 Energetika a informatika,
Automatizace a počítačové aplikace

Studijní obory s maturitou 
(čtyřleté):
18-20-M/01  Informační technologie
zaměření:  Počítačové sítě a programování
37-42-M/01  Logistické a finanční služby
zaměření:  Informatika v logistice

Učební obor s maturitou (čtyřletý):
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
zaměření:   Bezpečnostní systémy a datové sítě

Sdělovací a zabezpečovací technika

Střední průmyslová škola
Ústí nad Labem, Resslova 5, p.  o.

Středisko Resslova - Resslova 5, 400 01 Ústí nad Labem
sekretariát: 475 240 054, zástupci: 475 240 052, 475 240 070, e-mail: sekretariat@spsul.cz, www.spsul.cz

Středisko Stříbrníky - Výstupní 2, 400 11 Ústí nad Labem - Stříbrníky
sekretariát: 478 572 204, zástupci: 478 572 255, 478 572 256 

e-mail: skola@spsul.cz, www.spsul.cz

Uchazečům o studium nabízíme tyto studijní a učební obory:

Učební obory s výučním listem (tříleté):
26-51-H/02  Elektrikář - silnoproud
26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje
37-51-H/01  Manipulant poštovního provozu a přepravy
Dálková forma vzdělávání
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud
Učební obor - jednoleté zkrácené studium (pro uchazeče 
s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou)

!  Střední průmyslová škola je státní odbornou školou, založenou 
již v roce 1910. Je jednou z největších páteřních škol Ústeckého 
kraje a lídrem v přípravě pro moderní technologie a IT obory. 
Škole jsou propůjčeny tituly Fakultních škol: Elektrotechnické 
fakulty ČVUT v Praze, Fakulty strojní TU Liberec a Přírodovědecké 
fakulty UJEP Ústí nad Labem. Škola je čtyřnásobným vítězem 
a držitelem titulu „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“, který uděluje 
klub zaměstnavatelů škole, která nejlépe v kraji připravuje žáky do 
profesního života.
!  Žáci mohou v případě nevhodné volby oboru nebo náročnosti 
studia přestoupit na jiný obor. 
! Absolventi elektro oborů mohou získat kvalifikaci podle § 5 
a § 6 vyhlášky 50/1978 Sb., žáci oboru dopravní prostředky řidičský 
průkaz na nákladní automobil. V oboru strojírenství se učí CAM 
systémy v učebně CNC strojů a CAD systémy v učebně počítačové 
grafiky. Na škole je zřízena Cisco Networking Academy Program 
s možností získat certifikát CNA 1–4.
!  Škola je držitelem ceny Evropské kvality v projektu 
Comenius – Vocex – mezinárodní výměna studentů. Jsme 
akreditovaným střediskem pro získání prestižního mezinárodního 
osvědčení ECDL (Mezinárodní standard pro digitální znalosti 
a dovednosti).
! Unikátní je spolupráce se zaměstnavateli, která zvyšuje 
možnost uplatnění absolventů na trhu práce (praxe, brigáda, 
stipendijní programy). S partnery má škola uzavřenu „Pečeť kvality 
přípravy absolventů do profesního života“ pod záštitou prezidenta 
Hospodářské komory ČR. 
! Bohaté jsou mimoškolní aktivity – exkurze, adaptační 
a sportovní kurzy, zahraniční stáže, soutěže, spolupráce se 
základními školami. 
! Zveme Vás na dny otevřených dveří. Středisko RESSLOVA: 
21. 11. 2019 od 14 hod., poslední prohlídka v 16 hod., 7. 12. 2019 
od 9 hod., poslední prohlídka v 11:30 hod. a 14. 1. 2020 od 14 hod., 
poslední prohlídka v 16 hodin. Středisko STŘÍBRNÍKY: 20. 11. 2019, 
4. 12. 2019, 15. 1. 2020 vždy od 14 hod. do 16 hodin. Soutěž pro 
žáky ZŠ "A JE TO 2019" - 11. 12. 2019, 8–12 hodin.
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát Johanna Wolfganga von Goetha
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slevy až 

30 %*

Kärcher
a žádný pátek
není černý!

ŽLUTÝ VÍKEND
Pátek 29. 11. a pondělí 2. 12. 2019
*  Platí na vybrané produkty z řady Home and Garden.

Navštivte nás v KÄRCHER STORE Teplice, Srbická 469 nebo na www.karcher.cz/zluty-vikend

Zit Teplice, Zit Usti - KS Teplice - 188x264 mm + spad.indd   1 15.10.2019   13:46:59

l i s t o p a d  2 0 1 9
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Památku Karla Gotta 
uctí koncertem
Teplice – Zajděte si do Krušno-
horského divadla na mimo-
řádný koncert, jehož program 
budou tvořit hity legendární-
ho Karla Gotta. Podnět k jeho 
uspořádání dali sami teplič-
tí hudebníci, konkrétně Petra 
Kubošková ze skupiny Hamba-
eros a téměř obratem se k ní 
přidali další účinkující. Koncert 
Pocta Karlu Gottovi se ode-
hraje ve velkém sále divadla, 

Pikniky pod střechou

Jihoafričani na prvním turné v Česku
Teplice – Jihoafrická skupina 
Stone Jets, jejíž členové mo-
mentálně žijí v Londýně, vy-
ráží na první turné po České 
republice. Už 16. listopadu se 
zastaví i v teplickém Jazz Clu-
bu. Koncert se uskuteční od 
20.00 a vstupné je 150 korun. 
Spojte si rytmický pop, přidej-
te trochu klasického rocku, 
hrst afrických rytmů a špetku 
soulu a máte kapelu, která si 
už po první odehrané písnič-
ce zaručeně získá vaše srdce. 

Tato trojice vznikla v roce 2013 
a má za sebou mnoho vyda-
ných singlů, koncertů a hlavně 
spokojených posluchačů.  zt

Teplice – První předvánoční 
Piknik pod střechou se koná 
v Bartholomeus Gallery Café 
4. prosince od 15:00 hodin. „Je 
určen pro širokou veřejnost 
a podstatou bude vzájemné 
ochutnávání přinesených vá-
nočních dobrot, vůně svařáku 
a vánoční rozjímání,“ říká po-
řadatel Robert Zauer.  V 17:00 
hodin se pak návštěvníci mů-
žou těšit na adventní koncert 
v podání teplické konzervatoře. 
Vstup je zdarma.  zt

Nejkrásnější árie 
od Štefana Margity
Teplice – Galavečer nejkrásněj-
ších operních árií a muziká-
lových písní v podání světově 
proslulého tenoristy Štefana 
Margity a jeho hostů si vychut-
náte 26. listopadu v Krušnohor-
ském divadle. Začátek je naplá-
nován na 19.00 a vstupné je od 
550 do 690 korun. Těšit se může-
te i na sopranistku Kristýnu Vy-
líčilovou a houslového virtuóza 
Miroslava Ambroše. Zazní díla 
W. A. Mozarta, P. I. Čajkovského, 
A. Vivaldiho, ale také muziká-
lové melodie J. Williamse nebo 
A. L. Webbera.  zt

Baumaxa a Mucha 
zazpívají v Knaku
Teplice – V klu-
bu Knak to 
žije. Už 22. lis-
topadu od 
20.00 bude 
hostit punko-
vou podivínku 
a písničkářku 
Muchu spo-
lečně s jed-
ním z našich nejlepších sou-
časných písničkářů Xavierem 
Baumaxou.  zt

Vyražte na koncert 
Hradišťanu
Teplice – Hradišťan s umělec-
kým vedoucím Jiřím Pavlicou je 
ojedinělým hudebním tělesem 
s vysokou uměleckou i inter-
pretační úrovní, nezvykle širo-
kým žánrovým záběrem a ne-
tradičním repertoárem, který 
v počátcích vycházel zejména 
z folklóru. Originální těleso, kte-
ré s odkazem na lidové tradice 
překračuje hranice hudebních 
žánrů. Už 29. listopadu od 19.00 
se můžete těšit na jejich předvá-
noční koncert v Krušnohorském 
divadle. Vstupné je od 340 do 
420 korun.  zt

23. listopadu v 19.00 hodin. 
Vstupné je 120 korun.  zt

Hledáte nového praktického lékaře?
EUC Klinika Ústí nad Labem  registruje nové pacienty

Výhody
• Další navazující specializace pod jednou střechou

• Odborná vyšetření, laboratoře, lékárna, radiodiagnostika
• Centrální recepce – pohodlné objednávání  

a příjem pacientů šetří čas
• Hlídání termínů preventivních prohlídek
• Řešení akutních zdravotních problémů

www.eucklinika.cz

Registrujte se na tel. 477 102 100 a 477 102 101  
nebo osobně na centrální recepci.

EUC Klinika Ústí nad Labem, s.r.o.
Masarykova 2000/92, Ústí nad Labem
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Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 19.–22. 11.
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 5.–9. 12.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5.května – u hřiště 2.–5. 12.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 26.–29. 11.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 23.–26. 12.
Krušnohorská – parkoviště 8.–12. 11.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 27.–30. 11.
Unčínská 13.–16. 11.
Přítkovská – u č. p. 1500 – panelák vedle OSSZ 6.–10.12.
Proboštovská x Táborská 28. 11. – 2. 12.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 15.–19. 11.
J. Koziny – parkoviště u tří věžáků 12.–15. 11.
Maršovská – u č. p. 1519 – nad služebnou 15.–19. 11.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK 28. 11. – 2. 12.
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT 14.–18. 11.
Přítkovská 1650-1 (ul. A. Staška a Edisonova) 19.–22. 11.
Bohosudovská 1478-83 – na park. 7.–11. 11.
Bohosudovská 1487-8 – na park. naproti OKAY 22.–26. 11.
Bohosudovská 1605 – na park. (naproti SČVK) 5.–9. 12.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 11.–14. 11.
Husova x Arbesova – na parkovišti 21.–25. 11.
Potoční ul. 12.–16. 12.
A. Staška 1717-18 – na park. 4.–7. 12.
A. Staška 1709-10 14.–18. 11.
A. Staška 1706-9 28. 11. – 2. 12.
Zemská 1439 5.–9. 12.
Hlávkova 29. 11. – 3. 12.
Scheinerova 15. 11. – 19. 11.
Nedbalova x Fibichova 28. 11. – 2. 12.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 9.–12. 12.
Kopřivová x Trnková 19.–22. 11.

Severní x Na Haldách 5.–9. 12.
Gagarinova 1432 20.–23. 11.
Gagarinova 1423 (směr od Modlanské ul.) 5.–9. 12.
Skupova x Havlíčkova 11.–14. 11.
Skupova x Thámova 8.–12. 11.
Metelkovo nám. x Fügnerova 21.–25. 11.
„malá“ Trnovanská 1528 28. 11. – 2. 12.
Trnovanská 1276-8 – (nad MŠ) 19.–22. 11.
Trnovanská 1297-8 – u „Palm Beache“ 4.–7. 12.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na parkovišti přes 
silnici 19.–23. 12.
Kosmonautů 12.–16. 12.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD  
12.–16. 12.
Kpt. Jaroše 2.–5. 12.
V Závětří 1676 22.–26. 11.
Doubravická 1683 12.–6. 12.
Raisova 2573 – bok domu 13.–17. 12.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou 29. 11. – 3. 12.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č. p. 2900  
14.–18. 11.
J. Hory x U Horského pramene 15.–19. 11.
J. Hory x Vančurova 8.–12. 11.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 9.–12. 12.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka  
27.–30. 11.
Jankovcova u garáží (tabák) 6.–10. 12.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 15.–19. 11.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 29. 11. – 3.12.
Potěminova x K. Čapka 25.–28. 11.
Zeyerovo nám. 1300 16.–19. 12.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 29. 11. – 3. 12.
Fučíkova stezka x Foersterova 13.–17. 12.

Křičkova x Škroupova 25.–28. 11.
Křížkovského 2508-10 6.–10. 12.
J. Suka 2591 20.–23. 11.
P. Holého x Purkyňova 10.–13. 12.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici 19.–22. 11.
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“ 18.–21. 11.
Lípová x Jungmannova 18.–21. 11.
Tyršova 20.–23. 11.
Dubská x Brožíkova 22.–26. 11.
Dubská x U Hřiště 4.–7. 12.
Alejní 2754 – zeleň 11.–14. 11.
Písečná 13.–16. 11.
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice 10.–13. 12.
Pražská 3009-11 na park. u hlavní silnice 29. 11. – 3. 12.
Zelená ul. u zadních vchodů č. p. 2786-9 27.–31. 12.
Stará Mlýnská x Souběžná 3.–6. 12.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 9.–12. 12.
Novoveská 3090-3 10.–13. 12.
Habrová 3082 26.–29. 11. 
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 12.–15. 11.
Javorová 3025 3.–6. 12.
Březová – v zatáčce pod č. p. 3230 3.–6. 12.
Javorová 3039 – naproti přes silnici 20.–23. 11.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 18.–21. 11.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou  
11.–14. 12.
Jugoslávská 26.–29. 11.
Francouzská x Varšavská 3.–6. 12.
Ostravská x Bulharská 12.–15. 11.

Opavská 2625 – naproti na zeleň 27.–30. 11.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 25.–28. 11. 
Slovenská 2638 6.–10. 12.
Jugoslávská 2534-5 18.–21. 12.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č. p. 11.–14. 12.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 11.–14. 12.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 12.–15. 11.
Bílinská – točna MHD 26.–29. 11.
U Soudu 13.–16. 11.
Vrázova x Svojsíkova 11.–14. 12.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 25.–28. 11.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 9.–12. 12.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 4.–7. 12.
Rooseveltovo nám. – park. naproti „Pramenu“ 14.–18. 11.
Stará Duchcovská 403 26.–29. 11.
Sklářská 223 – 247 11.–14. 12.
V Břízkách – točna MHD 27.–30. 11.
Mostecká 1564 x Ruská 25.–28. 11.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 9.–12. 12.
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 16.–19. 12.
Litoměřická 2.–5. 12.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků 2.–5. 12.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 3.–6. 12.
Zrenjaninská 297-8 4.–7. 12.
Zrenjaninská 320-1 12.–15. 11.
Buzulucká 305-7 10.–13. 12.
Buzulucká č. p. 376 22.–26. 11.
Hudcov, V domkách – u hřiště 27.–30. 11.
Hudcov, Nám. Osvobození – za konečnou 10.–13. 12.
Hudcovská Výšina č. p. 131 – naproti na parkoviště  
21.–25. 11.
Hudcov, Panoráma 6.–10. 12.

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

l i s t o p a d  2 0 1 9

1 5

V TEPLICÍCH
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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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.
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