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Teplice mají  
rebelskou duši
STRANY 8–9

Do boje o kraj nastupuje 
19 stran a hnutí
STRANA 6

Volby 2020

Obří graffiti vzniklo 
jako pocta letci RAF
STRANA 7

Zprávy



DŮM KULTURY
3. 9., 1900  Radim Uzel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 9., 1900  Poutníci – Padesát let v country
13. 9., 1500  Kouzelná školka – Michal  
  je kvítko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. 9., 1900  Ivo Jahelka a Miroslav Paleček
22. 9., 1600 O Budulínkovi 
 1700  O Budulínkovi
28. 9., 1900  Abba World Revival  
  Symphonic Show

ZAHRADNÍ DŮM 
9. 9., 1900  29. Mezinárodní hudební  
  festival Mladá Praha 

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
17. 8., 1900  Five Brass

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Akce 
11. – 13. 8., 1000–1200  
  Vzdělávací a tvůrčí  
  odpoledne v muzeu 
  Hravá muzejní dopoledne ve  
  stálých expozicím doplněná tvůrčí  
  dílnou pro děti od 6 do 12 let.  
  Počet účastníků omezen,  
  rezervace na e-mailu: fremlova@ 
  muzeum-teplice.cz. Pracovní oděv  
  s sebou. Vstupné je 50 korun za  
  osobu.
Výstavy  
do 6. 9.  Rezonance 
do 10. 1. 2021  
  Teplicko objektivem  
  Františka Fridricha  
  web muzea: Druhá světová válka  
  a její závěr na Teplicku – virtuální  
  prohlídka na oficiálním webu  
  muzea – Výstava k 75. výročí  
  konce II. světové války v Teplicích  
  je prezentována pouze virtuálně  
  na webových stránkách  
  a Facebooku. Skládá se z pěti  
  oddílů, které představují situaci  
  na Teplicku od obsazení  
  německou armádou v roce  
  1938 přes život v okupovaném  
  pohraničí až po osvobození  
  a poválečnou situaci zejména  
  v rozmezí let 1945-46.

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
21. 9., 1900  Čarodějky v kuchyni
24. 9., 900  Čert a Káča
27. 9., 1900  Divadlo Járy Cimrmana –  
  Záskok

PROBOŠTOV 
12. 9., 1300  Slavnosti obce Proboštov
13. 9., 1000  75 let proboštovské kopané
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč

POKÁCÍME BEZPEČNĚ I VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME

INZERCE

K A M  V Y R A Z I T  N A  T E P L I C K U

DIVADLO NA ZÁMKU 
4. 9., 1000 O Sněhurce a sedmi trpaslících

 1700 Prime Time Voice
 2000 Sen noci svatojánské –  
  Činoherní studio Ústí n. Labem
5. 9., 1000  Gabriel a Málinka
 1700  Lenka Nová – koncert 
 2000  Slovácko sa nesúdí  
  s cimbálovou muzikou
6. 9.,  2000  Princezna Konvalinka  
  a královské hádanky
 1400  Princezna ze mlejna
 1700  Tomáš Matonoha –  
  inspektor Kluzó
 2000  Manželské vraždění

PLANETÁRIUM
12. 8., 1400  Podivná pohádka
 1600  Pohádky a souhvězdí
 1900  Letní hvězdnou oblohou 
16. 8., 1400  Pohádky a souhvězdí 
 1600  Pohádky a souhvězdí 
 1900  Mathologie letní oblohy 
19. 8., 1400  Pohádka o veliké lampě 
 1600  Pohádka Měsíc U krejčího 
 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd 
23. 8., 1400  Pohádka Princ Střelec 
 1600  Podivná pohádka 
 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd 
26. 8., 1400  Hvězdné nebe a Pohádky  
  a souhvězdí 
 1600  Hvězdné nebe a Pohádky  
  a souhvězdí 
 1900  Slunce a člověk  
  Vztah člověka ke Slunci trvá již  
  tisíce let. Co tento vztah obnáší,  
  jaký je vývoj názorů člověka  
  na Slunce a sluneční soustavu  
  od pravěku do současnosti,  
  a mnoho dalších zajímavostí se  
  dozvíte z tohoto filmu.
30. 8., 1400 Hvězdné nebe a pohádka  
  Lovec Orion  
  V pohádce se seznámíme  
  s Jitřenkou, malou dívenkou  

  z oblohy, která na veliké louce  
  prožívá mnoho různých  
  dobrodružství. Na louce žije  
  mnoho zvířat, která loví veliký  
  Orion. Podíváme se na jeho  
  souboj se zlým býkem, ve kterém  
  mu pomáhají jeho věrní psi,  
  a poznáme tajemnou paní  
  z Měsíce a jejího štířího  
  pomocníka.
 1600  Hvězdné nebe a pohádka  
  Lovec Orion 
 1900  Galaxie 

KONZERVATOŘ TEPLICE
15. 9.   Absolventský koncert  
  Barbory Kodešové (PM) – sál K
23. 9.   Koncert SČF Teplice představuje 
  nejlepší žáky teplické  
  konzervatoře – Dům kultury 

KLUB HVJEZDA
19. 9., 2000  Rockové narozeniny:  
  Máca + Jarda Lemmy = 109
17. 10., 2000  Rockový koncert: Guns N Roses 
   – Tribute Slovakia  
  + Hard Colony
28. 11., 2000 Ozzy na Hvjezdě po pěti letech 

KNAK TEPLICE
21. 8., 1900  David Koller (koncert  
  se uskuteční na Doubravce) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 8., 2100  DNB Production Night
12. 9.,  2100  HUGO TOXXX „1000“ Tour
19. 9., 1900  Country Večírek v Knaku
26. 9., 1900  Poletíme?
3. 10., 2100  Cahanova Bulhar & Labello  
  v Teplicích | KNAK
16. 10., 2000  Energit 

KINO KVĚTEN
11. 8., 1730  3Bobule
12. 8., 1730  Bourák
15. 8., 1730  Než skončí léto

18. 8., 1730  Havel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 8., 1730  Šarlatán
26. 8., 1730  Meky 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. 8., 1500  Křupaví mazlíčci
30. 8., 1730  AVA: Bez soucitu

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
2. 9., 1900  Na zlatém jezeře  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pan a paní Páprdovi. Simona  
  Stašová a Stanislav Frej  
  v hlavních rolích romantické  
  komedie. Příběh z kouzelného  
  prostředí na březích „zlatého  
  jezera“ dokáže prolnout humor se  
  smutkem a probouzet city  
  opravdové a hluboké, jako je život  
  sám. Zákonitě nemohl uniknout  
  pozornosti filmařů. Světovou  
  popularitu filmu režiséra Marka  
  Rydella (1981) umocnily výkony  
  Henryho Fondy a Katherine  
  Hepburnové, odměněné spolu se  
  scénářem Oscary.
7. 9., 1900  Jesus Christ Superstar –  
  koncert 
8. 9., 1900  Jesus Christ Superstar –  
  koncert 
9., 10. a 11. 9. Dny otevřených dveří  
  Krušnohorského divadla
13. 9., 1900  Číňani
15. 9., 1900  Jitka Zelenková slaví  
  Zpěvačka s nezaměnitelnou  
  barvou hlasu a repertoárem,  
  který v Česku nemá konkurenci,  
  slaví s fanoušky své životní  
  jubileum koncertním turné  
  Sametový hlas 2020. Svůj  
  recitál staví Jitka Zelenková  
  na zásadních a osvědčených  
  hitech, mezi které patří Vyprávění  
  v pokoji, Rád, Bez lásky láska  
  není, Mít svůj kout a další  
  a světových standardech,  
  jako jsou Měsíční řeka, Noc  
  a den, Vyznání v růžích nebo  
  například Řeka slzí. V doprovodu  
  excelentních muzikantů  
  kontrabasisty Františka Raby  
  a klavíristy Lva Rybalkina vytváří  
  silnou a zároveň intimní  
  atmosféru, v níž jako by zpívala  
  pro každého posluchače zvlášť.
21. 9., 1900  Lakomec 
23. 9., 1900  Kytice – pražský komorní balet 
24. 9., 1900  Vejšlap
25. 9., 1900  Petr Hapka a jeho potměšilí  
  hosté – vzpomínkový koncert
29. 9., 1900  Dva nahatý chlapi
30. 9., 1900  Hovory o štěstí mezi  
  čtyřma očima
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Líbí se vám umělecká graffiti v ulicích města?

Pavel Doulík  
42 let, 
projektor UJEP 
 
Umělecká graffiti se 

mi líbí, zvláště pokud mají určitý 
kontext s místem, kde vznikají. 
Musí mít však nadčasový kontext 
bez politického podbarvení, aby je 
nebylo nutno neustále odstraňovat 
a byla kultivovaná.

Hanka Holíková 
47 let, 
pracovnice ČD 
 
Nemám s tím nejmenší 

problém. Nejsem moc pro stavění 
nějakých pomníků a soch ve veřejném 
prostoru. Tento způsob umění mi přijde 
mnohem zajímavější. 

Eliška Beňková  
35 let, 
obchodnice 
 
Ano, líbí. Určitě je to 

lepší než koukat na to, co zplodil člověk 
bez talentu. V tomto případě alespoň 
koukám na něco hezkého. 

Jiří Řehák  
50 let, 
pedagog 
 
Velká tematická graffiti ve 

městě vítám, oceňuji i to, že se na tom 
Teplice finanční podílejí. Zrovna v případě 
Kurta Taussiga si myslím, že to může 
být impuls pro veřejnost, aby se o jeho 
osudy nebo i osudy dalších teplických 
pilotů RAF začala zajímat. Je zajímavé 
sledovat, jak se původně ilegální graffiti 
stává součástí veřejného prostoru a nese 
s sebou pozitivní informaci. 

Zita Topinková 
57 let, 
účetní 
 
Je to super. Stačí se zajet 

podívat třeba do nedalekého Berlína. 
Tam graffiti město výrazně obohacují. 

Martin Uhrik 
54 let, 
zámečník, provozovatel 
hudebního klubu 
 

Pokud je to na úrovni, tak s tím nemám 
vůbec žádný problém. 

A N K E T A
Léto je v poločase a město  
už hledá vánoční strom

Teplice – Prázdniny jsou teprve za svou polovinou, ale v Tep-
licích pracují na vánočních přípravách. Město každý rok 
zdobí několik vánočních stromů, proto i letos radnice hle-
dá jejich dárce. 

„Pokud v nejbližší době uvažujete o pokácení vzrostlého 
jehličnatého stromu a chtěli byste jej darovat městu, obraťte 
se prosím na paní Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru ži-
votního prostředí, a to elektronicky na adrese teuschelova@
teplice.cz,“ říká Radka Senftová z teplického magistrátu.

Nabízený strom by měl být nejméně 11 metrů vysoký a pra-
videlně rostlý. Nabídky město bude přijímat do 9. října.  gz

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

Kia Sportage. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. *Vyobrazené zvýhodnění 150 000 Kč vč. DPH se vztahuje na Akční model Top s dieslovým motorem a zahr-
nuje Akční slevu 110 000 Kč, Výkupní bonus za starý vůz 20 000 Kč a výbavu v hodnotě 20 000 Kč. Reprezentativní příklad financování Sportage Comfort 1.6 GDi 132 k/97 kW s programem Kia s 0% 
navýšením, pořizovací cena 499 980 Kč. vč. DPH, výše úvěru 324 987 Kč, akontace 35% (174 993 Kč), pevná úroková sazba 0,00% p.a., RPSN 8% p.a., měsíční (1.-48.) splátka úvěru 6 771 Kč, měsíční 
splátka pojištění HAV 1 038 Kč, POV 720 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru 3 250 Kč, délka úvěru 48 měsíců. Celková částka k uhrazení (jistina, úrok, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek) 412 642 Kč, 
pojištění sjednáno u pojišťovny ALLIANZ. Pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby akontace možná od 0%. Pro fyzické osoby nepodnikající akontace možná od 20%. Nabídka je určena pro indi-
viduální zákazníky - spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Pro bližší informace navštivte www.kia.com. Nabídka platí do 31.8.2020.

KIA ÚSTÍ - 150 000 Kč sleva na DIESLOVÉ motory Sportage
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Přes sesutou trať vyroste most

Rekonstrukce muzeum nezavřela

COVID-19  
Vás připravil o práci? 
Nás ne. Naše práce je najít 
práci Vám. Realizujeme pro-
jekt pro nezaměstnané, ve 
kterém nabízíme možnost 
krátkodobých brigád – tré-
ninkových pracovních míst. 
Rozsah 40  hodin za měsíc 
u  zaměstnavatele, který od 
nás dostane uhrazeny své 
náklady, Vaši mzdu. Ales-
poň tři měsíce Vám mohou 
napomoci při hledání vhod-
ného, trvalého zaměstná-
ní. Tuto bezplatnou službu 
v  rámci projektu INSPIRACE 
nabízí společnost LEADER 
ACADEMY o.p.s., kterou na-
jdete na Benešově náměstí, 
ve vjezdu do dvora domu 
322, mezi pobočkami Oční 
optiky a  Kooperativy. Zkus-
te nás navštívit, nic za to 
nedáte. Stejně tak za e-mail 
(teplice@leaderacademy.cz), 
nebo prozvonění telefonu 
775 873 140. Ozveme se Vám 
zpět. Určitě Vám alespoň po-
radíme. 
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Ústecký kraj – Železniční trať 
z Lovosic do Teplic přes Opa-
renské údolí je po sesuvu 
z roku 2013 stále mimo provoz. 
V současné době to vypadá, že 
se přece jen dočká opravy. Na 
místě by měl vzniknout i želez-
niční most.

„Investiční akce zahrnu-
je opravu tratě a vybudování 
nového železničního mostu. 
Cílem je obnovení provo-
zu na trati s minimálními 

investičními náklady. Výběro-
vé řízení na zhotovitele stavby 
má být vypsáno v roce 2022,“ 
řekla mluvčí Správy železnic 
Nela Friebová s tím, že v sou-
časné době se hledá firma, kte-
rá vyprojektuje most přes se-
suv u Prackovic.

Obnova tak čeká nejen sa-
motnou trať v místě sesuvu, 
ale také další části železnice. 
Práce mají vyjít na více než 
460 milionů korun.  gz

Teplice – Rozsáhlá rekonstrukce 
půdních prostor probíhá v hlav-
ní budově teplického zámku. 
Jedná se o opravu stropních 
trámů stropu 2. patra hlavního 
křídla a krovu nad tímto kříd-
lem. Jsou totiž napadené dřevo-
morkou, dřevokaznými škůdci 
a hnilobou. S opravou kro-
vu souvisí kompletní výměna 
střešní krytiny. 
„Rekonstrukce by měla stát ne-
celých 20 milionů korun včetně 
DPH,“ říká Radek Spála, který 
je pověřen vedením teplického 
muzea, a dodává, že tato část-
ka vzhledem k postupu prací 
nebude nejspíš konečnou. „Při 

opravách byly nalezeny pozů-
statky starších malovaných 
stropů datovaných do konce 
16. století. Odebrané vzorky 
z trámových konstrukcí stropu 
byly odeslány do specializova-
né laboratoře na určení jejich 
přesného stáří,“ přibližuje Vlas-
ta Tichá z teplického muzea 
s tím, že zachovalé malované 
prkno je v péči muzejních kon-
zervátorů.

Stavební úpravy, které jsou 
patrné na venkovním vzhledu 
budovy, ale nezavřely muzeum. 
To je s výjimkou knihovny pro 
veřejnost otevřené bez omeze-
ní.  gz

V Trnovanech vymění 
poruchový vodovod 
Trnovany – V trnovanské ulici 
Unčínská provádí Severočeská 
vodárenská společnost rekon-
strukci poruchového vodovo-
du pro zhruba tisícovku napo-
jených obyvatel. „V uvedené 
lokalitě se nachází vodovod, 
který byl uveden do provozu 
v roce 1987. Řad je z nekvalit-
ního materiálu a velmi často 
poruchový. Jde o rekonstrukci 
vodovodu v délce 362,70 me-
trů,“ vysvětlil Jiří Hladík z vo-
dárenské společnosti s tím, že 
stavba je koordinována s měs-
tem Teplice a společností ČEZ, 
které na místě provedou výmě-
nu veřejného osvětlení. Hotovo 
by mělo být do začátku listo-
padu.  gz

Města a obce spojí cyklotrasa
Teplicko – Nový projekt pro cyk-
listy připravilo sdružení Mik-
roregion Stropník. V plánu je 
nová cyklotrasa, která spojí 
města Osek, Háj, Hrob, Lahošť, 
Jeníkov a Duchcov.

Podle zprávy z oseckého za-
stupitelstva města Duchcov, 
Osek a Lom navíc podala spo-
lečný záměr na projekt vybudo-
vání cyklotras v oblasti Pokrok, 

Duchcov, Ledvice. Tento pro-
jekt byl společností Severo-
české doly přijat a cyklotrasy 
budou otevřeny. Součástí jsou 
i nástupní místa právě na cyk-
lotrasu Mikroregionu Stropník.

Cyklotrasa spojující města na 
Teplicku se měla otevřít už le-
tos v dubnu, ale kvůli koronavi-
ru se otevře nejspíše až na kon-
ci prázdnin.  gz

Z potoků se nesmí  
čerpat voda
Teplicko – Kvůli suchu a z dů-
vodu snížení průtoku ve 
vodních tocích platí zákaz 
odběru povrchových vod. 
Lidé nesmějí brát vodu na 
zalévání zahrad, napouš-
tění bazénů nebo mytí aut 
už z Maršovského potoka, 
Bouřlivce, Štrbického i z Mi-
lešovského potoka. A nyní 
nově i z Hájského, Osecké-
ho a Unčínského potoka. 
Nařízení platí až do konce 
října.

„Zákaz odběrů povrcho-
vých vod se nevztahuje 
na odběry pro zásobová-
ní obyvatel pitnou vodou, 
odběry pro požární účely 
nebo na využívání závlah 
ve prospěch zemědělské 
a potravinářské produkce,“ 
vyjmenovává výjimky Dag-
mar Teuschelová, vedoucí 
odboru životního prostře-
dí na teplickém magistrátu. 
Za porušení hrozí pokuta 
až 50 tisíc korun, podnika-
telům a firmám až 100 tisíc 
korun.  gz

K R Á T C E 

Okruh představuje 
život Valdštejnů

Duchcov – Na zámku v Duchcově 
byl otevřen nový prohlídkový 
okruh věnovaný životu Vald-
štejnů. S nimi je spojen největ-
ší rozkvět duchcovského pan-
ství i zámku.

„Nová instalace v jižním 
křídle piana nobile na zámku 
Duchcov tematicky rozšiřuje 
stávající průvodcovské trasy 
zámku a představuje duchcov-
sko-litomyšlskou větev rodu 
Valdštejnů. Ti v 17. a 19. sto-
letí položili základ bohatého 
kulturního dědictví,“ vysvět-
luje kastelánka zámku Lucie 
Šťastná. 

Trasa je doplněna panelovou 
výstavou Valdštejnové – lvi ve 
službách císařů, která připomí-
ná nejvýznamnější příslušníky 
z tohoto rodu. Zámek můžete 
v průběhu srpna navštívit od 
úterý do neděle od 10.00 do 
17.00 hodin.  gz
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Místo Telecomu bude Hilton

Uzavírka v Lounské se protahuje

Fotbalisté Teplic dostanou nový trávník

s r p e n  2 0 2 0

Historické nádraží 
zatím nikdo nechce
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Teplice – Vzhled náměstí Svobo-
dy, který se během posledních 
let výrazně proměnil, čeká dal-
ší zásah. Do čtyř let by z něj 
měla zmizet budova bývalé-
ho Telecomu. Tu před časem 
odkoupil developer Jaroslav 
Třešňák.

Už v roce 2018 měl plány na 
náměstí postavit hotel Moza-
rt. Původní pracovní název ho-
telu se ale nyní změnil. Místo 
Mozartu má být Hilton. Pod-
le Jaroslava Třešňáka značka 
Hilton přiláká zahraniční kli-
enty a souhlasí s ním i primá-
tor města Hynek Hanza, který 
připouští, že městu hotelová 
kapacita chybí. Zároveň ale 
dodává, že je důležité, aby ho-
tel svým vzhledem nenarušil 
podobu náměstí Svobody.

Teplice by se po Praze sta-
ly druhým místem v České 
republice, kde tento řetězec 

působí. Výstavba by měla vy-
jít na 1,5 až 2 miliardy korun, 

hotovo by mělo být nejpozději 
do roku 2024.  gz

Teplice – Uzavírka pravého jízd-
ního pruhu v ulici Lounská 
je prodloužena až do konce 
září. „Z důvodů havarij-
ního stavu komunikace 
a možného poškoze-
ní plynovodního po-
trubí, zjištěných při 
probíhající rekon-
strukci vodovo-
du a kanalizace 
v ulici Lounská, 
dojde k uzavření 
pravého jízdního pruhu v uli-
ci Lounská ve směru od ulice 
Duchcovská. V opačném smě-
ru bude provoz v ulici Lounská 

jednosměrný,“ vysvětluje Iva 
Nekolová z odboru dopravy 

s tím, že od poloviny čer-
vence je pravý jízdní pruh 

uzavřený i pro vozidla 
městské dopravy.

Objízdná trasa vede 
od centra ulicemi 

Duchcovská, Brati-
slavská, Anglic-

ká, Litoměřická, 
Lounská a záro-
veň ulicí Libuši-

na do Jateční na I/8. Ze směru 
od Duchcova pak ulicemi Alej-
ní, Dubská, Na Hrázi a Jateční 
na I/8.  gz

Moldava – Nádražní budova na 
Moldavě v Krušných horách je 
už od prosince na prodej, za-
tím ale o ni nemá nikdo zájem. 
O prodeji rozhodlo zastupitel-
stvo s tím, že na opravy chát-
rajícího objektu nejsou peníze. 
Budova je tak v nabídce jedné 
z realitních kanceláří, která za 
ni chce 7,5 milionu korun.

Obec dlouho hledala cestu, 
jak zkázu památky odvrátit. 
Podle moldavské starostky 
Lenky Novákové ale peníze 
jsou potřeba spíš na pláno-
vanou stavbu čistírny odpad-
ních vod. Navíc si myslí, že by 
obec na další provoz neměla 
peníze.

Ozývají se ale i hlasy pro 
záchranu nádražní budovy. 
Dlouhodobě se o to snaží Čes-
kojiřetínský spolek anebo mís-
tostarostka obce Eva Kardová, 
podle které by se Moldava ná-
draží neměla zbavovat a buď 
ho provozovat, nebo mít kon-
trolu nad tím, co se tam bude 
dít. Hlavně o budovu pečovat, 
aby nadále nechátrala.

Obec nádražní budovu z roku 
1885 koupila v roce 2016 za 
3,23 milionu korun.  gz

Aquacentrum čeká 
v září odstávka
Teplice – Do konce srpna bude 
aquacentrum otevřeno v let-
ním provozu, od září pak už 
v provozu běžném. Během září 
ovšem čeká celé aquacentrum 
odstávka provozu, která potrvá 
od 7. do 20. Září. Během tohoto 
období bude aquacentrum pro 
návštěvníky uzavřené. Znovu 
se otevře veřejnosti po pře-
stávce 21. září v 13.00 hodin. 
Podle ředitele teplického aqua-
centra je možné, že se plavec-
ké veřejnosti otevře už 19. září 
v 9.00 hodin.  gz

Teplice – Na Stínadlech probíhá 
plánovaná rekonstrukce tráv-
níku. Problémy s hrací plochou 
měl teplický fotbalový klub na 
jaře, kdy musel zaplatit pokutu 

za to, že nedokázal připravit 
hřiště na zápas s Libercem.

„Sondy během uplynulé se-
zóny odhalily, že podloží pod 
hřištěm je ve špatném stavu 

a nepropouští vodu, proto byla 
plocha v případě rozsáhlejších 
dešťů podmáčená,“ vysvětluje 
tiskový mluvčí Martin Kovařík.

Rekonstrukce samotné hrací 
plochy bude trvat zhruba do 22. 
srpna, kdy by měla skončit po-
kládka travních koberců. Další 
týden pak budou pokračovat 
práce na prostorech za postran-
ními čarami, kde bude umělá 
tráva místo přírodní. Celá vý-
měna trávníku vyjde klub na 
šest a až sedm milionů korun.

První dvě kola nového roční-
ku, který odstartuje o víkendu 
22. srpna, by měl teplický tým 
odehrát na hřištích soupeřů. 
„Po těchto dvou kolech navíc 
přijde na řadu reprezentační 
přestávka, poprvé na domácí 
půdě bychom se tak měli před-
stavit až kolem 12. září,“ uzaví-
rá Kovařík.  gz



poslanec Petr Benda, který po 
odchodu od sociálních demo-
kratů kandidoval i za extremi-
stickou Dělnickou stranu so-
ciální spravedlnosti. Do voleb 
jde rovněž široká koalice Spo-
jenci pro kraj. Koalice sdružu-
je JsmePRO!, TOP 09, Stranu 
zelených, SNK-ED, Liberálně 
ekologickou stranu a místní 
politická hnutí. Kandidátku 
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Vážení přátelé,

dovolte mi, abych vám poděkoval za přízeň, kterou jste mi projevili v doplňovacích 
senátních volbách ve volebním obvodu Teplice. Moc si vážím každého hlasu, který 
jste mi odevzdali, a i když jsme zůstali před branami, nemáme se zač stydět! 
Potenciál, kterým disponujeme, můžeme zúročit již v nadcházejících krajských 
volbách. Prosím vás tedy tímto o opětovnou důvěru a volbu kandidátky hnutí SPD, 
jíž jsem též členem. Váš hlas bude prostředkem k prosazení programu pro všechny 
slušné lidi, tak aby se jim v našem kraji lépe žilo a mohli na něj být právem hrdí.
Za každý vámi odevzdaný hlas tímto upřímně děkuji a držme spolu i nadále!

S úctou  
 Ing. Bohumil Ježek 
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Do boje o kraj nastupuje 19 stran a hnutí
Ústecký kraj – V říjnových kraj-
ských volbách by se v Ústec-
kém kraji mělo o přízeň voličů 
ucházet devatenáct politic-
kých stran, uskupení a hnutí. 
Rozhodovat, kdo bude ve vede-
ní kraje, budou voliči 2. a 3. říj-
na.

Stávající hejtman Ústecké-
ho kraje Oldřich Bubeníček 
z KSČM, který je ve funkci od 
roku 2012, se rozhodl nekan-
didovat. Lídrem strany je sta-
rosta Lovečkovic Radek Černý. 
„Budeme se snažit přesvědčit 
voliče, že jsme to my - KSČM, 
strana, která není spojená 
s žádnými trestními kauzami, 
která naopak splácela průšvi-
hy předešlých vlád v Ústeckém 
kraji. Příklad za všechny: ROP 
Severozápad,“ řekl lídr.

O svých kandidátech na 
hejtmana mají jasno i další 
strany. Lídrem Pirátů bude ús-
tecký zastupitel Karel Kari-
ka; Severočeši jdou do voleb 
s Petrem Pípalem, starostou 
Dubí, a kandidátku ODS vede 
starosta Kadaně Jiří Kulhánek. 
Jedničkou na kandidátce ANO 
je poslanec Jan Schiller a spolu 
s ním se o přízeň voličů bude 
ucházet i náměstek teplického 
primátora Jiří Štábl nebo radní 
Věra Říha. „Určitě budu bojo-
vat za sociální oblast a za své 

seniory. Jsou to ti nejpotřeb-
nější, kteří celý život pracova-
li, a my jim máme co vracet,“ 
uvedla Říha. 

Koalice Lepší Sever sdružuje 
Ústecké fórum občanů, hnutí 
ProMOST a nezávislé. Lídrem 
je náměstek hejtmana Martin 
Klika. 

ČSSD povede Jaroslav Kráko-
ra a na čtvrtém místě je bývalý 

vede Jiří Řehák, který nyní učí 
na teplickém gymnáziu. 

Lídrem SPD pro krajské 
volby bude zastupitel Teplic 
Zdeněk Kettner a trojkou na 
kandidátce by měl být posla-
nec Jaroslav Foldyna, který 
pro názorové neshody vystou-
pil z ČSSD. Trikolóra jde do 
voleb s lídrem, kterým je pilot 
Radek Hoffmann. Z šestého 

dělnické strany Tomáš Van-
das.

Na koalici s místními usku-
peními vsadilo i hnutí Staros-
tové a nezávislí. To se rozhodlo 
spojit se Stranou soukromní-
ků České republiky, hnutím 
Vaše Ústí a Unií pro sport 
a zdraví. Do čela kandidátky 
postavili zastupitele Benešo-
va nad Ploučnicí Filipa Ušáka. 
Kandidují i Rozumní s lídrem, 
kterým je Eugen Sigismund 
Freimann, Pavel Dittrich pove-
de stranu Svobodní, Vizi ná-
rodních socialistů povede Jan 
Vondrouš, Národní demokracii 
vede Petr Žák nebo Za Region, 
které vede František Padělek.

Subjekty teď mají čas na 
opravu a doplnění kandidátek. 
Do 15. srpna úřad rozhodne 
o jejich registraci. 

Před čtyřmi roky se do za-
stupitelstva Ústeckého kra-
je probojovalo pět stran. 
První místo získalo hnutí 
ANO s 23,24 %, druhé KSČM 
s 15,82 %, třetí místo obsadila 
ČSSD s 11,90 %, čtvrtá skonči-
la ODS s 8,54 % a jako pátá se 
dostala do krajského zastu-
pitelstva koalice SPD-SPO se 
6,07 %. Vítěze ale vyšachovala 
KSČM s ČSSD, které sestavi-
ly koalici s SPD-SPO a poslaly 
ANO do opozice.  gz

• Trikolóra – Radek Hoffmann
• KSČM – Radek Černý
• Piráti – Karel Karika
• ODS – Jiří Kulhánek
• Severočeši – Petr Pípal
• Spojenci pro kraj – Jiří Řehák
• ANO – Jan Schiller
• SPD – Zdeněk Kettner
• Lepší Sever – Martin Klika
• STAN – Filip Ušák

• Čistý a lepší sever – Tomáš Vandas
• ČSSD – Jaroslav Krákora
• Rozumní – Eugen Sigismund Freimann
• Za Region – František Padělek
• Vize národních socialistů –  

Jan Vondrouš
• Svobodní – Pavel Dittrich
• Národní demokracie – Petr Žák
• Volba pro kraj – ?
• Demokratická strana zelených – ?

K A N D I D U J Í C Í  S T R A N Y  A   L Í D Ř I :

Lidé z ČSSD kandidují za Lepší Sever navzdory mínění vedení strany
Ústecký kraj – O hlasy voličů 
v podzimních krajských volbách 
v Ústeckém kraji bude usilo-
vat i uskupení Lepší Sever. To 
sdružuje Ústecké fórum obča-
nů, hnutí ProMOST a nezávislé 
kandidáty. 

Kandidátku povede náměstek 
hejtmana Martin Klika, který 
původně měl být i lídrem ČSSD, 
ale strana kandidátku neschvá-
lila. Navíc sociální demokraté 

představili kandidátku vlastní 
v čele s Jaroslavem Krákorou. 
Proto všichni kandidáti za ČSSD 
dočasně členství ve straně poza-
stavili a kandidují za Lepší Se-
ver jako bezpartijní.

„Byla nám, v rozporu se sta-
novami ČSSD i demokratickými 
principy, vnucena kandidátka, 
za kterou se nemůžeme s čistým 
svědomím postavit. Vedení soci-
ální demokracie dává přednost 

jakési poslušné „hvězdné pě-
chotě“ před sebevědomým a sa-
mostatným Ústeckým krajem,“ 
řekl lídr Lepšího Severu Martin 
Klika.

Přístup vedení ČSSD překva-
pil i partnery z hnutí ProMOST 
a Ústeckého fóra občanů. „Ten-
to projekt byl začátkem roku 
schválen, včetně lídra Martina 
kliky. Toto rozhodnutí přišlo 
bez vysvětlení důvodů. Napsali 

INZERCE

jsme osobní dopis předsedo-
vi ČSSD panu Hamáčkovi, aby 
nám svůj postoj objasnil, žáda-
li jsme i osobní jednání. Bohu-
žel bez jakékoli reakce,“ uzaví-
rá náměstkyně primátora Věra 
Nechybová z Ústeckého fóra 
občanů, dvojka na kandidát-
ce. Za Lepší Sever bude kan-
didovat například i mostecký 
primátor Jan Paparega z Pro-
MOST.  gz

místa kandiduje i náměstek 
hejtmana Petr Šmíd, který byl 
před čtyřmi lety lídrem strany 
SPD-SPO, se kterou se dostal 
do vedení kraje. Do podzim-
ních krajských voleb se chys-
tá i Dělnická strana sociální 
spravedlnosti. Ta se do voleb 
spojila i s dalšími subjekty na 
kandidátce Čistý a lepší sever. 
V jejím čele bude předseda 
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Obří graffiti vzniklo jako pocta letci RAF 

Největší zahradní komplex v čínském stylu
Drážďany – Pokud 
vás láká nějaký zají-
mavý výlet, zajeďte si 
třeba do zahrad zám-
ku Pillnitz do soused-
ního Německa. Bývalá 
letní rezidence saské-
ho královského dvoru 
je největším zámec-
kým komplexem po-
staveným v čínském 
stylu v Evropě. Zá-
mecký park s více než 2000 dřevinami a přes 600 rostlinami zve v každém ročním 
období k procházkám. Botanickou zvláštností je přes 230 let stará kamélie, která 
kvete od poloviny února do poloviny dubna a jež je v zimních měsících chráněna ob-
rovským skleníkem. Ve znovu otevřeném historickém skleníku Palmenhaus se setká-
vají jak australské, tak i jihoafrické rostliny. Zámecké muzeum se věnuje dějinám zá-
meckého zařízení a životu u dvora, módě čínského vzoru jakož i kultuře oslav a her 
v době baroka. Katolická kaple přibližuje tehdejší náboženský život v zámku. Zámec-
ký park je otevřený každý den od 6.00 až do setmění. Vstup pro dospělého vyjde na 
3 eura; děti do 16 let zdarma. Navštívit můžete i Zámecké muzeum a Umělecko-prů-
myslové muzeum, kde dospělý zaplatí 8 eur, děti do 16 let neplatí. Od května až do 
října tu mají od úterý do neděle otevřeno vždy od 10.00 do 18.00.  dam

P R Á Z D N I N O V É  V Ý L E T Y 

Streetartový umělec Kamil 
Vacek ozdobil už mnoho ne-
vzhledných teplických zdí. Pod 
přezdívkou Camo tvoří graffiti 
už od roku 1993. Jeho poslední 
práce je pocta čestnému obča-
novi města Kurtu Taussigovi. 
Tepličané ji mohou vidět pod 
mostem v Alejní ulici. V sou-
časné době už pilně pracu-
je na 3D graffiti Ludwiga van 
Beethovena, které by se brzy 
mělo objevit v centru města.

Kamile, bylo v zadání udělat 
přímo tvář československého 
letce RAF Kurta Taussiga? 

Zadání znělo památka na 
75. výročí ukončení druhé svě-
tové války. Tak jsem si řekl, že 
by bylo dobré ukázat lidem, že 
i v Teplicích byli lidi jako pan 
Taussig, kteří bojovali pro-
ti nacismu ve druhé světové 
válce. Dal jsem návrh a vybral 
jsem i místo v Alejní ulici pod 
mostem, pan primátor mi to 
schválil a došlo na realizaci.

Jak dlouho trvalo pomalovat 
takovou plochu?

Dělal jsem to dva týdny. Je to 
plocha 300 metrů čtverečních. 
Původně jsem myslel, že to 
udělám za týden, ale pak jsem 
změnil trochu oproti původ-
nímu návrhu styl, takže se to 
prodloužilo. 

Čestný občan Teplic Kurt Taussig se 
narodil v roce 1923 v Teplicích – Ša-
nově a zemřel loni v září v Londýně. 
V roce 1939 se jako jedno z takzva-
ných Wintonových dětí dostal do Vel-
ké Británie. Zde dobrovolně vstoupil 
do Royal Air Force a posléze prodě-
lal pilotní výcvik v africké Jižní Rhode-
sii a Palestině. Jako pilot legendární-
ho Spitfiru sloužil u britských perutí 
v Itálii a Rakousku až do roku 1947. 
Po sametové revoluci několikrát na-
vštívil naši republiku i rodné Teplice. 

K U R T  T A U S S I G 

Máte přehled kolik barvy 
a sprejů jste zhruba spotře-
boval?

Tři sta litrů barvy a pade-
sát sprejů.

Jak dlouho pouliční grafické 
umění děláte? Setkával jste se 
vždy s pozitivními reakcemi?

V současné době se z vět-
ší části setkávám s pozitivní-
mi reakcemi, vždy tomu tak 
ale nebylo (smích). Začal jsem 
v roce 1993. 

Od města máte zakázku i na 
3D graffiti Beethovena. Kdy 
to bude představeno veřej-
nosti?

Jde o tři vyřezané portré-
ty Beethovena z OSB desek 
v různých barevných variacích 
a budou k sobě přivrtané. Dá 
se říct, že to bude 3D socha. 
Instalováno by to mělo být bě-
hem srpna v parku na prome-
nádě za Domem kultury.

Na čem pracuje nyní?
Teď jsem dodělal Biopark na 

teplickém gymnáziu a momen-
tálně maluji štít panelového 
domu u trnovanského Kauflan-
du, tam jde o plochu 90 metrů 
čtverečních.  gz

Jednosměrka na náměstí  
odlehčila centru města

Teplice - Zjednosměrnění části 
náměstí Svobody od kruhového 
objezdu až po odbočku k poště 
platí už přes měsíc. Dopravní 
úpravou na náměstí má podle 
vedení města dojít ke zklidnění 
a zpřehlednění dopravy.

„První zkušenost nám ukazu-
je, že ke zklidnění dopravy na 
náměstí Svobody opravdu do-
šlo, a já věřím, že se to potvrdí 
i nadále. Chodec se nyní může 
více cítit jako na pěší zóně a ne 
dopravní magistrále, kde není 

možné téměř přejít komunika-
ci,“ hodnotí měsíc provozu pri-
mátor Hynek Hanza, s tím že 
efekt této dopravní úpravy se 
ukáže až na podzim. Přeci jen 
je o prázdninách provoz menší.

Komunikace u pošty zů-
stala obousměrná. Od Alejní 
ulice se řidiči ke kruhovému 
objezdu na náměstí Svobody 
dostanou, když podjedou pod 
Galerií a dále do Dlouhé ulice, 
zpátky ke kruhovému objez-
du.  gz
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Aneta Loskotová: Teplice mají trochu rebelskou duši
Když se řekne klasická hudba, napadne snad 
každého Tepličana filharmonie a možná 
i zdejší rodačka, sedmadvacetiletá pěvkyně 
Aneta Loskotová. Stíhá toho dost. Zpívá, 
operní zpěv současně studuje, vystupuje 
s teplickou Severočeskou filharmonií, zpěv 
zároveň také učí, ale hraje i interaktivní 
divadlo pro děti. 
Gabriela Zlámalová

Jste rodilá Tepličanka. Co 
máte na Teplicích ráda?

Teplice jsou mým domovem. 
Duše města se mi jeví specific-
ky, svérázně a trochu rebelsky. 
K mnoha místům mě pojí to-
lik zážitků. Velký vztah mám 
k Zámecké zahradě, Šanovu, 
Valům, výhledům z Doubrav-
ky nebo Janáčkových sadů. Je 
skvělé, že tak blízko má člověk 
všechny možné kopce, na kte-
ré může vylézt a vnímat záleži-
tosti s nadhledem. 

A jak vzpomínáte na dětství 
a dospívání v Teplicích?

Musím přiznat, že příliš idy-
licky ne. Ale to je jenom dobře, 
protože ke zpěvu potřebujete 
sílu a psychickou výdrž.

Momentálně žijete v Brně. 
Vracíte se do Teplic třeba za 
rodinou? 

Přesně tak, ale do Teplic jez-
dím za maminkou a sestrou, 
které tvoří mou celou rodinou. 
Mám tu také několik přátel, se 
kterými pečlivě udržuju kon-
takt a beru je jako pomyslnou 
druhou rodinu. Tak trochu už 
vím, že je život hodně i o li-
dech, kterými se obklopujete, 
a v tomhle směru mám v Tep-
licích, a teď i v Brně, velké 
štěstí.

Co všechno jste vystudovala 
a co děláte v současné době?

Po gymnáziu jsem zamířila 
na univerzitu v Ústí nad La-
bem, kde jsem vystudovala na 
bakalářském stupni český ja-
zyk a hudební výchovu. Další 
moje kroky směřovaly do Bra-
tislavy na VŠMU, v níž jsem 
poprvé zakusila pěvecký svět. 
Byla to škola života. Po třech 
letech v Bratislavě jsem chtě-
la na poslední dva roky studií 
změnit prostředí. Pokud se roz-
hodnete zpívat, je alfou a ome-
gou váš učitel. Po marném hle-
dání jsem se dostala do rukou 

výjimečné umělkyni Natálii 
Romanové na JAMU, kam jsem 
složila talentové přijímačky na 
magistra. Příští rok končím. 
Teď se věnuju koncertní čin-
nosti, studuju nový reperto-
ár, také zpěv soukromě učím 
a připravuju studenty na umě-
lecké školy.

Odkdy se věnujete hudbě? 
Kdo vás k ní přivedl?

Zpívala jsem odmala. Doma 
zněla hudba snad denně. Ma-
minka Markéta Loskotová pra-
cuje na ZUŠ jako učitelka kla-
víru. Maximálně mě v opeře 
podporuje. Pro zpěváka je mít 
korepetitora v rodině něco úžas-
ného. Byla jsem ale dříve zapá-
lená do rockové hudby a muzi-
kálů. Klasika mě vůbec netáhla.

Ale zůstala jste u ní, zpíváte 
operu…

 Seznámila jsem se s Annou 
Hlavenkovou a hodiny u ní 
mi změnily náhled na klasic-
kou hudbu. Objevovala jsem 
pestrost hudby z nových úhlů. 
Kladla mi na srdce zpívat s lás-
kou, to je totiž jeden ze zá-
kladních klíčů k posouvání 
pěveckých možností. Nauči-
la mě dovolit si mít sny a věřit 
v ně. Naše setkání trvalo rok, 
ale byla to ona, kdo mě připra-
vil za pouhý rok na přijímačky 
na Vysokou školu múzických 
umění, kdo mě odhadnul hla-
sovým oborem, obdobím, i tím, 
jaká jsem. Vždy se mnou mlu-
vila jako se sobě rovnou. Velmi 
si jí vážím. 

S kým jako sólistka vystu-
pujete?

Spolupracuji se Severo-
českou filharmonií, ať už na 

letních kolonádních kon-
certech, nebo jsem zpívala 
v Domě kultury vánoční Rybo-
vu mši. Mám sólové recitály, 
které klavírně doprovází moje 
mamka. Těším se na lednovou 
spolupráci s uskupením North 
Czech capella. 

Máte ve zpěvu nějaký  
vzor?

Je řada vynikajících zpěva-
ček, které mě inspirují, ať zpě-
vem, nebo projevem na jeviš-
ti. Třeba Sonia Prina tím, jak 
věrně dovede ztvárnit muže 
v kalhotkových rolích, Cecilia 
Bartoli příkladnými koloratu-
rami, Joyce Didonato vrouc-
ností. Z českého prostředí 
jsem si nedávno v Brně oblíbi-
la Václavu Krejčí Houskovou. 

Vaším pracovním nástrojem 
je hlas. Jak si ho chráníte?

Základ je spánek, potřebuju 
spát kolem osmi hodin. Pak už 
jsou to zažité zvyky, kupříkla-
du nedýchám pusou, pokud 
je zrovna zima, chodím teple 
oblečená, jím docela zdravě, 
večer se jdu bavit zřídka, piju 
hodně vody. Hodně práce ale 
odvede veselá mysl a nelpění 
na dokonalosti. 

Vy ale i hrajete divadlo. Po-
víte nám něco o tom?

Hraju výchovné divadlo po 
školkách v Brně. Jsou dva typy 
představení. Buď se týkají 
stravování v rámci zdravého 
životního stylu anebo přivo-
lání pomoci. Používám lout-
ky, stavím modelové situace, 
improvizuju podle konkrétní 
skupiny. Zajímají mě postřehy 
dětí. Zásadou pro mě je neška-
tulkovat a nevnucovat.

se narodila 3. července 1993 v Tep-
licích. Od dětství se věnovala zpěvu, 
herectví a hře na klavír. Po gymnáziu 
absolvovala bakalářské studium 
českého jazyka a hudební výchovy na 
Pedagogické fakultě Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně. V roce 2018 
ukončila rovněž bakalářské studium 
operního zpěvu na Vysoké školy múzic-
kých umění v Bratislavě. Nyní pokračuje 
v magisterském studiu na Janáčkově 
akademii múzických umění v Brně. 
Pracuje jako zpěvačka a učitelka 
populárního i klasického zpěvu. 

Aneta Loskotová 

P R O F I L

barva: červená 

jídlo: těstoviny 
se zeleninou 
a jsem závislá na 
nevroubkovaných 
chipsech pikantní 
paprika 

hudba: Leoš Janáček 
a Gustav Mahler

číslo: 3

politik: Václav Havel

M O J E  N E J

Opera je podle teplické rodačky láska na celý život. Foto: archiv AL
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A už teď všechny srdečně zvu 
22. prosince do Krásného Břez-
na, kde máme za doprovodu 
Markéty Loskotové koncert 
s barytonistou Ondřejem Po-
tůčkem.

Působila jste i v teplickém 
Hereckém studiu. Jak na to 
vzpomínáte?

Vzpomínky jsou to krás-
né. V Krušnohorském diva-
dle trávit několik dní v týdnu, 
možnost zahrát si různorodé 
charaktery, podílet se v přípa-
dě představení Rebelů režijně 
a pocit, že někam patříte, když 
dospíváte, je k nezaplacení. 

Letošní jaro bylo pozname-
nané koronavirem. Co jste 
dělala, když jste nemohla vy-
stupovat?

Koronavirus mě zasáhl 
v době největších příprav na 
představení Figarovy svatby 
v Divadle na Orlí. Všichni jsme 
makali, hrála jsem Cherubi-
na, mou první kalhotkovou 
roli, kterou jsem si zamilovala. 
Představení nakonec proběhla 
jen před pár lidmi. Byla to pro 
všechny zúčastněné trochu bo-
lestivá zkušenost. Během nou-
zového stavu jsem vylepšovala 
kulinářské dovednosti. Zkou-
šela jsem výrobu domácího 
sýru, ruční šlehání šesti bílků 
na francouzský dort, louskala 
jsem jak divá ořechy na různá 
pesta. Rozhovory s blízkými se 
staly jaksi plynulejšími a po-
malejšími. Měla jsem spoustu 
prostoru na zpěv a hledání no-
vého repertoáru. 

Zmiňujete vaření, co ještě 
ráda děláte ve volném čase?

Trávím čas s přáteli, čtu be-
letrii ze zahraničního i české-
ho prostředí, jezdím na chatu 
a užívám si přírodu, ochotně 
se mazlím s každým psem, kte-
rého potkám. Nejsem sportov-
ní typ člověka, ale dokážu se 
hecnout a pro kondici něco 
udělat třeba prostřednictvím 
jógy, kterou zpěvákům doporu-
čuju především kvůli prohlou-
bení dechu. 

Co zajímavého vás v nejbliž-
ší době čeká nebo jste právě 
dokončila?

V září bych měla na pár týd-
nů odletět do italské Modeny 
a zlepšit se v italštině. Pustím 
se do psaní diplomové práce, 
kterou mám zaměřenou na in-
terpretaci kalhotkových rolí 
(poznámka: divadelní termín, 
který označuje herce, kteří hrají 
roli opačného pohlaví. Muž hra-
je ženskou roli nebo žena roli 
mužskou, používá se zejména 
v operách.) 

Čeká mě dvojrole v Diva-
dle na Orlí v operách Vese-
lohra na mostě a Hlas lesa od 

Bohuslava Martinů, na výsled-
né pojetí jsem zvědavá a na-
těšená. 

Kde vás vaši fanoušci můžou 
vidět? Pozvete nás na nějaký 

koncert?
Sedmnáctého října v ka-

tedrále sv. Štěpána v Lito-
měřicích zpívám provedení 
Mozartovy korunovační mše 
s Brixiho komorním souborem. 

Do Teplic se Aneta Loskotová vrací ráda za svou rodinou. Foto: archiv AL
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V roli lakomce  
Pavel Zedníček

Vážná muzika 
v Zahradním domě

Teplice – Pavel Zedníček se před-
staví jako Lakomec ve stejno-
jmenném představení. Hraje 
se 21. září od 19.00 v Krušno-
horském divadle. Vstupné je 
od 380 do 460 korun. Inscenaci 
Molièrova Lakomce si Divadlo 
Kalich nadělilo ke svým dvacá-
tým narozeninám, jež oslavilo 
právě premiérou této hry, 1. lis-
topadu 2019. A ve stejný den 
oslavil kulaté jubileum i Pavel 
Zedníček. Jedna z nejslavněj-
ších komediálních rolí v his-
torii světového divadla mu dá 
šanci ukázat, jak žánrově širo-
ký je jeho vyhlášený herecký 
talent a temperament. Oproš-
těný od kudrlinek, současný 
Lakomec nekompromisně na-
stavuje zrcadlo nám samotným 
přesně tak, jak to dělal Molière 
svým současníkům.  zt

V muzeu vystavuje  
otec se svou dcerou
Teplice – Až do 6. září můžete 
v teplickém muzeu navštívit 
výstavu Rezonance – Pavel Mi-
zera – sochy. Kamila Houso-
vá Mizerová – obrazy. Výstava 
představuje dřevěné objekty 
a reliéfy sochaře Pavla Mizery 
a smaltované obrazy, kovové 
reliéfy a grafické listy (digitál-
ní archivní tisky) jeho dcery 
sochařky a šperkařky Kamily 
Housové Mizerové. Pojítkem 
a společnými impulsy v tvorbě 
obou autorů jsou reálné situa-
ce, geografické reálie, přírod-
ní elementární jevy nebo jen 
letmé okamžiky. Tyto podně-
ty, každý po svém, abstrahují 
do lapidárních tvarů a výra-
zových zkratek, až dosáhnou 
na samou podstatu zážitku, 
přitom ponechávají prostor 

k představivosti a snění. Se-
tkání s autory, kteří návštěv-
níky provedou svou tvorbou, 
se uskuteční na závěr výsta-
vy v neděli 6. září od 15.00 do 
17.00 hodin.  zt

Teplice – Koncertní vystoupení 
vážné hudby mladých umělců 
v rámci 29. Mezinárodního hu-
debního festivalu Mladá Praha 
si užijete v Zahradním domě. 
Vystoupení vás čeká 9. září 
od 19.00 a vstupné je 120 ko-
run.  zt

Trio Hambaeros 
přiveze jazz i funk

Teplice – Nová sezóna v Jazz 
Clubu začíná už 4. září. Od 
20.00 si užijete vystoupení 
skupiny Hambaeros. Vstup-
né je 160 korun. Hambaeros je 
energické trio pianistky, zpě-
vačky a baskytaristky. Na růz-
né akce přibírající bubeníka 
a saxofonistu. Jejich oblíbeným 
žánrem je crossover stylů jazz, 
funk, latin pop a jejich specia-
litou jsou předělávky hitů z mi-
nulých desetiletí. Do Teplic si 
mezi sebe přizvaly děčínského 
bubeníka Slávka Bendu a lit-
vínovského saxofonistu Jana 
Priwitzera.  zt

Zatančete si  
na terase divadla
Teplice – Chcete si zatancovat? 
Tak to si 12. srpna zajděte na te-
rasu Krušnohorského divadla. 
Od 16.00 vám tu zahraje skupi-
na Na poslední chvíli. Vstupné 
je zdarma. Představí se kape-
la z Dubí, která kromě country 
stylu zahraje i známé folkové 
nebo popové melodie. V případě 
nepříznivého počasí bude akce 
odehrána v kavárně Krušnohor-
ského maskaronu.  zt

Mike Ross vystoupí 
v Jazz Clubu

Teplice – Koncerty v Jazz Clubu 
jsou zpět. 18. září se můžete 
těšit na vystoupení Mike Ro-
sse & The Bladderstones. Kon-
cert začíná ve 20.00 a vstup-
né je 180 korun. Mike Ross 
je britský bluesový a rockový 
kytarista, skladatel a zpěvák. 
V současné době žije v Brigh-
tonu. Tento hudebník z daleké-
ho severovýchodu Británie vy-
chází ve svých písních z těch 
nejpůvodnějších kořenů blues, 
hudby „hlubokého Jihu“ – Deep 
South – a následně i západní-
ho pobřeží Ameriky – Blues In 
Britain.  zt

Koncert žesťového 
kvintetu v kostele

Jahelka a Paleček v Domě kultury 

Teplice – Ivo Jahelka a Miro-
slav Paleček vystoupí v rámci 

Vejšlap s Martinem Písaříkem

Teplice – Zajděte si 17. srpna do 
kostela sv. Jana Křtitele. Čeká 
vás tam koncert žesťového 
kvintetu. Vstupné je 120 korun 
a začátek je naplánovaný na 
19.00.  zt

dvojkoncertu v Domě kultu-
ry. Přeložený koncert z května 
se uskuteční 17. září od 19.00. 
Vstupné je od 180 do 200 ko-
run. Po společném úvodním 
bloku představí Miroslav Pa-
leček, polovina známé dvojice 
českého folku Paleček a Janík, 
v originální interpretaci nejen 
oblíbené „ježkárny“, ale i řadu 
svých osobitých autorských 
skladeb a věčných hitů, jako 
jsou písně Hele lidi, Valčíček 
či Prodavač limonád. V dru-
hé části pořadu pobaví Ivo 
Jahelka, který je známý jako 
„zpívající právník“, svými zhu-
debněnými soudničkami, ba-
ladami ze života a perličkami 
přímo ze soudních síní a před-
síní.  zt

Teplice – Krušnohorské divadlo 
nabídne i v následující sezo-
ně řadu hostujících souborů. 
Jedním z nich bude 24. září od 
19.00 i pražské Divadlo Ungelt 
s představením Vejšlap. Svě-
tově uznávaný dramatik Peter 
Quilter, od něhož Ungelt uvá-
dí už dvě hry – „Trhni si, otče!“ 
a „4000 dnů“, navázal s tím-
to divadlem úzkou spoluprá-
ci. Když v červnu 2019 přijel 
do Prahy, aby s herci Ungeltu 
oslavil světovou premiéru své 
komedie „Trhni si, otče!“, při-
vezl s sebou i svou nejnověj-
ší hru. „Vejšlap nám předal se 
slovy, že je ideální pro Ungelt 
a že by mu bylo ctí, kdyby-
chom ho uvedli jako úplně 

první. Nám je ctí, že jsme ji 
jako první uvedli,“ říká režisér 
představení Pavel Ondruch. 
Vstupné je od 360 do 500 ko-
run.  zt

Varhanní koncert 
v Domě kultury 
Teplice – Do Domu kultury si 
můžete zajít i na varhanní 
koncert. Uskuteční se 16. září 
od 19.00. Vstupné je 120 ko-
run. Vystoupení pořádá po-
řádá Konzervatoř Teplice ve 
spolupráci s Domem kultu-
ry. V programu zazní sklad-
by Johanna Sebastiana Bacha, 
Léona Boëllmanna, Georga 
Friedricha Händela, Maurice 
Duruflého, Césara Francka, Be-
dřicha Antonína Wiederman-
na, Charlese Gounoda, Pietra 
Mascagniho a Segeje Rachma-
ninova.  zt
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Kemp s hasičem i kouzelníkem
Příměstské kempy teplic-

kého hokejového týmu HC 
Huskies byly beznadějně za-
plněny. První dva týdny v sr-
pnu se na teplickém zimáku 
a okolních sportovištích pro-
hání přes 60 malých sportov-
ců. Děti čeká oproti loňsku 
řada hokejových i nehokejo-
vých novinek. Minulý rok se 
na prvních kempech v podá-
ní HC Teplice dětem i rodi-
čům líbilo. Vedení klubu dou-
fá, že letos to bude ještě lepší. 
„Loňské kempy byly vlastně 
naší první velkou akcí a všich-
ni byli spokojeni. I přesto ale 
chystáme dost změn a novi-
nek. Děti se mohou těšit mimo 
jiné na hasiče, kouzelníka, 
angličtinu nebo výlet na hory. 
Na ledě budeme ráno makat, 
hodně bruslit a odpoledne 
hrát. Na suchu se zaměříme na 

rychlost, obratnost a sílu a po 
obědě budou turnaje ve fotba-
le, basketu, házené a rugby do-
plněné o kompenzační cvičení 
a protahování. Chybět nebude 
opět závěrečný hokejový tur-
naj a grilovačka,“ uvádí před-
seda klubu Martin Cimrman. 

„Náročný program čeká také 
na všechny trenéry, pro které 
je kemp zároveň i takové malé 
školení, ale věřím, že to všich-
ni zvládneme a posuneme naši 
práci zase o kousek dál,“ dodá-
vá zároveň i šéftrenér mládeže.

 HC Huskies 

Záložník David Černý podepsal se žlutomodrými smlouvu na dva roky
Záložník David Černý, který 

se po koronavirové pauze pro-
bojoval do kádru A mužstva 
FK Teplice, podepsal na Stí-
nadlech profesionální ligovou 
smlouvu na dva roky. David 
Černý byl dlouho kapitánem 

futsalového Svarogu Teplice, 
válel v tomto halové sportu 
také v reprezentaci, ale v zimě 
se připojil k teplickému B muž-
stvu. Po koronavirové přestáv-
ce začal trénovat s ligovým 
týmem a při velké marodce se 

brzy dostal také do ligových 
zápasů. Nyní tedy podepsal 
smlouvu do konce soutěžního 
ročníku 2021/22. „David se vel-
mi dobře adaptoval na ligovou 
soutěž, byl velmi dobře fyzicky 
i technicky připravený. Navíc 

jde o místního hráče a našeho 
odchovance, který tu působil 
v mládeži, takže jsme rádi, že 
bude v našem dresu pokračo-
vat,“ říká sportovní ředitel Ště-
pán Vachoušek.

 FK Teplice

Libor Schlenz zvládl 
i taneční minikurz

Koncert mladého zpěváka Li-
bora Schlenze přilákal počet-
né publikum do Krušnohorské-
ho divadla v Teplicích. Diváci 
všech věkových kategorií se 
téměř tři hodiny bavili vystou-
pením talentovaného zpěvá-
ka, který si připravil repertoár 
z více žánrů. Pro další zpestření 
programu si přizval mladé ta-
nečníky TK Styl-Dance Teplice, 
zpěvačku Jasmínu Houfovou 
a taneční skupinu Bolly Ladies, 
které patřil zejména závěr ve-
čera, když s Liborem Schlen-
zem předvedli společné taneční 
vystoupení a zábavný minikurz 
tance pro diváky. Po úspěchu 
koncertu všichni věří, že se 
v budoucnu bude konat další.

 Libuše Rážová

Mistr provozu chemie je i mistrem v chytání sumců
Klidný domov, a navíc s pra-

videlnou dávkou potravy před-
stavují pro několik desítek 
kaprovitých ryb retenční nádrže 
chemické úpravny vod Elektrár-
ny Ledvice. Kapři, cejni a karasi 
slouží totiž energetikům jako 
přírodní indikátor nezávadnos-
ti vody. Ta se po svém elektrá-
renském koloběhu vrací jako 
absolutně čistá zpět do okol-
ní přírody či přímo řeky Bíliny. 
O ryby v retenčních nádržích se 
již několik let zcela dobrovolně 
a pečlivě stará Roman Branda, 
mistr provozu chemie a záro-
veň rybář tělem i duší, jehož 

specialitou je lov obřích dravců 
nejen v českých vodách, ale i ve 
Francii. Tam dokonce pravidel-
ně zajíždí coby tester jistého 
výrobce rybářského náčiní urče-
ného právě pro odchyt velkých 
sumců. „Na ryby chodím od pěti 
let. Začínal jsem s bambusovým 

prutem a všemu mě naučil můj 
děda na Berounce. Když jsem 
pak vstoupil v sedmi letech do 
rybářského kroužku, abych zís-
kal své první oficiální papíry, 
byl už jsem vlastně hotový rybář 
a prakticky jsem se nemusel nic 
učit,“ vzpomíná na své začát-
ky u vody. Prvních deset let se 
přitom specializoval na kapry, 
přičemž měl vždy políčeno na ty 
kolem deseti až dvaceti kilogra-
mů. Pak vytáhl svého prvního 
sumce a bylo hotovo. Branda je 
také hráčem amerického fotba-
lu za prvoligový BLADES Ústí 
nad Labem.  zt

Obraz oltáře uvidíte 
v Beuronské kapli

Díky podpoře Česko-němec-
kého fondu budoucnosti a spo-
lupráci s německým spolkem 
Teplitz-Schönau Freundeskre-
is e.V. z Mnichova byl 28. čer-
vence do Beuronské kaple 
teplického gymnázia instalo-
ván obraz oltáře vypískovaný 
do skleněných desek. Z pů-
vodního oltáře se nezachovalo 
vůbec nic až na jednu starou 
fotografii. Podle ní jsme ne-
chali obraz zhotovit. Výrobu, 
montáž a fotodokumentaci za 
gymnázium zajistila Radka 
Manáková.

 Gymnázium Teplice 

Hledají se babičky a dědečkové, kteří budou číst dětem
Nejnovější projekt, který 

spouští teplický spolek Spolu 
proti samotě hned po prázd-
ninách, nese název Spolu čte-
me pohádky. Babičky a dě-
dečkové budou pravidelně 
docházet číst pohádky dětem 
v mateřských školách. „Pro 
děti se čtení s pohádkovou 
čtecí babičkou, nebo dědeč-
kem stanou neodmyslitelnou 
součástí běžného týdne. Při 
poslechu rozvíjí svou fan-
tazii a cit pro jazyk. Mohou 

vstřebávat od seniorů klid, 
rozvahu a přiblížit se starší 
generaci. Zájemce prosíme, 
ať nás kontaktují na e-mai-
lové adrese: info@spolupro-
tisamote.cz a nezapomenou 
napsat i svoje telefonní číslo, 
abychom se jim mohli ozvat 
a domluvit se na osobním se-
tkání,“ vyzývá seniory Robert 
Zauer. Čtecí senioři budou 
mít zároveň svůj klub, ve kte-
rém si budou sdělovat zážit-
ky s malými posluchači, ale 

čekají na ně i různé besedy 
a přednášky.

 Robert Zauer, Spolek proti samotě 
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Výrok Miloše Zemana
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Jih Maďarska přivítal Arkadii

Běžel se tropický Milada Run. Seriál pokračuje cyklozávodem kolem jezera

Šermíři se představili 
u Zahradního domu
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Relaxační pobyt v jihomaďar-
ských Harkánech je jistě jednou 
z nejžádanějších pobytových 
akcí, které Arkadie pro klienty 
svých služeb pořádá. Termální 
voda v několika bazénech, re-
habilitační cvičení a bohatý do-
provodný program jsou takovým 
lákadlem, že kapacita zájezdu je 
prakticky naplněna rok předem. 
Letošní pobyt zkomplikovala 
pandemie COVID-19 a opatření, 
přijatá proti jejímu šíření. Přes-
to se, byť v náhradním termínu, 
arkadijští do Harkán podívali. 
Také samotný pobyt opatření 
spojená s coronavirem ovlivni-
la. Nebyl otevřen krytý bazén 
a vzhledem k tomu, že šlo o prv-
ní turnus po pandemické pau-
ze, začalo cvičení o několik dnů 

později. Naštěstí úžasné počasí 
a velká kapacita zbývajících ote-
vřených bazénů vše vynahradily. 
Volněji bylo i díky menší naplně-
nosti hosty. To se ostatně týkalo 
i naší výpravy, místo původně 
přihlášených 46 účastníků jich 
nakonec jelo jen 34. Nic to ale 
neměnilo na kvalitě party, byla 

jako každoročně úžasná, celý 
pobyt doprovázel klid a dobrá 
nálada. Program vedle koupání 
v léčivé vodě a cvičení stavěl dí-
lem na osvědčených „stálicích“ 
z minulých let, nedal se napří-
klad vynechat večerní výlet spo-
jený s romantickou procházkou 
historickou Pecsi, dílem přinesl 
novinky. Mezi ty patřila změna 
večera s oblíbenou pečínkou. 
Místo ranče, který v minulosti 
navštívili několikrát, zvolili po-
sezení nedaleko Sziklose, husu 
tentokrát vystřídala kachna 
a bonusem byla výborná hudba 
k tanci. „Tento večer byl podpo-
řen firmou Česká voda,“ říká ve-
doucí zájezdu, jinak ekonomka 
Arkadie Mirka Horová. 

 Josef Hon, Arkadie Teplice

Náš teplický oddíl byl osloven 
pořadateli akce Velká malá Pa-
říž. V jednu červencovou neděli 
u Zahradního domu nebyli jen 
muzikanti, ale i různé sportov-
ní oddíly, které představovaly 
svou činnost. Rádi jsme pozvání 
přijali. Užili jsme si pěkné ne-
dělní odpoledne. Ukázali jsme 
návštěvníkům této akce, že 
šerm v Teplicích je a funguje. 
Přišel nás pozdravit i primátor 
města Teplice – pan Hynek Han-
za. Děkuji našim členům – celé 
rodině Kukaňových, manželům 
Aigermanovým, Jirkovi Juráňo-
vi, Jakubu Račkovičovi, Lence 
a Katce Weisovým a Veronice 
Landgarfové, za účast a pomoc 
pro zvládnutí akce. 

 Karel Biebl, Klub sportovního šermu Teplice

Na hlavní pláži jezera Milada 
se konalo sportovní klání všech 
věkových generací. Navzdo-
ry tropickému počasí se dět-
ských běhů Milada Run na 500 
a 1000 metrů zúčastnilo téměř 
devadesát dětí. Nejrychlejší-
mi na kilometrové trati byli To-
máš Netík a Lucie Šlamborová, 

na poloviční trati brali zlato 
Štěpánka Skokanová a Šimon 
Kaliba. V rodinném závodě do-
minoval tým rodiny Netíko-
vých. Hlavní favorit půlmarato-
nu David Vaš potvrdil, že patří 
do české špičky, a jednoznačně 
si doběhl pro vítězství s časem 
1:15:45. Roli ženské favoritky 

splnila Radka Churaňová, drži-
telka českého rekordu v běhu 
na 24 hodin. Půlmaraton vyhrá-
la v čase 1:28:58. Půlmaraton 
i v tropickém počasí dokon-
čilo 84 závodníků. Desetikilo-
metrová trať byla nejpočetně-
ji obsazená. Vyběhlo na ni 172 
závodníků. Zvítězil Jiří Csirik, 

v traťovém rekordu 34:07. Žen-
ská jednička byla Marcela Jo-
glová s časem 36:56. Na pěti-
kilometrové trati bral zlato Jan 
Hock (17:12) a Jana Pekařová 
(20:10). Seriál Milada Tour za-
končí 15. srpna Cyklozávod Mi-
lada, který se uskuteční nově 
v Moto Areálu Chabařovice. gz
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Změnou oproti předchozím rokům je pouze kratší doba 
přistavení kontejnerů na stanovišti. Z původních 4 dnů 
je pro rok 2020 zkrácena na 3 dny. Důvodem úpravy 
bylo zejména přeplňování kontejnerů a obtěžující 
faktory s tím spojené. Stanoviště zůstala, až na několik 
výjimek, stejná.
Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace 
„U Slunce“ 10.–12. 9.
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 25.–27. 8.
Sobědruhy, S.K.Neumanna x 5.května – u hřiště 7.–9. 9.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 1.–3. 9.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 24.–26. 8.
A. Staška 1706-9 – na novém parkovišti v zadním 
traktu 3.–5. 9.
A. Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Červ. kostelu) 24.–26. 9.
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 9.–11. 9.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 17.–19. 9.
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY 
28.–31. 8.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
10.9.-12.9.
Edisonova 1841-3 – na parkovišti 14.–16. 9.
Hlávkova 4.–7. 9.
Husova x Arbesova – na parkovišti 27.–29. 8.
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 18.–20. 8.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 21.–24. 8.
Kopřivová x Trnková 25.–27. 8.
Krušnohorská – parkoviště 14.–17. 8.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 2.–4. 9.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie ČR 
21.–24. 8.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 17.–19. 8.
Nedbalova x Fibichova 30. 7. –1. 8.
Potoční ul. 13.–15. 8.
Proboštovská x Táborská 3.–5. 9.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ  
11.–14. 9.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkoviště 
3.–5. 9.
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – na 
parkovišti 20.–22. 8.
Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A.Staška a Edisonova) 

25.–27. 8.
Severní x Na Haldách 10.–12. 9.
Scheinerova 21.–24. 8.
Unčínská 19.–21. 8.
Zemská 1439 10.–12. 9.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 3.–5. 9.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské 
ul.) 10.–12. 9.
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od Modlanské 
ul.) 26.–28. 8.
Kosmonautů 17.–19. 9.
Kpt. Jaroše 1620 7.–9. 9.
Metelkovo nám. x Fügnerova 27.–29. 8.
Skupova x Čs. legií 17–19. 8.
Skupova x Thámova 18.–21. 9.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD  
17.–19. 9
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 25.–27. 8.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
9.–11. 9.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na parkovišti 
přes silnici 20.–22. 8. 
V Závětří 1676-7 28.–31. 8.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 4.–7. 9.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 14.–16. 9.
Fučíkova stezka x Foersterova 18.–21. 9.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. B. Němcové 
31. 7. – 3. 8.
J .Hory x U Horského pramene 21.–24. 8.
J. Hory x Vančurova 14.–17. 8., 18.–21. 9.
J. Suka 2591 26.–28. 8.
Jankovcova u garáží (tabák) 7.–10. 8., 11.–14. 9.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 21.–24. 8.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 4.–7. 9.
Křičkova x Škroupova 31. 8. – 2. 9.
Křížkovského 2508-10 11.–14. 9.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 2.–4. 9.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900  
20.–22. 8.
Potěminova x K.Čapka 31. 8. – 2. 9.
Raisova 2573 – vnitroblok 18.–21. 9.

Zeyerovo nám. 1300 17.–19. 8.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 25.–27. 8.
P. Holého x Purkyňova 11.–13. 8., 15.–17. 9.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 24.–26. 8.
Alejní 2754 – zeleň 17.–19. 8.
Dubská x Brožíkova 28.–31. 8.
Dubská x U Hřiště 5.–7. 8., 9.–11. 9.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
19.–21. 8.
Lípová x Jungmannova 24.–26. 8.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 7.–9. 9.
Tyršova 26.–28. 8., 30. 9. – 2. 10.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č.p. 2786-9 
28.–31. 8., 2.–5. 10.
Písečná 2990 19.–21. 8., 23.–25. 9.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 10.–12. 8., 
14.–16. 9.
Pražská 2996-8 – na parkovišti u hlavní silnice  
11.–13. 8., 15.–17. 9.
Pražská 3009-11 – na parkovišti u hlavní silnice  
4.–7. 9., 9.–12. 10.
Rohová 185 – z boku domu 27.–29. 8.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR  
24.–26. 8.
Stará Mlýnská x Souběžná 8.–10. 9.
Svatováclavská x Vladislavova 27.–29. 8.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Na Konečné  
12.–14. 8.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou  
27.–29. 8.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 8.–10. 9.
Habrová 3082-3 1.–3. 9.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD)  
18.–20. 8.
Javorová 3025 8.–10. 9.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 26.–28. 8.
Novoveská 3090-3 11.–13. 8., 15.–17. 9.
Bílinská – točna MHD 1.–3. 9.
Francouzská x Varšavská 8.–10. 9.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-2717 
12.–14. 8., 16.–18. 9.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 16.–18. 9.

Jugoslávská 1941 1.–3. 9.
Jugoslávská 2534-5 19.–21. 8.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 2.–4. 9.
Ostravská x Bulharská 18.–20. 8.
Slovenská 2638 11.–14. 9.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 31. 8. – 2. 9.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 18.–20. 8., 22.–24. 9.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 9.–11. 9., 
14.–16. 10.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 10.–12. 8.,  
14.–16. 9.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
20.–22. 8.
Sklářská 223 – 247 12.–14. 8., 16.–18. 9.
Stará Duchcovská 403 1.–3. 9., 6.–8. 10.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 31. 8. – 2. 9., 5.–7. 10.
U Soudu 19.–21. 8., 23.–25. 9.
V Břízkách – točna MHD 2.–4. 9., 7.–9. 10.
Vrázova x Svojsíkova 16.–18. 9., 21.–23. 10.
Americká x Londýnská – u trafostanice 24.–26. 8., 
28.–30. 9.
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“ 17.–19. 8., 
21.–23. 9.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků  
7.–9. 9., 12.–14. 10.
Buzulucká 305-7 11.–13. 8., 15.–17. 9.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad  
28.–31. 8.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 8.–10. 9.,  
13.–15. 10.
Litoměřická 7.–9. 9., 12.–14. 10.
Mostecká x Ruská 31. 8. – 2. 9.
Sokolovská cesta 340 26.–28. 8.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 10.–12. 8., 14.–16. 9.
Zrenjaninská 297-8 5.–7. 8.
Zrenjaninská 320-1 18.–20. 8.
Hudcov, Cihelní ul. 2.–4. 9., 7.–9. 10.
Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD 11.–13. 8., 15.–17. 9.
Hudcov, Panoráma 11.–14. 9., 16.–19. 10.

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

MAXA 
Maxa je naše paní 
medvídková, krásná 
sněhobílá fenka přijatá od 
majitelů, kteří už nezvládají 
většího psa. Narodila se 

v listopadu 2016, je to kříženka čuvače 
a kavkazáka, váží skoro 60 kg. Maxa vítá 
všechny návštěvy, je přátelská a mazlivá. 
Maxa odejde do domova kastrovaná, 
čipovaná, očkovaná, odčervená, odblešená, 
na základě podpisu adopční smlouvy 
a uhrazení adopčního poplatku. 

HUŠ 
Svérázný dobře stavěný 
zdravý pes. Pravděpodobně 
byl někdo z předků křížený 
s bull plemenem a možná 
jack russelem. Huš po 

seznámení vychází dobře s většinou psů, jen 
k úplně malým ho nedoporučujeme. Hušovi je 
zhruba 5 let, je menší střední velikosti (16kg), 
na svůj věk je velmi aktivní.

HAN SOLO 
Pětiletý kocourek je 
bojovník a zasluhuje si 
svoje jméno. Život k němu 
nebyl nejvlídnější, ale jeho 
to neodradilo a neztratil 

vůli tu s námi zůstat. Když k nám přišel, měl 
těžce poraněné pravé očičko, které se už 
bohužel nepovedlo zachránit. Tak na svět 
sice kouká pouze jedním, avšak o to s větším 
optimismem a nadějí, že teď už snad bude 
všechno lepší. 

PAMPELIŠKA 
Pampeliška je dvouletá, 
překrásně zbarvená kočka. 
Povahově je to taková naše 
rozumbrada, na svůj věk je 
totiž velmi klidná a hodná. 

Občas se tváří, jak kdyby snědla všechnu 
moudrost světa, což na ní člověk prostě 
nemůže nemilovat. Pampeliška je vhodná do 
bytu, umí chodit na záchůdek a určitě se hodí 
i do rodiny s rozumnými dětmi.

AniDef – útulek Žim je soukromým zařízením poskytujícím péči opuštěným,
týraným nebo nalezeným psům z Teplicka a okolí. Adresa a kontakt: Žim 59,
415 01 Žim, tel.: 736769601, e-mail: utulekzim@seznam.cz, www.anidef.cz.

ÚTULEK Ž IM

• Lounská: do 30. 9. byla v uvedené ulici prodloužena uzavírka pravého jízdního 
pruhu, a to včetně vozidel MHD. Uzavírka probíhá z důvodu havarijního stavu 
komunikace a možného poškození plynovodního potrubí. Objízdná trasa vede 
od centra ulicemi Duchcovská, Bratislavská, Anglická, Litoměřická, Lounská 
a zároveň vede ulicí Libušina do Jateční na I/8. Ze směru od Duchcova vede 
ulicemi Alejní, Dubská, Na Hrázi a Jateční na I/8.

• Arbesova, Puškinova, Janáčkova a Olbrachtova: vzhledem k potížím s doprav-
ní obsluhou je v uvedených ulicích zaveden jednosměrný provoz. V oblasti je 
zavedena zóna zákazu stání, nejvyšší povolené rychlosti 30 km/hod. a zákazu 
vjezdu všech motorových vozidel mimo dopravní obsluhy.

• Havířská: došlo ke zjednosměrnění zmiňované ulice. Zjednosměrnění se týká 
úseku mezi ulicemi Proboštovská a K. Aksamita. Ulice bude průjezdná ve smě-
ru z ulice Proboštovská.

• Náměstí Svobody: od 1. července došlo k zjednosměrnění části náměstí. Do-
pravní úpravy se týkají úseku od kruhového objezdu ke křižovatce u České 
pošty. Doprava je nově usměrněna pouze od kruhového objezdu směrem do 
náměstí Svobody. Opačný směr je pro dopravu uzavřen. 

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 

Z důvodu významného snížení průtoků ve vodních tocích byl až do 31. října vy-
hlášen zákaz odběru povrchových vod na vodních tocích ve správním obvodu 
Teplice.

Z Á K A Z  O D B Ě R U  P O V R C H O V Ý C H  V O D  N A  T E P L I C K U
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I V SOUČASNÉ 
SITUACI JSME  

TU STÁLE  
PRO VÁS 

DIOPTRICKÉ 
BRÝLE

KONTAKTNÍ 
ČOČKY

MĚŘENÍ 
ZRAKU WWW.KN-OPTIK.CZ

KN OPTIK
U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice

KN OPTIK – SPECIÁL SLUNEČNÍ BRÝLE
U Nádraží 895/10, 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

INZERCE

Teplickým skautům se tábor v Kolovči vydařil
Po patnácti dnech se první 

srpnovou sobotu vrátili z let-
ního stanového tábora skauti 
a skautky z teplického stře-
diska Doubravka. Na tábořiš-
ti u obce Koloveč na Domaž-
licku, kam jezdí od roku 2003, 
prožili dva týdny plné nejrůz-
nějších aktivit. Vedle etapo-
vých her, táborových ohňů, vý-
prav i sportování se navíc, a to 
i včetně nejmladších účastní-
ků, podíleli na chodu tábora. 
Ať už držením nočních hlídek, 
zpracováním dřeva na topení, 
dovozem vody v kanystrech 

nebo úklidem tábořiště a jeho 
okolí. Naopak vzhledem k ak-
tuálním hygienickým opat-
řením byla například služba 
v kuchyni i nepopulární mytí 
nádobí v režii pouze dospě-
lých. Omezená byla i možnost 
pořádat výlety do okolí.

Právě vzhledem k současné 
situaci s koronavirovou epide-
mií nebylo na jaře dlouho jas-
né, zda bude reálné akci vůbec 
uskutečnit. O to větší radost 
mezi teplickými skauty zavlád-
la, když bylo možné v květnu 
obnovit do té doby pozastave-
nou činnost a vrhnout se na 
přípravu letního tábora, který 
je ve skautské organizaci vy-
vrcholením celoroční činnos-
ti, na které se děti v průběhu 
roku připravují.

Letošnímu táboru se naštěs-
tí vyhnul nejenom koronavi-
rus, ale i další nemoci a také 
špatné počasí. Téměř každý 
den tak táborníci mohli hol-
dovat vodním radovánkám 
v přírodním koupališti, u kte-
rého tábor tvořený tradiční-
mi podsadovými stany stojí. 
„Jsme rádi, že akce zdárně 
proběhla ke spokojenosti dětí 

i dospělých a za vedení středis-
ka bych chtěl touto cestou po-
děkovat všem obětavým činov-
níkům, kteří se na ní ve svém 
volném čase podíleli,“ sděluje 
Jiří Richter z vedení střediska 
Doubravka.

Nový skautský rok bude za-
hájen opět s nástupem září. 
Oba střediskové oddíly urče-
né dětem, chlapecký a dívčí, 

plánují nábor omezeného po-
čtu dětí. „Rádi v našich řadách 
uvítáme nadšené děti věkově 
od druhé třídy výše, stačí nás 
jednoduše kontaktovat,“ dodá-
vá Jiří Richter. Více informací 
a kontakt lze nalézt na webu 
střediska www.doubravkatep-
lice.cz nebo na facebooku Stře-
disko Doubravka Teplice.

 Jiří Richter
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v naší péči

Centrum sportovní medicíny 
nabízí ucelenou zdravotní péči pro 

rekreační i vrcholové sportovce všech 
věkových kategorií. 

Možnost registrace k praktickému lékaři 
a další odborníci na jednom místě.

 477 102 216

sport.ustinadlabem@eucklinika.cz

EUC Klinika, Masarykova 2000/92 
Ústí nad Labem

Chcete mít jistotu, že sportujete zdravě?
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Pivovar Na Rychtě slaví deset let a odměňuje své zákazníky
Pokud jste pravidelným zákazníkem res- 

taurace a pivovaru Na Rychtě, pak využijte 
obědové karty na konzumaci denního menu. 
Stačí se Na Rychtě 9x naobědvat a desátý 
oběd zde máte zdarma. Podobná narozenino-
vá akce běží i na místní pivo!
V restauraci mají i další novinky

Vedle místního piva Mazel, Vojtěch nebo 
Ústecká Rychtářka si zde mohou příznivci mí-
chaných nápojů dopřát i svěží letní nabídku. 
Naopak ti, co alkoholu neholdují, si zde vybe-
rou z nabídky domácích ledových ovocných 
čajů a skvělých míchaných limonád. V nabíd-
ce jsou citrusové, malinové, jahodové, zázvo-
rové a další.
A co teprve pravidelné grilování na zahrádce!

Ve dnech 12.–13. a 17.–18. srpna se na za-
hrádce Na Rychtě roztopí zbrusu nový obří 
gril a vy si můžete dopřát čerstvé grilované 
speciality. Pravidelné grilování se následně 
plánuje od 25. 8. každé úterý do konce září 
nebo, jak počasí dovolí. Šéfkuchař Honza Heř-
mánek připravuje vždy něco nového – ryby, 
kotlety, krkovici, žampiony, různé druhy ze-
leniny nebo pořádně kořeněný bůček. Na za-
hrádku můžete přijet i na kole nebo se svým 
čtyřnohým miláčkem. Dobrou chuť a krásné 
léto!  pr

Pivovar Hotel Na Rychtě 
Klášterní 75/9, Ústí nad Labem, 400 01 
Tel.: restaurace – 475 205 018, hotel – 475 213 138 
www.pivovarnarychte.cz

KONTAKT


