
teplice

zd
ar

m
a

w
w

w
.z

it
te

pl
ic

e.
cz

na
jd

et
e 

ná
s 

i 
na

zá
ří

 2
0

2
0

libor 
Schlenz

Rodiče byli na vážkách,  
báli se, že se neuživím
STRANY 8–9

Císařské lázně jsou  
zavřené. Počítají se ztráty
STRANA 5

Zprávy 

Koronavirus je krok před  
námi, roušky jsou namístě
STRANA 7

Téma 
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč

POKÁCÍME BEZPEČNĚ I VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME MC
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DIVADLO NA ZÁMKU 
4. 9., 1000  O Sněhurce a sedmi trpaslících
 1700  Prime Time Voice
 2000  Sen noci svatojánské
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
6. 9., 1400  Pohádka Princ Střelec
 1600  Podivná pohádka 
 1900  Zářijová hvězdná obloha 
9. 9., 1600  Pohádka Perseus a Andromeda 
 1900  Noční hvězdnou oblohou 
13. 9., 1400  Hvězdné nebe  
  a Pohádky a souhvězdí  
 1600  Hvězdné nebe  
  a Pohádky a souhvězdí 
 1900  Hvězdy – základní  
  stavební prvky galaxií 
16. 9., 1600  Pohádka Měsíc u krejčího 
 1900  Hra světel a stínů 
20. 9., 1400  Pohádky a souhvězdí 
 1600  Pohádka Křišťálové sestry 
 1900  Mythologie podzimní oblohy 
23. 9., 1600  Pohádky a souhvězdí 
 1900  Podzimní oblohou 
27. 9., 1400  Hvězdné nebe a Pohádky  
  a souhvězdí 
 1600  Hvězdné nebe a Pohádky 
  a souhvězdí 
 1900  Slunce a člověk 
30. 9., 1600  Pohádky o Cvočkovi
 1900 Vznik, vývoj a zánik hvězd 

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
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
4. 9.,  2000  Šarlatán

6. 9.,  1330  Křupaví mazlíčci 
6. 9.,  1730  Štěstí je krásná věc
7. 9.,  1000  After: Přiznání
8. 9.,  1730  Casting na lásku
9. 9.,  1900  Můj otec Antonín Kratochvíl
11. 9.,  1730  Ženská pomsta
13. 9.,  2000  Havel 

15. 9.,  1500  Meky 
18. 9.,  2000  Tenet
19. 9.,  2000  Tenet
20. 9.,  1000  Křupaví mazlíčci
22. 9.,  1730  Šarlatán
24. 9.,  1730  Bábovky
26. 9., 1530  Mulan
29. 9., 2000  Casting na lásku 
30. 9., 1900  Corpus na lásku 

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
7. 9.,  19.00  Jesus Christ Superstar – koncert 
8. 9.,  19.00  Jesus Christ Superstar – koncert 
9., 10. a 11. 9.  
  Dny otevřených dveří 
13. 9.,  19.00  Číňani
15. 9.,  19.00  Jitka Zelenková slaví – koncert 
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

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 a 1700  
  O Budulínkovi
28. 9., 1900  Abba World Revival 
  Symphonic Show

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

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstavy 
do 6. 9.  Rezonance 

11. 9. až 11. 10. 
 Obrazy: Petr Reimann a Soňa Filipová
do 10. 1. 2021  
 Teplicko objektivem Františka Fridricha 
23. 9. až 10. 1. 2021  
 Expozičně herní výstava  
 pro malé i velké  
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.
úterý–neděle 10–12 a 13–17 – Stálá expozice 
– prohlídky s průvodcem celoročně každou 
celou hodinu

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



Teplice – Hned tři exemplá-
ře 3D graffiti soch s vyob-
razením portrétu hudební-
ho skladatele Ludwiga van 
Beethovena v nadživotní ve-
likosti zdobí park za teplic-
kým domem kultury. „Stree-
tartu máme v Teplicích dost. 
S autorem Kamilem Vackem 
spolupracujeme už dlou-
ho a určitě v tom budeme 
pokračovat,“ řekl primátor 
města Hynek Hanza. 
Tři obří graffiti sochy za 
pětačtyřicet tisíc bez DPH 
vytvořil za neuvěřitelné dva 
týdny streetartový umělec 
Kamil Vacek, kterého Tep-
ličané mohou znát pod pře-
zdívkou Camo.
„Šlo nám o to přivést umění do ulic. První počin byla pocta Taussigovi. A k výročí Beethovena 
se nabízela tato forma. Někomu se to bude líbit, někomu určitě ne, ale jde o to výročí připo-
menout a to se určitě podařilo,“ doplnil náměstek primátora Jiří Štábl s tím, že město i do bu-
doucna plánuje další instalace.
Teplice si graffiti sochami připomínají 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena. V sou-
časné době už Kamil Vacek připravuje kalendář se street art portréty teplických osobnos-
tí. „Bude tam třeba právě Beethoven, Goethe, ale chybět nebude pan Kubera nebo Payer. Jde 
o průřez celou historií,“ popsal Kamil Vacek.
Spolupráce města s autory graffiti byla navázána už po roce 1990. Vedení města tehdy vyčleni-
lo legální plochy pro jejich tvorbu.  gz
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Trojrozměrný Beethoven zdobí parkMěly by být roušky 
povinné vyjma MHD 
i v obchodech?

Eliška Beňková  
35 let,  
obchodnice 
 
Rouška neublíží, 

takže za mě je v MHD v pohodě. 
Pro roušky bych byla i v obcho-
dech. Těžko říct. Lidé budou 
nadávat na všechno. 

Zita Topinková 
57 let,  
samostatná účetní 
 
Já nošení roušek vůbec 

neuznávám, takže ani v MHD bych je 
nenosila. Stejně jsou upocené a je v nich 
spousta bacilů. Nevidím v tom smysl. 
Takže bych ji nenosila ani v obchodech, 
i kdyby tam bylo nošení roušek nařízené. 

Martin Uhrik 
54 let,  
zámečník, provozova-
tel hudebního klubu 
 

V obchodech by mi to nevadilo. Rozhod-
ně to ale nemá být celoplošné nařízení, 
to je absolutní nesmysl. Tam, kde jsou 
ohniska, mi to přijde v pohodě. 

Hanka Holíková 
47 let,  
pracovnice ČD 
 
Tohle už je na mě moc, 

pořád nějaké změny. Ale samozřejmě 
v MHD nosit roušku budu. Tam mi to 
smysl dává. V obchodech ale rozhodně 
ne, takže jsem ráda, že se toto rozhod-
nutí zrušilo. 

Hanka Eliášová 
28 let,  
ekonomka 
 
Pokud jsou povinné 

v MHD, tak by měly být povinné i v obcho-
dech, restauracích a na dalších veřejných 
místech, kde se potkává více lidí. 

Simona Malá 
44 let,  
nezaměstnaná 
 
Nařízení vlády jsou 

celkově zmatečná a já už vlastně 
nevím, co můžu, co nesmím. Stále se 
něco mění. 

A N K E T A

Už jen patnáct tisíc dělí Sáru od rehabilitací
Bílina - Sárinka je dvanáctiletá 
holčička z Bíliny na Teplicku, 
která se narodila předčasně. 
„Na svět přišla společně se 
svým dvojčetem, sestřičkou. 
Obě musely od samého začát-
ku bojovat o život… Sestřička 
bohužel ten svůj prohrála,“ 
vysvětluje tatínek Ladislav 
Kiezler.

Už v nízkém věku si Sárinka 
musela projít několika těžkými 
operacemi, na kterých závisela 
její budoucnost. Holčička byla 
velice drobná a neodpovídala 
vývojem svému věku. V šesti 
letech jí lékaři navíc diagnos-
tikovali dětskou mozkovou 
obrnu.

Cvičení nepomáhá,  
naději dávají rehabilitace

I přes náročné každoden-
ní cvičení Vojtovy metody se 
zdravotní stav Sárinky nezlep-
šil. Dokáže pouze ležet a obtíž-
ně hýbat končetinami. Holčič-
ka skoro vůbec nesedí, navíc 

se s ní velmi těžko manipulu-
je, a tak je ochuzena o veškeré 
dění. Sárince by mohla pomoci 
intenzivní rehabilitace v Pieš-
ťanech za 32 000 korun, na 
kterou ale rodině stále chybí 
více než 15 000 tisíc korun.

„Velká podpora se nám do-
stává od nadace Dobrý anděl. 
Přesto nedokážeme našetřit 
tak vysokou částku na potřeb-
né rehabilitace. Věříme, že 
pobyt v Adeli Medical Center 
v Piešťanech naši dceru posune 
kupředu. Představuje pro nás 
naději, že bude dlouhodobě se-
dět a bude moct více poznávat 
okolní svět,“ vysvětluje tatínek. 

Rodiče zaměstnává péče 
o Sáru, sbírka jim může ulevit

Finanční situace rodiny je 
velmi náročná. Vážný zdravot-
ní stav Sárinky jim neumož-
ňuje být v pracovním poměru, 
jelikož péče je neustálá. Veš-
keré příjmy tak tvoří příspě-
vek na péči a dávky státní so-
ciální podpory. Veřejná sbírka 
na znesnaze21.cz/sbirka/re-
habilitacni-pobyt-pro-sarin-
ku# by mohla alespoň trochu 
rodině Sárinky ulevit a pomo-
ci financovat rehabilitační po-
byt.  gz
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Soud: Hadí lázně jsou památkouDo teplického muzea 
na netradiční sochy

Průmyslová revoluce ve střední škole. Tentokrát jde o roboty

Teplice – Budova Hadích lázní 
kulturní památkou zůstane. 
Soud zamítl žalobu majite-
le proti ministru kultury. „Dne 
17. 8. 2020 byl vydán rozsudek 
Městského soudu v Praze, kte-
rým byla zamítnuta žaloba pro-
ti rozhodnutí ministra kultu-
ry Lubomíra Zaorálka, kterým 
potvrdil, že budova Hadích láz-
ní v Teplicích zůstane i nadále 
kulturní památkou,“ říká Mi-
chaela Lagronová, mluvčí Mini-
sterstva kultury.

Soud v uvedeném rozsudku 
odmítl žalobní námitky a na-
opak souhlasil s argumenta-
cí ministra kultury. „Soud dal 
ministrovi za pravdu v tom, že 
památková zóna, kde se Hadí 
lázně nachází, k dostatečné 
ochraně památkových hodnot 
tohoto objektu nestačí. Záro-
veň v tomto případě nejsou ve 
smyslu památkového zákona 

splněny mimořádně závaž-
né důvody pro zrušení prohlá-
šení Hadích lázní za kulturní 
památku,“ pokračuje mluvčí 
ministerstva a dodává, že pro-
ti uvedenému rozsudku může 
společnost ještě podat kasač-
ní stížnost, o které by pak roz-
hodoval Nejvyšší správní soud. 

Hadí lázně byly prohlášeny 
kulturní památkou v roce 1958, 
před rokem jim bývalý ministr 
kultury Antonín Staněk status 
kulturní památky poslední den 
ve funkci odebral. Budova lázní 
patří od roku 2006 developero-
vi Jaroslavu Třešňákovi, od té 
doby chátrá.  gz

Teplice – Škola AGC Teplice po-
siluje technické obory a otevírá 
maturitní obor Mechanik elek-
trotechnik se zaměřením na ro-
botiku a automatizaci. 

Jak říká ředitel školy Tomáš 
Holomek, hlavními odbornými 
předměty nového oboru jsou 
elektrotechnika, elektronika, 
automatizované systémy říze-
ní a programování PLC řídicích 
jednotek pro roboty. Podobné je 
to i u oboru Informační techno-
logie. Jen je kladen vyšší důraz 
na aplikované programování, 
webové stránky, počítačové sítě 
a práci s kancelářským balí-
kem MS Office.

Společnost AGC Automotive 
Czech a. s. škole poskytla prů-
myslového robota ABB. Robota 

značky ABB jí poskytl největ-
ší výrobce autoskel ve střed-
ní a východní Evropě přímo 
ze svých výrobních linek. Jeho 
pořizovací hodnota se pohy-
buje v řádu několika milionů 
korun.  Zřizovatel – AGC Flat 
Glass Czech a. s. zase uvolnil ve 
svém areálu v Teplicích–Řeteni-
cích prostory, ve kterých bude 
výuka probíhat. Primárně proto 
žáky připravujeme pro naší ma-
teřskou společnost AGC, ale ne-
jenom pro ni vysvětluje Tomáš 
Holomek a dodává, že vzděláva-
cí program nového oboru zahr-
nuje odbornou praxi přímo na 
pracovištích sociálních partne-
rů a stipendijní program, jehož 
součástí je i smlouva o budoucí 
smlouvě pracovní s vyhlídkou 

na zajímavé a finančně lukra-
tivní povolání.

Pracovat s robotem znamená 
vysokou úroveň znalostí a do-
vedností, certifikovaná školení, 
a hlavně nadšení ze strany pe-
dagoga. Nejedná se totiž o žád-
nou hračku nebo „modýlek“. 
„Od školního roku 2020/2021 

zahajujeme vzdělávání v obo-
ru Mechanik elektrotechnik, 
kde robota ABB budeme v plné 
míře využívat. Ideální počet 
žáků je 16 až 20 ve třídě,“ podo-
tkl Tomáš Holomek.

Střední škola AGC plánuje 
navíc i rozšíření prostor ško-
ly, kde by měly v budoucnu 
vzniknout kompletně vybave-
né moderní učebny robotiky, 
automatizace a elektrotechni-
ky. Prostředky se pokusí získat 
z evropských integrovaných 
fondů v rámci dotací, které mů-
žou pokrýt až 80 % veškerých 
nákladů. 

Kromě toho, že Střední škola 
AGC vlastní titul Fakultní škola 
UJEP, tak je i velká uplatnitel-
nost absolventů v zahraničí.  pr

Teplice – Právě probíhající vý-
stava ve výstavní místnosti 
teplického zámku představuje 
dřevěné objekty a reliéfy so-
chaře Pavla Mizery a smaltova-
né obrazy, kovové reliéfy a gra-
fické listy jeho dcery sochařky 
a šperkařky Kamily Housové 
Mizerové.

„Pojítkem a společnými im-
pulsy v tvorbě obou autorů 
jsou reálné situace, geografic-
ké reálie, přírodní elementární 
jevy nebo jen letmé okamžiky. 
Tyto podněty, každý po svém, 
abstrahují do lapidárních tva-
rů a výrazových zkratek, až 
dosáhnou na samou podstatu 
zážitku, přitom ponechávají 
prostor k představivosti a sně-
ní,“ vysvětluje Vlasta Tichá 
z teplického muzea a dodává, 
že výstava potrvá do 6. září, 
kdy proběhne od 15.00 i setka-
ní s autory, kteří návštěvníky 
provedou svou tvorbou.  gz

V Šanově II se nově 
jezdí třicítkou

Šanov – Řidiči projíždějící uli-
cemi Trnovanská, v úseku od 
křižovatky s ulicí Fráni Šrámka 
ke křižovatce s ulicí Kosmo-
nautů včetně, dále Kosmonau-
tů a Koperníkova by měli zpo-
zornět. Nově tu byla zavedena 
zóna nejvyšší povolené rychlos-
ti 30 km/h. „V ulici Trnovanská 
budou navíc umístěny tři příč-
né prahy u přechodů pro chod-
ce. Ostatní dopravní znače-
ní v této lokalitě zůstává beze 
změn,“ vysvětluje Radka Sen-
ftová z teplického magistrátu 
a dodává, že důvodem úpravy 
provozu je zklidnění dopravy 
a ochrana chodců.   gz

Fotbalisté se vrací 
k bílým dresům

Teplice – Do nového ročníku For-
tuna:Ligy vyběhli tepličtí fotba-
listé ve zbrusu nové sadě dresů. 
Domácí sada je ve znamení žluté 
a modré, tedy klubových barev. 
Venkovní sada se vrací k bílé va-
riantě, která se s teplickým klu-
bem pojí také dlouhou dobu. 

Dvou nových sad dresů se do-
čkali také brankáři. K loňské 
růžové nově přibyla také fialová 
a černá sada.  gz

Podporu získalo 2800 živnostníků, 
na dva tisíce se však nedostalo
Ústecký kraj – Částka sedmde-
sát milionů korun, které Ús-
tecký kraj vyčlenil na podpo-
ru živnostníků, je vyčerpaná. 
„Rada Ústeckého kraje schvá-
lila poslední žádosti a všech-
ny peníze už byly rozděleny 
mezi 2 800 úspěšných žadate-
lů,“ vysvětlil mluvčí krajské-
ho úřadu Martin Volf s tím, že 
dohromady bylo podáno 4 800 
žádostí.  

Program byl nastavený 
tak, aby dotaci získalo prv-
ních 400 žadatelů z každého 
ze sedmi okresů. Vyřazeny 
byly duplicitní žádosti a také 

žádosti, které nakonec někteří 
úspěšní žadatelé odmítli. Pro 
každý okres tak byl vytvořen 
zásobník žádostí, ze kterého 
byli uspokojováni další žada-
telé v pořadí.

V okrese Chomutov dosta-
lo dotaci všech 367 a v okre-
se Louny všech 354 žadatelů, 
kteří odeslali žádost. Ve všech 
ostatních okresech byla ka-
pacita 400 žadatelů vyčerpá-
na. Devětasedmdesát zbylých 
volných žádostí z okresů Cho-
mutov a Louny bylo rozděle-
no poměrově mezi žadatele 
z ostatních okresů.  gz
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Lev a medvěd se dočkají opravy Další haly mají  
vyrůst u Srbic

Teplice – Bránu do dvora bu-
dovy A teplického gymnázia 
střeží od roku 1904 plastiky 
lva a medvěda. Lev nese znak 
Šanova a medvěd znak Teplic. 
Obě plastiky jsou popraskané 
a jejich oprava už je potřeba. 
Rozsáhlá oprava fasády pro-
běhla v roce 1995, takže po 
25 letech se dočkají i plastiky.

Nyní se provádějí prů-
zkumné práce a v příštích 
týdnech proběhne samotné 

restaurování. „Protože je budo-
va A od roku 1958 v seznamu 
chráněných památek, tak mu-
sel restaurátorský záměr zpra-
covat odborník se zvláštním 
povolením. To má akademický 
malíř Libor Pisklák, který pro 
nás vše zpracoval,“ popisuje 
ředitel teplického gymnázia 
Zdeněk Bergman s tím, že prá-
ce by mohly být hotové do kon-
ce září a přijdou na 180 tisíc 
korun.  gz

Teplicko – Mezi Srbicemi a Sobě-
chleby by se měl stávající 
CTPark rozšířit o další haly. 
Podle oznámení v databázi EIA 
Ministerstva životního prostře-
dí se má současný areál se sed-
mi halami rozrůst o další čty-
ři, s celkovou rozlohou zhruba 
78 tisíc metrů čtverečních.

Výstavba by mohla začít pří-
ští rok, a to v případě, když in-
vestor získá potřebné doku-
menty, jako například územní 
rozhodnutí.  gz

Vyhlášení Skláře roku 
letos jen on-line

Teplice – Druhý ročník galaveče-
ru Sklář roku, během kterého 
FK Teplice oceňuje ty nejlepší, 
letos proběhl kvůli epidemii ko-
ronaviru bez účasti diváků. Ko-
nal se v přímém přenosu na fa-
cebookovém profilu klubu, kde 
ho moderoval Petr Říbal. Klub 
ze Stínadel mimo jiných ocenil 
i dvě své velké legendy. Oceňo-
vány jsou především mládežnic-
ké kategorie. Nechybí ale také 
ani cena fair play, kterou letos 
obdržel Tadeáš Vachoušek, cena 
pro trenéra roku, kterou zís-
kal Ladislav Jamrich či cena za 
celoživotní přínos teplickému 
fotbalu. Na Stínadlech v posled-
ně jmenované kategorii ocenili 
hned dva muže. In memoriam 
trenéra Františka Cermana, 
který dovedl Teplice dvakrát do 
nejvyšší soutěže, a dlouholetého 
sekretáře a sportovního ředitele 
Petra Moravce.  gz

Knižní blešák 
v Seumeho kapli
Teplice – Nahromadily se vám 
doma staré knihy? Zůstaly 
vám doma učebnice, které už 
nepotřebujete? Nabídněte je 
někomu dalšímu. V Seume-
ho kapli se budou konat už 
tradiční knižní bleší trhy, tam 
máte možnost darovat nebo za 
drobný peníz poslat dál knihy, 
které už vám nejsou k užitku. 
Naplánujte si volné odpoled-
ne na středu 9. září a přijďte 
osobně knihy nabídnout, vy-
měnit nebo koupit mezi 14.00 
a 18.00 hodinou.  gz

Mladí sportovci 
dostanou dotace
Teplice – Dotace do sportu schvá-
lili zastupitelé. Město tak dá 
v tomto roce svým mládežnic-
kým sportovcům bezmála šest 
tisíc korun na osobu do 18 let.

„V letošním roce se kvůli pan-
demii koronaviru částka přepo-
čítala na dobu aktivní činnos-
ti, takže to je za deset měsíců,“ 
upřesňuje náměstek primáto-
ra Jiří Štábl. O dotace z teplické 
kasy se letos přihlásilo šesta-
osmdesát klubů a sportovních 
organizací a dotaci dostane 
2 683 mladých sportovců.  gz

Počítají se ztráty kvůli pandemii. 
Císařské lázně jsou zavřené
Teplice – Pandemie koronaviru na 
jaře zastavila provoz Thermalia 
i celých teplických lázní. Lázně 
byly nuceny dávat výpovědi. 

„Tato sezóna je naprosto jiná 
než všechny ostatní. V minulos-
ti jsme řešili, která ze zahra-
ničních klientel je nejčetnější, 
i když tuzemci vždy tvořili víc 
jak šedesát procent zákazníků. 
Letošní jaro a léto jsou ve zna-
mení téměř výhradně české kli-
entely,“ říká obchodní ředitelka 
Yveta Slišková. 

I když je o lázeňský pobyt 
i díky státním poukazům zájem, 
tak vedení společnosti odhadu-
je, že letošní hospodaření skončí 
ve ztrátě. Důvodem je i výpadek 
zahraniční klientely. Otevře-
né jsou čtyři z pěti lázeňských 
domů – Nové lázně, Beethoven, 
Kamenné lázně a dům Jirásek, 
zavřené zatím podle obchodní 
ředitelky Yvety Sliškové zůstá-
vají Císařské lázně.

„Čtyřtisícové vouchery po-
máhají Čechům objevit lázně 
a v našem případě i Ústecký kraj 
a Teplice. Za to jsme rádi. Tep-
lické lázně se stávají středem 

zájmu občanů z celé republiky. 
Těší nás pozitivní ohlas i opako-
vané rezervace,“ dodává Yveta 
Slišková s tím, že největším lá-
kadlem je určitě léčivá termální 
minerální voda a Thermalium, 
kde je pro velký zájem rozšířena 
provozní doba pro veřejnost.

Loni lázně měly skoro 13mi-
lionový zisk, letos ale skončí ve 
ztrátě. Ta je za první pololetí 
42 milionů korun. Vedení spo-
lečnosti předpokládá, že se ji do 
konce roku podaří stáhnout na 
30 milionů korun.

Na jaře lázně také propustily 
160 lidí. „Některé zaměstnance 
jsme s rostoucí obsazeností již 
přijali zpět. Počet zaměstnanců 
se odvíjí od počtu klientů,“ uza-
vírá obchodní ředitelka.  gz

Nové operační sály vyzkoušeli první ortopedi
Teplice – V novém pavilonu ope-
račních sálů v teplické nemoc-
nici na sále číslo čtyři proběhla 
13. srpna historicky první ope-
race – náhrada pravého kyčelní-
ho kloubu u dvaasedmdesátileté 
pacientky. Provedl ji lékař z or-
topedického oddělení Květoslav 
Žďánský.

„Práce na operačních sálech 
je dobře zorganizovaná. Tech-
nické vybavení je na vysoké 
úrovni. Operačnímu týmu zajiš-
ťuje vysoký komfort,“ pochvalu-
je si hlavní operatér.

Historicky první operaci v no-
vém pavilonu operačních sálů 
byl přítomný i primář odděle-
ní centrálních operačních sálů 
Pavel Valoušek. „Naplánovány 

jsme měli na první den tři ope-
race. Totální náhradu kyčelního 
kloubu, artroskopii kolene a ná-
hradu kolenního kloubu. Přibyl 
nám jeden akutní zákrok, kte-
rým je zlomenina krčku,“ řekl 
primář Valoušek.

Budování nového pavilonu 
bylo zahájeno v polovině roku 

2017 a celkové náklady i včet-
ně vybavení zdravotnickou, 
výpočetní technikou a další-
ho vybavení byly 392,5 milionu 
korun. V novém pavilonu se 
budou kromě kloubů operovat 
také cévy, břišní dutiny a pro-
vádět laparoskopické  
zákroky.  gz

Unikátní výzkum 
u lomu Bílina
Bílinsko - Archeologové odkrý-
vají Nesvětice, středověkou 
vesnici, která stála jen jedno 
století. Jde o první archeologic-
ký průzkum vesnice na před-
polí lomu Bílina, kterou v první 
polovině 15. století vyrabo-
vali a zničili husité. Objevují 
se 600 let stará tajemství. Ve 
studni našli archeologové i tři 
lidské lebky. Nesvětice ležely 
na kopci u Mariánských Rad-
čic. V místech, kde se bude tě-
žit uhlí, potrvá archeologický 
průzkum do konce roku.  gz
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Na domácí zdravotní péči mají nárok senioři i děti
Staráte se o těžce nemoc-

ného člena rodiny a péči těž-
ko zvládáte? Podle jednatel-
ky ústecké agentury domácí 
péče ACME Štěpánky Tomso-
vé je jednou z možností vyu-
žít domácí péči, kterou hradí 
pojišťovny a s péčí o blízkého 
pomůže.

Jak zařídit domácí péči?
Poukaz na ošetření domácí 

péče vystaví praktický lékař, 
lékař specialista či zdravot-
nické zařízení, kde je klient 
hospitalizovaný. Lékař určí 
zdravotnické úkony, časové 
rozhraní a frekvenci ošetřo-
vatelské návštěvy. Zdravotní 
sestry na základě tohoto po-
ukazu mohou zahájit domácí 
zdravotní péči u klienta v jeho 
sociálním prostředí.

Pro koho je domácí péče ur-
čena?

Domácí zdravotní péče 
je určena pro klienty, kte-
ří by jinak museli být hospi-
talizováni v nemocnici nebo 
v léčebnách pro dlouhodo-
bě nemocné. Jedná se o kli-
enty, jejichž zdravotní stav 
nevyžaduje soustavnou péči 
lékaře, ale přesto potřebují 

kvalifikovanou ošetřovatel-
skou péči. Pečujeme od dětí až 
po seniory.

Kdo domácí péči zajišťuje?
Ošetřovatelskou péči v te-

rénu zajišťují zdravotní ses-
try se středoškolským nebo 
vysokoškolským vzděláním 
v oboru. S praxí u lůžka ve 
zdravotnickém zařízení. Ide-
ální je, aby prošly několika 
medicínskými obory – inter-
nou, chirurgií, ortopedií a dal-
šími. Snažíme se, aby klienta 
navštěvovala stejná zdravot-
ní sestřička. Klienti to vítají, 
lépe spolupracují i členové ro-
diny a časem berou sestřičku 
jako člena rodiny. 

Co všechno odborná domácí 
péče zahrnuje?

Je toho opravdu mnoho. 
Od aplikace infúzí, injekcí, 
podání léků, péče o katetry 
a stomie přes kompletní péči 
o diabetiky. Ale také veške-
ré odběry, převazy, cévkování, 
klyzma nebo výplachy. Peču-
jeme i o klienty s portem, či 
žilním katetrem. Samozřej-
mostí je komplexní ošetřova-
telská péče o ležící, inkonti-
nentní klienty, zaučení rodiny 

nebo rehabilitační ošetřování 
po mozkové příhodě, operaci, 
úrazu, nácvik soběstačnosti 
při nácviku chůze s pomůcka-
mi. Poskytujeme také hos-
picovou péči o umírajícího. 

Veškeré změny zdravotního 
stavu klienta konzultuje zdra-
votní sestra s ošetřujícím lé-
kařem klienta.

Stonat v domácím prostředí 
s sebou nese především vý-
hody. Jaké?

Předností léčení v domácím 
prostředí je psychická poho-
da, která hraje důležitou roli 
při uzdravování. 

Jsou naopak i nějaké nevý-
hody domácí péče?

O žádných nevýhodách z po-
zice klienta nevím.

A jak vlastně financování 
domácí péče funguje?

Tato péče je hrazena z ve-
řejného zdravotního pojištění, 
ale poskytujeme i soukromé 
ošetřovatelské návštěvy, které 
si klient hradí sám. To jde pře-
vážně o rehabilitaci.  pr

ACME Domácí péče s. r. o.
Telefon: 475 216 331, 475 216 582
Mobil: 775 261 110, 777 616 54 
E-mail: info@acmepece.cz
Web: www.acmepece.cz

KONTAKT

Žlutomodří založili nadační fond 
a vydražili dresy za téměř 65 tisíc
Teplice – Žlutomodrý fotbalo-
vý klub dlouhodobě podporu-
je různé projekty ze sociální 
oblasti, kdy se jedná zejména 
o děti a mládež, handicapova-
né a nemocné. Nově založe-
ný Nadační fond FK Teplice by 
měl přispět k dalšímu rozší-
ření těchto aktivit. Ve vedení 
fondu navíc usedne i dlouhole-
tý kapitán ligového A mužstva 
Admir Ljevaković, který se stal 
členem dozorčí rady.

„V oblasti CSR jsme ušli 
v posledních letech velký kus 
cesty a nadační fond by nás 
měl posunout ještě o něco 
dál. V západní Evropě je zce-
la běžné, že většina klubů má 
své nadační fondy, jejichž pro-
střednictvím se snaží pomá-
hat svému okolí,“ vysvětlu-
je založení ředitel klubu Petr 
Hynek.

Podobně jak je to běžné v za-
hraničních klubech, tak také 
do Nadačního fondu FK Tep-
lice budou pravidelně přispí-
vat hráči A mužstva žluto-
modrých. „Reakce celé kabiny 

byla jednoznačná, chtějí se 
do těchto aktivit zapojit i tou-
to formou a přispět na dobrou 
věc, čehož si moc vážíme,“ říká 
předseda správní rady nadač-
ního fondu Martin Kovařík.

Důležitou součástí získává-
ní prostředků budou také dob-
ročinné aukce. V průběhu srp-
na na facebookovém profilu 
teplických fotbalistů probíha-
la charitativní aukce výroč-
ní červené sady dresů, které 
vznikly na připomenutí ven-
kovního utkání na hřišti Bo-
russie Dortmund a hráči v ní 

v minulé sezóně odehráli ně-
kolik zápasů. Aukce vynesla 
bezmála pětašedesát tisíc ko-
run. „Ve velmi optimistických 
odhadech jsme počítali s část-
kou kolem 50 tisíc, takže vý-
sledná hodnota 64 500 korun 
je naprosto úžasná a moc dě-
kuji všem fanouškům, kteří se 
do charitativní aukce zapoji-
li. Věřím tomu, že tyto peníze 
skrz nadační fond pomohou 
tam, kde mají," uzavírá Martin 
Kovařík s tím, že peníze jsou 
už na transparentním účtu na-
dačního fondu.  pr

Osecké trhy 
Osek – Osecké Infocentrum ve spo-
lupráci s tamním Cisterciáckým opat-
stvím pomáhá řemeslníkům. Pravidel-
ně každou sobotu vždy po 14 dnech 
se v areálu kláštera pořádají Osecké 
trhy. Ty další se uskuteční 12. září od 
8.00 do 16.00. Pořadatelé upozorňu-
jí, že se nejedná o farmářské trhy, ale 
o prodej řemeslných výrobků.  zt

Princezna ze mlejna 
Teplice – Do Krušnohorského divadla si 
můžete s dětmi zajít na pohádku Prin-
cezna ze mlejna. Čeká vás dramatiza-
ce filmové pohádky v podání Hereckého 
studia DK Teplice, ve které Jindřich na-
šel v Elišce tu pravou princeznu svého 
srdce. Inscenace je uváděna s laskavým 
svolením Zdeňka Trošky. Délka je šede-
sát minut bez přestávky.  zt

Katapult v Teplicích 
Teplice – Legendární rocková skupina 
Katapult přijede do Teplic s Nostal-
gia Tour. Koncert se uskuteční 20. říj-
na od 19.00 v Krušnohorském diva-
dle. Vstupné je od 350 do 390 korun. 
Neuvěřitelný koncertní program pro-
vede posluchače celou dlouhou ka-
riérou skupiny Katapult, která byla 
založená už v roce 1975. Jediným pů-
vodním členem už je bohužel jen Od-
řich Říha.  zt

P O Z V Á N K Y
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S koncem prázdnin se vrací roušky, ale jen někde

Odběry i o víkendu
Ústecko/Teplicko – Krajská zdravotní 
testuje na přítomnost nákazy způsobu-
jící onemocnění COVID-19 nově i během 
víkendu. Odběrové místo bude v pro-
vozu, kromě stálého režimu v pracov-
ních dnech, i v sobotu a v neděli v jed-
né z nemocnic Krajské zdravotní, vždy 
od 8.00 do 12.00 hodin. Zatím do kon-
ce září. O víkendu, kdy bylo otevřeno 
odběrové místo v ústecké Masarykově 
nemocnici, zdravotníci odebrali vzorky 
během sobotního dopoledne 36 lidem 
a v neděli 20 zájemcům. Jedno vyšetře-
ní zahrnující odběr a zpracování vzorku 
přijde samoplátce na 1 756 Kč. 
29. 8. a 30. 8. 2020  
 – Nemocnice Teplice
19. 9. a 20. 9. 2020  
 – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

T E S T Y

Hygienička: Koronavirus je krok před námi, roušky jsou namístě

Teplicko – Kvůli šíření koronaviru 
se opět zavádí nosit roušky. Za-
krývání úst a nosu bude povinné 
ve všech prostředcích hromadné 
dopravy, ve veřejných vnitřních 
prostorách, jako jsou úřady či 
pošty. Ve zdravotnických zaříze-
ních a na vnitřních akcích s více 
než stovkou účastníků, takže 
v kině nebo divadle. Bez roušky 
se neobjedeme také u podzim-
ních krajských voleb, kdy si bu-
deme muset zakrýt ústa a nos ve 
volební místnosti.

Roušky zatím povinné nebu-
dou v obchodech a nákupních 
centrech, restauracích a barech, 
ani tam, kde poskytují služby 
pro zákazníky jako je kadeřnic-
tví či manikúra. Ani na vnitřní 
akce do 99 účastníků si dýchací 
cesty zakrývat nemusíme.

Podle ředitelky protiepidemic-
kého odboru Krajské hygienic-
ké stanice Ústeckého kraje Olgy 
Štorkánové však nošení roušky, 
je-li správně nasazená, snižuje 
riziko nákazy. Jsou i prevencí ji-
ných nemocí dýchacích cest.

Bez roušek se zatím obejdou 
žáci a studenti ve školách. I tak 
školy musí dodržovat předpisy 
a doporučení, které jim zaslal 
ministr školství Robert Plaga. 
„Nařízením, které jsme obdrže-
li z Ministerstva školství, se be-
zesporu podřídíme,“ říká ředitel 
teplické střední školy AGC To-
máš Holomek a dodává, že spo-
lu se společností AGC má škola 
v plánu vybavit zkušebně jednu 
třídu skleněnými přepážkami 

mezi lavicemi. Jestli se to osvěd-
čí, se však teprve ukáže.

Opatření ve školách se zave-
dou, až když se zhorší situa-
ce a budou se vázat na druhý, 
oranžový, stupeň na takzvaném 
semaforu, který hodnotí okresy 
podle míry rizika nákazy nemocí 
COVID-19.

Kde se však bez roušky neo-
bejdeme, jsou prostředky veřej-
né hromadné dopravy. Povin-
nost zakrýt si nos a ústa bude od 
1. září v městské i meziměstské 
dopravě. Roušku nemusí mít ři-
dič, pokud nepřichází do styku 
s cestujícími při jejich odbavení. 

„Jako občasný řidič autobu-
su městské dopravy roušku při 
řízení nosit nebudu a nasadím 
si ji pouze v případě, že to bude 
požadovat některý z cestujících. 
Já osobně ji po cestujících taky 
vyžadovat nebudu," říká Jakub 
Číže z teplického odboru dopra-
vy a dodává, že pokud nějaký 

řidič z teplické hromadné do-
pravy bude trvat na roušce, tak 
může cestujícího bez roušky 
z autobusu vykázat nebo ho do 
ní ani nepřijmout. I za případné 
asistence strážníka.

Nařízení se vztahuje nejen na 
městskou dopravu, ale také na 
meziměstské vlaky a autobusy, 
taxislužbu nebo zájezdové auto-
busy. Roušku si lidé mohou sun-
dat, jen když cestou jedí.

Nošení roušek nebude povin-
né ještě například pro děti do 
dvou let a pro osoby s porucha-
mi intelektu. Výjimku budou mít 
soudci, svědci, znalci a tlumoč-
níci a účastníci soudních jedná-
ní. Neplatí také pro moderátory 
a vystupující umělce, při focení 
portrétů, svateb nebo promocí. 
Roušky nebudou povinné ani ve 
fitness centrech, vnitřních bazé-
nech a saunách.

Na jaře povinnost nosit rouš-
ku úplně všude nařídila 19. 

března vláda, kvůli jejich nedo-
statku si je lidé šili sami. Venku 
povinnost zrušila při dodržová-
ní rozestupů od 25. května a ve 
vnitřních prostorách či veřejné 
dopravě pak 1. července.

Krajská hygienická stani-
ce Ústeckého kraje nařídila 
nošení roušek v nemocnicích, 
ambulantních zdravotnických 
zařízeních, lékárnách nebo při 
návštěvách v domovech pro 
seniory už koncem července, 
kdy se v kraji podle prohlášení 
ředitelky krajské hygienické 
stanice Lenky Šimůnkové ob-
jevil neobvyklý nárůst případů 
nákazy koronavirem.  gz

Teplice – Znovuzavedení nošení 
roušek startuje v září. Ne však 
naplno. Prozatím. Podle ředi-
telky krajské hygienické sta-
nice Lenky Šimůnkové roušky 
fungují a jsou třeba k potlače-
ní pandemie.

Byla byste pro přísnější vari-
antu, roušky v obchodech či 
školách nebo je to zatím do-
statečné?

Nošení roušek je důleži-
té. Případů onemocnění nám 
přibývá, a pokud jsme někde 
v uzavřeném prostoru, jako je 
dopravní prostředek, nákupní 
centrum nebo třeba supermar-
ket, kde se vyskytuje skupina 
dalších lidí, tak rozhodně je 
rouška namístě. Každá ochra-
na dutiny ústní a nosní snižuje 
infekční dávku, a čím nižší je 
infekční dávka, tím je průběh 
onemocnění lehčí. Není nic 
důležitějšího než chránit sebe, 
případně chránit své okolí.

Jaká preventivní opatření 
s nadcházejícím podzimem 
byste ještě navrhovala či do-
poručovala?

Já sama za sebe bych byla 
strašně nerada, aby docháze-
lo k plošnému zákazu různých 
festivalů, výstav nebo sportov-
ních či uměleckých událostí. 
Proto si myslím, že zrovna no-
šení roušek by nám všem moh-
lo vydatně pomoct.

Vy jako odborník, očekává-
te druhou vlnu koronaviru? 
A musí zákonitě přijít?

Nevím, jestli je namístě ho-
vořit o první, druhé a dalších 
vlnách koronaviru. My jsme, 
díky tomu, jaká přísná opatře-
ní jsme na jaře udělali a všich-
ni dodržovali, tak jsme si vlast-
ně výskyt toho onemocnění 
odsunuli do pozdější doby. My-
slím, že my, co jsme toto one-
mocnění neprodělali, tak proti 
němu imunní nejsme, takže se 

s ním prostě musíme setkat 
a nejdůležitější je, že 
když se s ním setká-
me, abychom byli 
v dobré zdravot-
ní kondici a dosta-
li malou infekční 
dávku, aby ten prů-
běh byl lehký.

Doporučujete teď na 
podzim třeba brát vitamíny?

Zdravý životní styl pomáhá 
vyrovnat se se všemi druhy 
onemocnění, nejen s korona-
virem. Samozřejmě doplňo-
vat vitamíny, jíst zdravěji, ne-
zanedbávat pohyb, nekouřit 
a nepít nadměrné množství 
alkoholu.

Máte nějaká doporučení pro 
seniory?

Stejné jako pro všechny. 
Snažit se vyhýbat místům 
s vyšší koncentrací lidí a při 
nákupu nebo cestě do lékárny 

či k lékaři opravdu použít 
nějaký ochranný pro-

středek dýchacích 
cest, i kdyby to měl 
být jen šátek.

Ústecký kraj, jde-li 
o onemocnění koro-

navirem na tom není 
v porovnání s republi-

kou špatně. Je to tak?
My sice máme nějaká 

ohniska onemocnění. Kaž-
dý den nám přibývají, někdy 
i více než desítka případů, ale 
ve srovnání s jinými okresy či 
kraji jsme na tom zatím lépe. 
To ale neznamená, že se ta si-
tuace nemůže během další-
ho týdne nebo dvou změnit. 
Nesmíme zapomenout, že in-
kubační doba, která se pohy-
buje okolo 7 až 10 dny, tak to 
znamená, že to onemocnění je 
minimálně týden před námi. 
My mapujeme situaci s týden-
ním zpožděním.  gz
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Libor Schlenz: Rodiče byli na vážkách, báli se, že se neuživím

Rodiče chtěli mít z Libora fotbalistu nebo právníka.  Foto: archiv ls

Moderuje, zpívá, hraje na klavír a kytaru, 
ale věnuje se i herectví. Libor Schlenz 
je sedmnáctiletý mladík, kterého díky 
koncertům pod okny seniorů během 
pandemie koronaviru zná ze sociálních 
sítích snad celé Teplicko. 
Gabriela Zlámalová

Odkdy se věnujete hudbě?
Jak se to vezme. Devátým 

rokem hraji na kytaru, pátým 
rokem zpívám a hraji také 
na klavír. Pár let jsem vše dě-
lal jako samouk a teď studuji 
dva roky na konzervatoři.

Co na to říkali doma? Ne-
byli proti tomu, že budete 
zpěvák?

Táta myslím očekával, že 
budu fotbalista nebo ales-
poň vášnivý fanoušek fotba-
lu, a mamka si představovala, 
že budu právník. Ze začátku 
byli rodiče na vážkách, proto-
že v dnešní době je těžké se 
prosadit a báli se, že se tímto 
oborem neuživím. Časem po-
chopili, že dělám, co mě baví 
a naplňuje, a díky jejich ob-
rovské podpoře a své píli si 
tím dnes už přivydělávám. 

Vy jste se sice narodil v Ústí 
nad Labem, ale vyrůstal jste 
a žijete v Teplicích. Kam ve 
městě rád chodíte?

Teplice jsou krásné lázeň-
ské město, zvláště když tu 
nyní nejsou nerespektují-
cí arabské skupiny. Abych 
pravdu řekl, jsem tak časo-
vě vytížený, že moc nikam 
nechodím, spíše na schůzky 
a setkání. Rád ale zajdu, když 
je čas, do své oblíbené kavár-
ny nebo hospůdky. Ale rád 
mám třeba jen procházku po 
Šanově či Zámecké zahradě. 
Občas zajdu v neděli na skvě-
lou Malou Paříž. 

A naopak je něco, co vám na 
Teplicích vadí?

Nic není dokonalé a vý-
jimkou nejsou ani Teplice. 
Když to vezmu jako návod ke 
zlepšení vzhledu lázeňského 
města, tak takovou největší 
ránou pro oči je nedostavě-
ný lázeňský dům u obchodní 
akademie, ze kterého je „krá-
lovství feťáků a bezdomov-
ců…“ Dále mi ještě jako dítěti 
vadila křoviska za Základní 
uměleckou školou a Bartolo-
mějem, to se dá říct až skoro 

začínající skládka… A tako-
vou celkem odpudivou částí 
jsou Trnovany… Co se kultu-
ry týče, je velice smutné, že 
naše krásné Krušnohorské 
divadlo nemá stálý herecký 
soubor a do budoucna bych 
to rád změnil. 

Je vám sedmnáct let, už 
v takto mladém věku jste 
velmi akční. Zpíváte, mode-
rujete, věnujete se herectví. 
Co děláte nejraději? 

To se úplně nedá říci. 
Všechno má své kouzlo a mís-
to v mém srdci. Je to jako ze-
ptat se, zda máte raději man-
žela nebo syna (smích). 

Určitě stále studujete? Pro-
zradíte co?

Studuji Konzervatoř Jaro-
slava Ježka, obor muzikál 
v Praze. Vzhledem k nároč-
nému rozvrhu nedojíždím ka-
ždodenně do Prahy, ale jsem 
tam přes týden na intru, kte-
rý je přímo v budově ško-
ly. V pátek večer se vracím 
domů, a pokud nemám něja-
kou akci nebo koncert, větši-
nou už moc nemluvím a jdu 
brzy spát. Jsem z toho režimu 
ve škole vyčerpaný, v sobotu 
si dělám úkoly a jsem s rodi-
či, často mám nějaký kon-
cert nebo akci a v neděli mi 
mamča navaří, napeče, při-
praví jídlo do kufru, táta dodá 
sladkosti a mohu jet zase do 
Prahy (smích). Většinou je 
můj kufr úplně plný a větší 
půlku obsahu tvoří jídlo, je-
likož to ze školní výdejny se 
úplně vždycky nedá. Intr ale 
miluju, člověk se naučí starat 
se sám o sebe a je to taková 
příprava na život. Mimo to 
tam je spousta skvělých lidí 
ze školy, takže se nebojím, že 
bychom při konverzaci nena-
razili na společné téma. 

Studujete obor muzikál. Už 
máte nějaké nabídky na vy-
stupování v muzikálech?

Kvůli absenci ve ško-
le není možné účinkovat 
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Libor Schlenz: Rodiče byli na vážkách, báli se, že se neuživím
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se narodil 12. ledna 2003 v Ústí nad 
Labem, ale celý život je Tepličák. Studu-
je Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor 
Muzikál. Kromě koncertů v kavárně 
Krušnohorského divadla, koncertuje 
v teplické botanické zahradě nebo 
zpíval na předávání cen Sklář roku 
2020 FK Teplice. Hrál ve videoklipu 
Olgy Lounové Dark Water. Zpíval na 
Sousse International Magic Festival 
v Tunisu s kouzelníkem Magic Alexem. 
V době karantény odzpíval devět 
koncertů seniorům pod okny. Mimo 
zpěvu se věnuje moderování kulturních 
a společenských akcí, herectví, hře na 
kytaru a klavír.

Libor Schlenz 

P R O F I L

barva: červená 
a modrá 

jídlo: Pizza Hawai 
s okrajem plněným 
nivou, ananas na 
pizzu patří 

hudba: J. S. Bach – 
Air, to je pro mě relax 
a očista duše

číslo: 7, ne 21, 
aaa… nemůžu se 
rozhodnout… tak 721 

politik: Na politiku 
jsem příliš mladý

M O J E  N E J

v muzikálech až do 3. roční-
ku. Avšak po maturitě bych 
zkusil jít do muzikálu. Můj 
nejoblíbenější muzikál je Bi-
lly Elliot.

Vím o vás, že jste natáčel 
i klip s Olgou Lounovou. Jak 
jste se k tomu dostal?

To jsem takhle loni 29. pro-
since v poledne přiletěl z vá-
noční dovolené v Egyptě a na-
jednou vidím na Instagramu 
Olgy, že hledá mladého po-
hledného herce na zítřejší na-
táčení videoklipu, tak jsem ji 
jako jeden z několika napsal 
do komentáře, že bych měl 
zájem, a ona po konzultaci 
s režisérem videoklipu F. A. 
Brabcem mi odepsala, že mě 
bere. Znali jsme se s Olinkou 
totiž už z předchozího natá-
čení jiného videoklipu. Natá-
čení jsem si moc užil a byla 
to pro mě velká zkušenost, 
zejména druhý natáčecí den, 
kdy jsme natáčeli pod vodou.

Dá se říct, že hudba je va-
ším definitivním osudem?

Ano, hudbu vnímám nejen 
v písních a skladbách, ale i ko-
lem sebe. Někdy je třeba se 
zastavit a jen zavřít oči. Uvě-
domovat si zvuky a ruchy ko-
lem nás. Vnímat to jako chutě 
každého jídla, lidi kolem sebe 
a někdy je pak i tohle inspirací 
pro něco velkého. 

Jaký repertoár vlastně zpí-
váte nejčastěji? A jde říct, 

jakou písničku máte nejra-
ději?

Repertoár zpívám vždy 
jiný, podle typu akce a při-
bližného věku okruhu di-
váků. Neřekl bych, kterou 
písničku mám nejraději, ale 
oblíbené jsou vánoční kon-
certy kvůli té plné a láskypl-
né atmosféře. 

V době karantény jste zpí-
val seniorům pod okny do-
movů. To byl váš nápad, 
anebo, co vás k tomu ved-
lo?

Musím přiznat, že s tím ná-
padem přišel předseda míst-
ní skupiny Českého červené-
ho kříže Novosedlice, Dubí 
a Proboštov Jiří Herlitz, který 
mě oslovil. Zdálo se nám to 
jako dobrá myšlenka, domlu-
vili jsme se a vzniklo devět 
krásných koncertů pod okny 
domovů se seniory. Byly to 
pro mě vzácné chvíle, dělat 
v té, pro všechny z nás, ne-
lehké době radost seniorům 
a vidět jejich úsměvy. To byl 
pocit, jak se říká k nezapla-
cení. 

Tuto sezónu jsou novinkou 
koncerty v teplické bota-
nické zahradě. Jak se vám 
v takovém prostředí zpívá 
a co na to říká publikum?

Koncerty v botanické jsou 
výjimečné okouzlujícím pro-
středím vonné zahrady. Jsem 
moc rád, že jsem měl mož-
nost v botanické zahradě 

zpívat, a věřím, že to nebylo 
naposledy. 

Kde vás fanoušci můžou vi-
dět v nejbližší době? 

Přiznám se, že zatím ne-
mám přesné termíny koncer-
tů a akcí, ale škola mi začí-
ná až v říjnu, tudíž v druhé 
polovině září plánuji hudeb-
ní projekt pro školy, další 
koncerty v kraji Ústeckém, 
Libereckém, Plzeňském, Kar-
lovarském a v Praze a sa-
mozřejmě vánoční kon-
certy. Měli jsme i pracovní 
plány s kouzelníkem Magic 
Alexem, ale koronavirus nám 
všechno překazil. Budeme 
tedy vymýšlet nové akce. Vše 
se včas fanoušci dozví na 
mém Facebooku a Instagra-
mu Libor Schlenz.

Co rád děláte ve volném 
čase?

Moc ho nemám, jelikož fakt 
každý den zpívám. Ale když 
už se přeci jen najde volný 
čas, rád ho trávím s friends, 
hlavně s Anetkou Loskoto-
vou, která mě se svou mamin-
kou Markétkou připravila na 
konzervatoř. Také si rád něco 
uvařím, zajdu do kina nebo se 
rád projíždím na velkých elek-
tro koloběžkách. V současné 
době si dělám řidičák u super 
instruktora Martina Hudka.

Jaké máte plány do budouc-
na?

Co se týče těch pracovních 
plánů, tak momentálně při-
pravuji hudební projekt pro 
žáky prvního i druhého stup-
ně základních škol s názvem 
„Hudba základkám“. Při něm 
si žáci poslechnou největší 
hity vybraných českých i za-
hraničních zpěváků a zpěva-
ček v mé interpretaci a dozví 
se o nich různé zajímavosti. 

A životní plány? 
Najít si partnerku, pro-

slavit se, založit rodinu, mít 
svou kapelu, užívat si života 
a nedělat to, co mě nebaví, 
protože život je příliš krát-
ký na to, abychom se trápili 
a zabývali něčím, co pro nás 
nemá význam. 

Srdcová záležitost by byla 
vyprodat Krušnohorské di-
vadlo a samozřejmě O2 aré-
nu. Po zkušenosti zpívá-
ní na International Magic 
Festival Sousse v Tunisku 
bych se rád dostal znovu do 
zahraničí, a to nejen jako 
zpěvák.
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Komedie Číňani 
v Domě kultury 

Hádek a Stryková 
o lásce a sexuSoulová královna  

z Manchesteru
Teplice – v teplickém Jazz Clubu 
se můžete 25. září od 20.00 ho-
din těšit na koncert Kyla Brox 
Bandu. Zaposlouchejte se do 
feelingu bluesové a soulové krá-
lovny z Manchesteru. Vstupné 
je 200 korun. Kyliin hlas zůstá-
vá ohromujícím příkladem umě-
ní soulové zpěvačky. Rozehřívá, 
láká a okouzluje dřív, než uvolní 
emocionální katarzi a rozostří 
rozdíl mezi potěšením a bolestí. 
Ať už stojí před svým Kyla Brox 
Bandem, nebo využívá neředě-
nou sílu soulu v duu se svým hu-
debním a životním partnerem 
Dannym Blomeleyem, je Kyla 

Brox bezesporu nejhlasitější 
britskou bluesovou a soulovou 
zpěvačkou své generace.  zt

Vlasta Redl vystoupí i s kapelou 
Teplice – Skvělá zpráva, do Tep-
lic se 2. září vrací hudebník 
překračující žánry Vlasta Redl. 
Jeho vystoupení se uskuteč-
ní 2. října od 19.30 v Domě 
kultury. Vstupné je od 350 do 
420 korun. Jeden z našich nej-
výraznějších folkových zpěvá-
ků, textař, skladatel a multiin-
strumentalista přijedete i se 
svou kapelou. V jeho písních 
se propojují prvky tradičního 
moravského folkloru s prvky 
folku, rocku nebo jazzu. Vy-
tvářejí tak osobitý autorský 
rukopis, díky kterému je tento 
písničkář už několik desetiletí 

stálicí české hudební scény. 
Po několika sezónách, kdy se 
Vlasta Redl i s členy své dopro-
vodné skupiny věnoval spíše 
spolupráci s Hradišťanem, při-
jíždí se svou kapelou a novým 
koncertním programem, ve 
kterém zazní i zcela nové pís-
ně z připravovaného alba.  zt

Teplice – Herci Anna Fixová 
a Jaromír Nosek se předsta-
ví v Krušnohorském divadle 
v představení Číňani. Vstupné 
je od 180 do 320 korun. Malá 
situační komedie, v níž sledu-
jeme potíže manželského páru 
při přípravě a průběhu jedno-
ho večírku pro přátele. Až na 
to, že nedopatřením se na něj 
dostaví i dva manželé, kteří se 
právě rozvádějí, a žena přijde 
i se svým novým partnerem. 
Hostitelé se v rámci dobrých 
vztahů snaží oběma rozháda-
ným návštěvníkům přítom-
nost toho druhé zatajit, což 
způsobí řadu bláznivých a ko-
mických situací. Hlavním di-
vadelním „kořením“ téhle jed-
noduché zápletky je fakt, že 
všechny role odehrají pouze 
dva herci.  zt 

Teplice – Do Krušnohorské-
ho divadla si můžete 30. září 
od 19.00 zajít na představe-
ní Hovory o štěstí mezi čtyř-
ma očima. Na jevišti se mimo 
jiné představí Jana Stryková 
či Matěj Hádek. Vstupné je od 
360 do 500 korun. Čeká vás si-
tuační komedie o lásce a sexu 
na nábytku. I mladí a krás-
ní lidé mají své problémy. Di-
vadelní hra podle knižního 
bestselleru Patrika Hartla. Tři 
milenecké dvojice a rozmazle-
ná čivava svedou na rozkláda-
cí skandinávské pohovce boj 
o štěstí. Přijďte jim fandit.  zt

Country večer legendy 
českého bluegrassu
Teplice – Jste fanoušci count-
ry? Tak to si 13. října od 19.00 
zajděte do Domu kultury na 
vystoupení kapely Průdušky. 
Skupiny, která v 70. a 80. le-
tech 20. století určovala v tu-
zemsku směr bluegrassové 
hudby. Hostem večera bude 
kapela Ztracená karavana, 
která oslaví padesáté výročí 
od svého založení. Vstupné je 
180 korun.  zt

Teplická elektrická malodráha
Teplice – V regionálním muzeu 
můžete vidět vzpomínku na tep-
lickou elektrickou malodráhu. 
V letošním roce totiž uplynulo 
125 let od zprovoznění tram-
vajové dopravy v lázeňském 
městě. V Teplicích byla jedna 
z nejstarších elektrických tram-
vajových sítí na území tehdej-
šího Předlitavska, starší byla 
pouze Křižíkova elektrická 
dráha v Praze na Letné a elek-
trická pouliční dráha ve Lvově. 
První úsek trati byl zprovozněn 
25. července 1895, a to mezi 
Školním (dnes Benešovým) ná-
městím a železničním nádra-
žím. Následně byly otevírány 
další úseky trati, spojující ná-
draží severně s Novosedlice-
mi a Dubím a jižně se Školním 
náměstím. Celá trať, včetně 
prodloužení do horního Dubí, 
byla v provozu od 14. října 1895. 
Trať byla jednokolejná s vý-
hybnami (protijedoucí tramva-
je se potkávaly ve vyhýbacích 
místech) a s úzkým rozchodem 

kolejí v šíři jednoho metru. Mezi 
elektrickými drážními vozy na 
úzkém rozchodu držela prven-
ství v tehdejším Předlitavsku. 
Po válce byla vytvořena nová 
koncepce tramvajové dopravy 
v Teplicích, a zůstala tak jediná 
páteřní tramvajová trať ve smě-
ru sever – jih, doplněná trolejbu-
sovými okruhy a dalšími tratě-
mi. V roce 1956 došlo k zásadní 
změně v dopravní koncepci, 
veškeré tramvaje na městských 
linkách byly nahrazeny trolej-
busy a tramvají se mohlo jez-
dit již jen meziměstskou linkou 
z Trnovan od Červeného kos-
tela do horního Dubí. Poslední 
tramvaj na tomto úseku vyjela 
31. ledna 1959.  zt

Prohlídky valdštejnských sklepení 

Duchcov – Prohlídky duchcov-
ských zámeckých sklepů pořá-
dané u příležitosti Dnů evrop-
ského dědictví vás zavedou do 
sklepních prostor pod hlavním 
zámeckým křídlem a pod kří-
dlem Casanovským. Těšit se 
tak můžete na prohlídku vin-
ných či zásobních sklepů, které 
mají stejně jako zámek velice 
zajímavou historii. Zámecká 
historie vám tak bude přiblí-
žena z trochu jiné perspektivy 
než na běžných prohlídkových 
okruzích. Zajímá vás třeba, kdy 

byly sklepní prostory vysta-
věny, k čemu se využívaly za 
2. světové války nebo jak jsme 
přišli o poslední zámecké víno? 
Pak si nenechte ujít tyto speci-
ální prohlídky, které se konají 
ve dnech 12. a 13. září. Pro-
hlídky odcházejí vždy v 10.00, 
12.30 a 15.00 hodin. K zakou-
pené vstupence obdržíte navíc 
malou pozornost v podobě tiš-
těné publikace o duchcovské 
valdštejnské obrazárně. Dopo-
ručujeme rezervaci na tel. čísle 
417 835 301.  zt
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Den přátelství v parku 
oslavila tisícovka lidí

Hlaste se do kurzů pro seniory

Zapojte se do oprav 
bývalého domova 

z á ř í  2 0 2 0

INZERCE

Bezmála padesátka pikniků 
se připojila k celorepublikové-
mu pokusu o rekord v počtu 
pikniků v jeden den. Akci pořá-
dal teplický spolek Spolu proti 
samotě. Během neděle 2. srp-
na uspořádali účastníci 49 pik-
niků, kterých se zúčastnilo 
995 piknikářů. „Byla to myslím 
důstojná oslava Mezinárodní-
ho dne přátelství. Za rok si ji 

Nejbližší tři až čtyři roky nás 
čeká období, kdy se neobejde-
me bez vaší pomoci. Pojďme do 
toho společně. Stali jsme se ma-
jiteli budovy bývalého dětského 
domova v Hlávkově ulici. Tento 
dům byl roky neobydlený a my 
se chystáme ho opravit, zrekon-
struovat a oživit pro děti i mlá-
dež. Máme v plánu vybudovat 
také hřiště a dát dohromady za-
hradu. Připravili jsme čtyři ob-
lasti, ve kterých si určitě najde-
te úkol, ze kterého budete mít 
dobrý pocit. Více najdete na: 
www.teplice.sdb.cz/zapojte-se/. 

 Salesiáni Teplice 

rádi zopakujeme, a to v neděli 
1. srpna, snad už za příznivěj-
ších podmínek,“ říká předseda 
spolku Robert Zauer. Podmín-
kou každého pikniku bylo, že 
se ho musí zúčastnit minimál-
ně pět osob na alespoň dvě 
hodiny v rozmezí od 10.00 do 
18.00. Připojili se i lidé v Zá-
mecké zahradě v Teplicích.

 Robert Zauer, Spolek proti samotě 

Na kole v Bílině 
bezpečněji

Na některých silnicích v Bíli-
ně se objeví nově koridory pro 
kola. Bílé šipky a piktogram 
jezdce na silnici upozorní řidi-
če na zvýšený pohyb cyklis-
tů. První vzniká v Litoměřické 
ulici od Pivovarského náměs-
tí k točně městské hromadné 
dopravy. Vedení města si od 
toho slibuje větší bezpečnost 
cyklistů na frekventovaných 
trasách. Jak uvedla starostka 
města Zuzana Schwarz Bař-
tipánová, tento dílčí krok vy-
chází ze zpracované Koncepce 
cykloturistiky v Bílině, která 
řeší bezpečný pohyb cyklis-
tů ve městě i v okolí komplex-
ně v horizontu několika dal-
ších let. Koridory se postupně 
objeví i na dalších místech 
ve městě. Během tohoto roku 
vzniknou v Teplické a v Praž-
ské ulici, mezi kruhovým ob-
jezdem a poliklinikou. Podle 
vedoucího odboru dopravy Ol-
dřicha Jedličky jsou další v plá-
nu příští rok v ulicích Mostec-
ká, Důlní a Boženy Němcové 
a také je v plánu prodloužení 
cesty z Litoměřické ulice k Ra-
dovesické výsypce. Koridory 
povedou vždy v obou směrech 
komunikace.  zt

Stávající posluchači i noví 
zájemci o kurzy Univerzity 
třetího věku UJEP už mohou 
podávat přihlášky pro zimní 
semestr akademického roku 
2020/2021. Univerzita třetí-
ho věku je forma celoživotní-
ho vzdělávání a má na UJEP 
dlouholetou tradici i velkou 
popularitu. Zájemci o získání 
vědomostí či informací z nej-
různějších vědních oborů si na 
UJEP mohou vybírat z 55 kurzů 
z oblastí cizích jazyků, umě-
ní a kultury, českého jazyka 
a literatury, cvičení a sportu, 

informačních technologií, fo-
tografování, ekonomie, histo-
rie, psychologie a zdravotnic-
tví a přírodovědných oborů. 
Kompletní seznam je možné 
prostudovat na www.ujep.cz/
cs/u3v-2019-2021. Přihlášky je 
možné zasílat e-mailem na ad-
resy dana.masopustova@ujep.
cz nebo iveta.stekla@ujep.cz. 
Osobně odevzdat do kanceláře 
v kampusu nebo zaslat poštou 
na adresu U3V UJEP, Pasteu-
rova 3544/1, 400 96 Ústí nad 
Labem.

 UJEP Ústí nad Labem 

Mladí fotbalisté dostali od města dotaci
Částku vyšší než 1,6 milionu 

korun pro FK Teplice schválili  
tepličtí zastupitelé. Jde o pení-
ze určené na podporu mladých 
fotbalistů nad rámec běžné 
dotace. 

„Aktivity FK Teplice ve vel-
kém rozsahu přesahují rámec 
města. Proto si zaslouží z naší 
strany podporu o něco větší, 
než dostávají ostatní kluby,“ 
uvedl primátor Hynek Han-
za. Podpora sportu a volnoča-
sových aktivit mládeže podle 
něj zůstává i nadále prioritou 
města.

Město Teplice se letos v úno-
ru zavázalo memorandem 
podporovat mladé fotbalisty 
z FK Teplice nad rámec běžné 
dotace poskytované na mladé 
sportovce dalším organizacím 
v Teplicích. 

 FK Teplice

Přes celé léto je možné na-
vštívit naše pravidelné týden-
ní aktivity. Tématické programy 
a jazykové kurzy z technických 
důvodů neprobíhají. Vždy v úte-
rý a ve středu vás čeká jóga 
s Helenou. Na programu jsou 
v dalších dnech různé tvůrčí do-
vednosti a kondiční cvičení. Více 
se dočtete na našem webu  
seniorteplice.cz. 

 Senzační senioři Teplice 

Denní centrum Kanape 
funguje přes celé léto
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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“ 
10.9.-12.9
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 29.9.-1.10. 
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 7.9.-9.9.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 1.9.-3.9.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 28.9.-30.9.
A. Staška 1706-9 – na nové parkoviště v zadním traktu 
3.9.-5.9.
A. Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. směrem k Červ. 
kostelu) 24.9.-26.9
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 9.9.-11.9.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti Kauflandu) 
17.9.-19.9.
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY 2.10.-
5.10.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 10.9.-
12.9.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 14.9.-16.9.
Hlávkova 4.9.-7.9.
Husova x Arbesova – na parkovišti 1.10.-3.10.
J.Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 22.9.-24.9., 27.10.-
29.10.
K.Aksamita x Brandlova – z boku garáží 25.9.-28.9., 30.10.-
2.11. 
Kopřivová x Trnková 29.9.-1.10., 3.11.-5.11.
Krušnohorská – parkoviště 18.9.-21.9., 23.10.-26.10.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 2.9.-4.9.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie ČR 25.9.-
28.9., 30.10.-2.11.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 21.9.-23.9., 
26.10.-28.10.
Nedbalova x Fibichova 3.9.-5.9., 8.10.-10.10. 

Potoční ul. 17.9.-19.9., 22.10.-24.10.
Proboštovská x Táborská 3.9.-5.9.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 11.9.-14.9
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkovišti 3.9.-5.9.
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – na 
parkovišti 20.8.-22.8., 24.9.-26.9.
Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A. Staška a Edisonova) 
25.8.-27.8., 29.9.-1.10. 
Severní x Na Haldách 10.9.-12.9.
Scheinerova 21.8.-24.8., 25.9.-28.9.
Unčínská 19.8.-21.8., 23.9.-25.9.
Zemská 1439 10.9.-12.9
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na tříděný 
odpad 3.9.-5.9.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské ul.) 
10.9.-12.9.
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od Modlanské ul.) 
30.9.-2.10.
Kosmonautů 17.9.-19.9.
Kpt. Jaroše 1620 7.9.-9.9.
Metelkovo nám. x Fügnerova 1.10.-3.10.
Skupova x Čs. Legií 1.10.-3.10.
Skupova x Thámova 18.9.-21.9.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD 17.9.-19.9
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici  
(nad MŠ) 29.9.-1.10.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 9. 9.-
11. 9.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na parkovišti přes 
silnici 24.9.-26.9. 
V Závětří 1676-7 2.10.-5.10., 6.11.-9.11.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 4.9.-7.9.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 14.9.-16.9.
Fučíkova stezka x Foersterova 18.9.-21.9.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. B.Němcové 4.9.-
7.9., 9.10.-12.10.

J. Hory x U Horského pramene 25.9.-28.9., 30.10.-2.11.
J. Hory x Vančurova 14.8.-17.8., 18.9.-21.9.
J. Suka 2591 30.9.-2.10.
Jankovcova u garáží (tabák) .9.-14.9.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 25.9.-28.9.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 4.9.-7.9.
Křičkova x Škroupova 31.8.-2.9.
Křížkovského 2508-10 11.9.-14.9.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 2.9.-4.9
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 24.9.-26.9., 
29.10.-31.10. 
Potěminova x K. Čapka 31.8.-2.9.
Raisova 2573 – vnitroblok 18.9.-21.9.
Zeyerovo nám. 1300 21.9.-23.9., 26.10.-28.10.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 29.9.-1.10.
P. Holého x Purkyňova 11.8.-13.8., 15.9.-17.9.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 28.9.-30.9., 2.11.-4.11.
Alejní 2754 – zeleň 21.9.-23.9., 26.10.-28.10.
Dubská x Brožíkova 2.10.-5.10., 6.11.-9.11.
Dubská x U Hřiště 5.8.-7.8., 9.9.-11.9.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 23.9.-
25.9., 28.10.-30.10.
Lípová x Jungmannova 28.9.-30.9., 2.11.-4.11.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 7.9.-9.9.
Tyršova 26.8.-28.8., 30.9.-2.10.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č.p. 2786-9 
2.10.-5.10.
Písečná 2990 19.8.-21.8., 23.9.-25.9.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 10.8.-12.8., 
14.9.-16.9.
Pražská 2996-8 na parkovišti u hlavní silnice 11.8.-13.8., 
15.9.-17.9.
Pražská 3009-11 – na parkovišti u hlavní silnice 4.9.-7.9., 
9.10.-12.10.
Rohová 185 – z boku domu 1.10.-3.10.

Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 28.9.-30.9., 
2.11.-4.11.
Stará Mlýnská x Souběžná 8.9.-10.9.
Svatováclavská x Vladislavova 1.10.-3.10., 5.11.-7.11.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Na Konečné 21.10.-
23.10., 25.11.-27.11.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou 1.10.-
3.10., 5.11.-7.11.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 8.9.-10.9.
Habrová 3082-3 1.9.-3.9.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 22.9.-24.9., 
27.10.-29.10.
Javorová 3025 8.9.-10.9
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou plochu 
30.9.-2.10.
Novoveská 3090-3 11.8.-13.8., 15.9.-17.9.
Bílinská – točna MHD 1.9.-3.9.
Francouzská x Varšavská 8.9.-10.9.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-2717 
12.8.-14.8., 16.9.-18.9.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 16.9.-18.9.
Jugoslávská 1941 1.9.-3.9.
Jugoslávská 2534-5 23.9.-25.9., 28.10.-30.10.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 2.9.-4.9.
Ostravská x Bulharská 
Slovenská 2638 11.9.-14.9.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 31.8.-2.9.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 18.8.-20.8., 22.9.-24.9.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 9.9.-11.9., 
14.10.-16.10.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 10.8.-12.8., 14.9.-16.9.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 24.9.-
26.9., 29.10.-31.10.
Sklářská 223 – 247 12.8.-14.8., 16.9.-18.9.
Stará Duchcovská 403 1.9.-3.9., 6.10.-8.10.
 Pokračování na straně 15

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

MC
20
20
01
11
1

INFORMACE NA WWW.FKTEPLICE.CZ
KUP SI PERMANENTKU I TY!



S E R V I Sz á ř í  2 0 2 0

1 5

MC
20
20
01
11
3

INZERCE

www.euc.cz

Inkontinenční pomůcky
doručíme pohodlně
a diskrétně až 
k vám domů

Službu poskytujeme pacientům 
našich praktických lékařů a urologů

477 102 100
EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2000/92

v naší péči
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Ve dnech 7. až 20. září bude teplické Aquacentrum zavřené. Provoz bude zahá-
jen v pondělí 21. září ve 13.00. Restaurace Plavecká bude v provozu, vstup bude 
umožněn bočním vchodem.

V   A Q U A C E N T R U  B U D E  O D S T Á V K A 

• Lounská: do 30. 9. byla v uvedené ulici prodloužena uzavírka pravého jízd-
ního pruhu, a to včetně vozidel MHD. Uzavírka probíhá z důvodu havarij-
ního stavu komunikace a možného poškození plynovodního potrubí. Ob-
jízdná 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 dopravní obsluhou je v uvedených ulicích zaveden jednosměrný pro-
voz. V oblasti je zavedena zóna zákazu stání, nejvyšší povolené rychlos-
ti 30 km/hod. a zákazu vjezdu všech motorových vozidel mimo doprav-
ní obsluhy.

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

• Náměstí Svobody: od 1. července došlo k zjednosměrnění části náměs-
tí. Dopravní 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 je pro dopravu uzavřen. 

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 

REDBULL 
Je to nádherný kříženec bull 
plemene. Je to naprostý 
miláček k lidem a dětem, lidi 
prostě miluje. Je to atlet, 
sportovec, aktivní silný 

pes. Hledá někoho, kdo na něj bude mít čas 
a bude podobně aktivní. Je velmi chytrý 
a ovladatelný, zlvádá základní povely, byl by 
vhodný jako parťák pro sport. Po procházce 
miluje vyvalování na gauči, rozhodně si užívá 
tepla a pozornosti lidí. 

HUŠ 
Jedná se o aktivního 
svérázného dobře stavěného 
zdravého psa. 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, má docela sílu a v rámci 
svého hraní není moc jemný.

KIMMY 
Je to aktivní veselá fenka, 
menší kříženka boxera váží 
jen 20 kg. Prožila si za svůj 
život už dost a teď hledá 
konečně domov plný lásky 

a pochopení. Má stále hodně energie na 
rozdávání a bude parťákem pro někoho, 
kdo má raději procházky než válení na 
gauči.

MAX 
Pes byl přijat do útulku 
v červenci 2017 po 
zemřelém majiteli. Je to 
krásný a statný kříženec 
československého 

vlčáka, 7 let starý. Byl zvyklý na svou 
zahradu a zateplenou boudu. Je to pes 
pro zkušeného člověka, bohužel se při 
nesprávném přístupu projevuje agresivně 
a jeho útoky jsou velmi tvrdé. Svou misku 
s jídlem si hlídá obzvláště.

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

Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 31.8.-2.9., 5.10.-7.10.
U Soudu 19.8.-21.8., 23.9.-25.9.
V Břízkách – točna MHD 2.9.-4.9., 7.10.-9.10.
Vrázova x Svojsíkova 16.9.-18.9., 21.10.-23.10.
Americká x Londýnská – u trafostanice 28.9.-30.9.
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“ 21.9.-23.9.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků 7.9.-
9.9., 12.10.-14.10.
Buzulucká 305-7 15.9.-17.9.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
2.10.-5.10., 6.11.-9.11.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 8.9.-10.9., 13.10.-15.10.

Litoměřická 7.9.-9.9., 12.10.-14.10.
Mostecká x Ruská 31.8.-2.9.
Sokolovská cesta 340 30.9.-2.10., 4.11.-6.11.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 10.8.-12.8., 14.9.-
16.9.
Zrenjaninská 297-8 14.10.-16.10., 18.11.-20.11.
Zrenjaninská 320-1 22.9.-24.9., 27.10.-29.10.
Hudcov, Cihelní ul. 2.9.-4.9., 7.10.-9.10.
Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD 15.9.-17.9.
Hudcov, Panoráma 11.9.-14.9., 16.10.-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



Jednodenní chirurgie.
Ráno na sál, večer domů.

Otevíráme pro vás nové špičkové pracoviště
jednodenní operativy.

Chirurgie I Urologie I Ortopedie I ORL I Oční lékařství

EUC Klinika Ústí nad Labem
Masarykova 2000/92, budova B, 4. patro

477 102 258, 607 211 601

jednodenka.usti@eucklinika.cz

v naší péči I euc.cz

Kontaktujte nás:
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