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Radnice hledá projektanta 
Teplické Kaskády
STRANA 5

Zprávy 

Covid je hrozný, sestřičky 
se starají fantasticky
STRANA 7

Zdraví 

Václav 
Šafář

Kluk z Ledvic, první  
český jezdec formule 4
STRANY 8–9
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč

POKÁCÍME BEZPEČNĚ I VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME

Krásné výhledy do okolí z Kalvárie 
Věděli jste, že v Krupce mají impozantní 
křížovou cestu. Je tvořena 13 kamen-
nými sochami. Když je jasno, je od nich 
nádherný výhled na Krupku a České 
středohoří. Kalvárie se nachází na skal-
ním ostrohu severně od náměstí v cent-
ru. Poutníci sem z baziliky Panny Marie 
Sedmibolestné putují již po celá staletí, 
v současné době jde o oblíbené zákoutí 
a cíl procházek místních obyvatel. Kří-
žovou cestu uzavírá v terénu vystavěná 
barokní kaple s Božím hrobem pod ny-
nější Kalvárií, zbudovaná kolem polovi-
ny 18. století. 

Hrad Kyšperk 
Kousek nad Krupkou najdete zříceninu hradu 
Kyšperk. Ve středověkých pramenech se ob-
vykle nazývá Geiersberg, případně Supí hora, 
byl postaven na ostrohu a na ochranu obchod-
ní stezky z Krušných hor do Saska, zvané poz-
ději poštovní nebo i pašerácká. Zřícenina hradu 
je chráněna jako kulturní památka ČR. Hrad Ky-
šperk, poprvé připomínaný roku 1319, nechal 
na počátku 14. století postavit král Jan Lu-
cemburský. Dodnes se dochovaly zbytky jádra 
s věží, obvodové hradby a část obytné věže na 
předhradí. Je zachováno i podzemní sklepení. 
Na místo se z Chabařovic dostanete po modré 
turistické značce. 

Procházka na čerstvém vzduchu 
Potřebujete se nadýchat čer-
stvého vzduchu. Tak si zajeď-
te do přírodního parku Lou-
čenská hornatina. Přírodní 
park zde byl vyhlášen v roce 
2006 a jádro ochrany zde tvo-
ří lesní porosty, horské louky 
a rašeliniště. Park se rozklá-
dá v prostoru Flájské hornati-
ny. Územím prochází několik naučných stezek: Tesařova cesta – Šumný důl, Flájská 
hornatina, Plavební kanál Fláje – Clausnitz a Sklářská stezka Moldava. Určitě při 
putování po Krušných horách nevynechejte i vodní nádrž Fláje nedaleko Českého 
Jiřetína. Její výstavba byla dokončena v roce 1963 a je unikátní v tom, že je jedi-
nou pilířovou vodní nádrží v Česku. 

Jeden z nejrozsáhlejších českých hradů 
Věděli jste, že kousek od Oseku je zřícenina 
významného gotického hradu už ze 13. stole-
tí? Dodnes je patrné, že Rýzmburk byl oprav-
du velký. Patří taky mezi nejrozsáhlejší hrady 
v Čechách. Je postaven na dlouhém a úzkém 
skalnatém ostrohu, který je z východní a se-
verní strany obtékán potokem. Z hlediska 
středověkého vojenství se jedná o kvalitní pevnost, která nejspíše nikdy nebyla do-
byta. Od 16. století hrad chátrá. Ale už od 19. století je cílem výletů. Stojí za zmín-
ku, že jeho pozůstatky viděl osobně i romantický básník Karel Hynek Mácha. Auto 
můžete nechat u autokempu na kraji Oseka a dál se vydat pěšky. Zlehka budete 
stoupat po silnici. Cesta dále pokračuje lesem. Následně se napojí na asfaltovou 
silničku. Budete směřovat dále Hradní ulicí podél potoka a po strmém výstupu se 
dostanete až k Rýzmburku. Výlet je nenáročný a je vhodný i pro rodiny s dětmi. 

Až do 18. století „nejvyšší“ hora Česka 

Vrchol nejvyššího kopce Českého středohoří je nepřehlédnutelný. Sáhněte si ale do 
svědomí, kdy jste na Milešovce byli naposledy? Není právě teď vhodná doba to na-
pravit? Při cestě nahoru můžete přemýšlet i o tom, že až do 18. století byla pova-
žována za nejvyšší horu Českého království. I když rozhledna je do odvolání uza-
vřena, vystoupat až nahoru se rozhodně vyplatí. Pořádně se ale oblečte, máme tu 
totiž další nej. Milešovka je totiž prokazatelně největrnějším místem České republi-
ky. Bezvětří tu bývá průměrně pouze osm dní v roce. Na vrcholu je každoročně za-
znamenáno nejvíce bouří na našem území, proto se mu také často přezdívá Hro-
mová hora. Výskyt bouřkového počasí na Milešovce meteorologové zaznamenávají 
až 30 dní v roce. Nahoře vás samozřejmě čekají krásné výhledy do okolí. A ne do 
ledajakého – při dobré viditelnosti uvidíte Šumavu, Krušné hory, Prahu, ale i vr-
cholky Alp. Vydat se tam můžete z vesnice Černčice po modré značce. 

K A L V Á R I E

P A M Á T K A
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Pavel Doulík 
42 let, 
projektor UJEP 
Opatření daná epide-
mickou situací jsem se 

snažil dodržovat jak na jaře, tak nyní. 
Teď dokonce ještě důsledněji, neboť 
je situace daleko horší. Beru to jako 
odpovědnost každého z nás. Přesto 
vše jsem se ale nemoci neubránil 
a momentálně jsem v karanténě.

Martin Uhrik 
54 let, 
provozovatel klubu 
Opatření dodržuji 
v těch případech, 

kdy to považuji za správné. Na jaře 
jsem byl určitě důslednější a taky 
vyplašenější. 

Zita Topinková 
57 let, 
samostatná účetní 
Je to těžké období. 
Moc ráda bych viděla 

své blízké, ale kontaktům se teď raději 
zase vyhýbám. Opatření samozřejmě 
dodržuji. Jen hlupáci, kteří je nedodr-
žují, si myslí, že jsou hrdinové. 

Hanka Eliášová 
28 let, 
ekonomka 
Vše dodržuji a snažím 
se být zodpovědná. 

Jen tak to můžeme všichni zvládnout. 

Hanka Holíková 
47 let, 
pracovnice ČD 
Doba je to zvláštní. 
Snažím se zachovat 

si chladnou hlavu. Vláda jedná chao-
ticky a je těžké se v jejích nařízeních 
vyznat. Ale co už. Všechno dodržuji, 
chráním sebe, své blízké, a hlavně 
tak pomáhám tomu, aby se naše 
ekonomika co nejrychleji vrátila do 
starých kolejí. 

Eliška Beňková  
35 let,  
obchodnice 
Na jaře to byla bomba, 
každý se hlídal. Teď 

už se to zvrtlo na udání od těch, co se 
doma nudí za oknem. Já už to beru 
sportovně. Každý tím dříve nebo poz-
ději projde. Nevím, kdo jim bude chodit 
na očkování. A chřipka vymizela? 

Z P R Á V Y
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Dodržujete protikovidová opatření, 
nebo jste v tom byli na jaře důslednější?
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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.

Kombinová spotřeba a emise CO2 (NEDC 2.0). Kia Sorento: 5,4-6,2 l/100km a 129-158 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.
Pro bližší informace navštivte www.kia-usti.cz

Nová 4. generace SORENTA exkluzivně v KIA Ústí k vyzkoušení !

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

Dlouho odkládaná rekonstrukce 
nádraží by mohla začít za dva roky
Teplice – Na oprave-
nou nádražní budovu 
si obyvatelé Teplic 
ještě počkají. Správa 
železniční dopravní 
cesty několikrát od-
kládaný termín teď 
upřesnila. Nádra-
ží v Teplicích čeká 
v roce 2022 rekon-
strukce, na kterou 
Správa železniční 
dopravní cesty vyna-
loží až 800 milionů 
korun. V současné 
době hledá zhotovi-
tele dokumentace 
pro povolení dokumentace, 
její součástí bude i projektová 
dokumentace, to vše by mělo 
přijít maximálně na 30,9 mili-
onu korun.

Unikátní historická nádraž-
ní budova je značně zanedba-
ná. Začátek prací je napláno-
ván na září 2022 a potrvají až 
do konce roku 2023. Provoz 
budovy by měl být moderněj-
ší a hospodárnější. Nádraží 

v Teplicích využije za běž-
ného provozu denně zhruba 
4 200 cestujících.

Secesní budova nádraží po-
chází z roku 1871 a je památ-
kově chráněná. Ve své době 
byla označována za jeden ze 
skvostů Rakouska-Uherska. 
Poslední velké práce se zde 
prováděly v roce 2005. Památ-
káři tehdy obnovili i některé 
vzácné fresky.  gz
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V Senátu je Kuberova lavička, 
možná budou i medaile 

Noví krajští zastupitelé se sejdou v listopadu
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www.expresscash.cz 

734 258 228

Hotovostní půjčka
5.000 až 70.000 Kč

půjčka
Nejrychlejší
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Praha/Teplice – V Senátu je nově 
Lavička Jaroslava Kubery. 
V polovině října ji slavnostně 
odhalil předseda Senátu Mi-
loš Vystrčil společně s vdovou 
po Jaroslavu Kuberovi Věrou. 
Má připomínat Kuberův boj za 
právo, svobodu a demokracii.

Lavička umístěná v podlou-
bí prvního nádvoří Valdštejn-
ského paláce je poctou tomuto 
bývalému předsedovi Senátu 
a dlouholetému primátorovi 
Teplic, který v lednu náhle ze-
mřel. Černá lavička je opat-
řena uměleckým kovovým 
ztvárněním zápisníku, brýlí, 
a protože byl Jaroslav Kubera 

vášnivý kuřák, tak i popelní-
kem. Pořízení lavičky uhradí 
ze svého senátoři a senátorské  
kluby.

Kromě toho, že se Jaroslav 
Kubera stal v únoru in me-
moriam čestným občanem 
města, tak je v plánu vytvoře-
ní pietního místa i v Teplicích. 
„Vzpomínkové místo nějakého 
druhu v Teplicích připravuje-
me, včetně pamětní desky na 
magistrátu. Ve hře je i oceně-
ní pro významné osobnosti 
města například předáváním 
cen nebo medailí Jaroslava Ku-
bery,“ uvedl teplický primátor 
a senátor Hynek Hanza.  gz

Ústecký kraj – Lídři uskupení 
ANO, ODS a Spojenců pro kraj 
podepsali koaliční smlouvu. 
Post hejtmana získal lídr hnu-
tí ANO v kraji a poslanec Jan 
Schiller. V jedenáctičlenné 
krajské radě bude mít ANO pět 
křesel, ODS čtyři a Spojenci 
pro kraj dva. Ustavující zastu-
pitelstvo bude nejpozději do 
poloviny listopadu.

Podle dosavadního hejtmana 
Oldřicha Bubeníčka se termín 

pro svolání ustavujícího zase-
dání zastupitelstva kraje odví-
jí i od termínu, kdy soud roz-
hodne o stížnostech na volby, 
které přišly tři. „Po rozhodnutí 
soudu mám 15 dní na vyhlá-
šení termínu zastupitelstva,“ 
říká hejtman Bubeníček. „Za-
stupitelstvo se kvůli pande-
mii koronaviru uskuteční za 
přísných hygienických opatře-
ní," dodává Bubeníček. Pokud 
bude některý ze zastupitelů 

nemocný, nebo v karanténě, 
je možné, že slib složí online. 
„Online zastupitelstvo a slože-
ní slibu v podstatě zákonu ne-
odporuje. V nastalé situaci, by 
to bylo to nejlepší možné řeše-
ní,“ uvedl Schiller. 

Hnutí ANO obsadí v zastupi-
telstvu sedmnáct křesel, ODS 
osm, STAN sedm, Piráti šest, 
SPD pět. Spojenci pro kraj, 
KSČM a Lepší sever po čtyřech 
křeslech.  gz

Dres pro vítěze 
fotbalové básničky 
Teplice – Fotbalové Teplice vy-
hlašují soutěž pro děti z tep-
lických základních škol. „Stačí 
jen vytvořit básničku na jedno 
z vyhlášených témat a zapojíte 
se do soutěže nejen o podepsa-
ný dres FK Teplice, ale i o další 
hodnotné ceny,“ řekl Martin Ko-
vařík, mluvčí FK Teplice. Téma-
ta jsou fotbalová. První je Sport, 
fotbal či FK Teplice a druhé je 
Pomáhejme svému okolí – FK 
Teplice, více než fotbal. Básnič-
ku stačí poslat elektronicky na 
e-mail: martin.kovarik@fktep-
lice.cz s uvedením jména, třídy 
a školy nejpozději do 30. 11.  gz

Dobrovolníci znovu 
pomáhají s nákupy
Teplicko – Dobrovolnické cent-
rum Spolu proti samotě znovu 
organizuje pomoc potřebným 
seniorům. „Nakoupíme, dojde-
me pro léky nebo vyvenčíme 
psa,“ říká Robert Zauer. K tomu-
to účelu slouží telefonní linka 
733 298 833 každý všední den 
od 9:00 do 18:00 hodin. Spolek 
pomáhá i osamělým seniorům, 
kteří si nemají s kým povídat, 
a to na čísle 607 068 099 od 
9:00 do 12:00 hodin.  gz

Salesiáni vrací život do ruiny jeslí
Teplice – Salesiáni v Teplicích 
představili plány a vizualiza-
ci nového komunitního centra. 
Takzvaný živý dům, tedy budova 
bývalých jeslí v Hlávkově ulici 
v Trnovanech, už zná svoji bu-
doucí podobu. „Vracíme život 
do ruiny dětských jeslí v Hláv-
kově ulici. Tento dům byl roky 
neobydlený a my se chystáme 
jej opravit, zrekonstruovat a oži-
vit, zvelebit zahradu i vybudo-
vat hřiště. V budoucnosti sem 
přestěhujeme naše aktivity ze 
střediska v Maršovské ulici,” vy-
světluje ředitel teplických sale-
siánů Petr Kalas. Dosud největší 
projekt salesiánů by měl být ho-
tový do roku 2024, jeho náklady 

se budou pohybovat v desítkách 
milionů korun. Salesiáni jsou 
v Teplicích 30 let. První prosto-
ry pro děti otevřeli v roce 1990 
v Šanově, v roce 1999 v Proseti-
cích a o deset let později se roz-
šířili i do Trnovan. Děti chodí do 
střediska na doučování, krouž-
ky, jezdí na akce a tábory. Mlá-
deži salesiáni pomáhají se studi-
em nebo hledáním práce. Pomoc 
nabízí i rodičům.  gz

Haly u Malhostic prošly hodnocením EIA
Teplicko – Obrovský skladovací areál v blízkosti 
Malhostic na Teplicku je opět ve hře. Investor 
totiž dostal souhlasné stanovisko v posouzení 
vlivu na životní prostředí. Vyplývá to z úřední 
desky systému EIA. Podle kritiků haly naruší 
ráz krajiny a prohloubí sucho. Investor, teplic-
ká společnost PH Real, se brání, že svůj pro-
jekt přepracoval. Do dokumentace zapracovala 

společnost i změny, z nichž zásadní je změna 
rozlohy. Nyní mají mít haly celkovou rozlohu 
110 000 metrů čtverečních. To je o 10 000 met-
rů méně než v původním návrhu. Podle rozhod-
nutí krajského úřadu společnost musí splnit 
dvě desítky podmínek. Mimo jiného i vybudovat 
zemní valy, aby se zmírnil negativní vliv na kra-
jinný ráz.  gz

Preventivní deratizace 
je v plném proudu 
Teplice – Během října a listopadu se 
v Teplicích provádí pravidelná preven-
tivní deratizace. Až do 24. listopa-
du budou po celém městě rozmístěny 
nástrahy na hubení hlodavců. 
Podle vedoucí odboru životního pro-
středí teplického magistrátu Dagmar 
Teuschelové budou nástrahy umístě-
ny do jedových staniček, které brání 
tomu, aby se k nim dostaly děti nebo 
domácí zvířata. Jejich požití je škod-
livé, a magistrát proto žádá Tepliča-
ny, aby v době deratizace dávali větší 
pozor na děti a psy měli vždy na vo-
dítku.  gz

U P O Z O R N Ě N Í

    Montáž nového satelitu  
u Vás zdarma

    Karta s Eurosportem do  
Vašeho satelitu za super cenu

  Nemůžete mít satelit?  
Zprovozníme televizi přes 
internet

TELEVIZNÍ 
DOTACE!

www.satelitnidotace.cz
Tel.: 778 880 006
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Nové stromy budou v Zámecké

Senioři malují na 
kameny a posílají je dálRadnice hledá projektanta Kaskády

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

Bystřany – Na sociálních sítích 
se začaly objevovat fotky po-
malovaných kamínků. Barev-
né kameny, které jedni pokreslí, 
někam odloží a druzí najdou, se 
staly rychle oblíbenou zábavou. 
A nejen mezi dětmi. „My s klien-
ty kameny také malujeme a na 
jaře je rozvezeme po okolí,“ říká 
ředitelka bystřanského domo-
va Miroslava Barešová. Všechny 
kameny od seniorů budou ozna-
čeny nápisem: Pozdrav z Domo-
va důchodců Bystřany. Nálezce 
si může kámen nechat, nebo ho 
jako putovní pošle dál. „Pokud 
chcete namalovat kámen pro 
nás, můžete ho položit k brá-
ně a my si ho uložíme na zídku 
u brány. Až budou opět povoleny 
návštěvy, můžete dát kámen na 
zídku rovnou, nebo kameny roz-
nést po zahradě a my se budeme 
nalezenými kameny těšit,“ dodá-
vá ředitelka.  gz

Teplice – Teplická Kaskáda, to 
je pracovní název nového kou-
paliště, které by mělo vyrůst 
na Nové Vsi. V současné době 
město vyhlásilo zakázku na 
projekt. Nabízená cena by ne-
měla být více než 18 milionů 
korun bez DPH. Součástí za-
kázky jsou i podklady nutné 
pro vydání územního rozhod-
nutí a stavebního povolení. 

„Plány na stavbu koupališ-
tě máme, nyní jsme vyhlásili 
výběrové řízení na zpracování 
a tvorbu projektové dokumen-
tace,“ říká náměstek primáto-
ra Jiří Štábl a dodává, že pak 
už bude na zastupitelstvu, aby 
finálně odhlasovalo další po-
stup. 

Teplice mají na venkovní 
koupaliště, které Tepličanům 
chybí už od roku 1996, v roz-
počtu blokováno přes 300 mili-
onů korun.  gz

Fotbalisté věnovali 
domovu minerálky
Bystřany – Senioři z Domova dů-
chodců v Bystřanech dosta-
li od teplického fotbalového 
klubu a Bílinské kyselky mi-
nerálky. „Na jaře jsme dávali 
kyselky seniorům právě v Bys-
třanech a ještě do nemocnice. 
Teď jsme to zopakovali a kysel-
ky jsme ve spolupráci s naším 
hlavním partnerem dovezli do 
Bystřan,“ přiblížil Martin Ko-
vařík z FK Teplice. „Znovu jim 
chceme pomoct v téhle složi-
té době alespoň touto drob-
ností," řekl obchodní ředitel 
klubu Přemysl Hruška, který 
spolu s výkonným ředitelem 
společnosti Bohemia Healing 
Marienbad Waters Vojtěchem 
Milkem minerálky předali ře-
ditelce domova Miroslavě Ba-
rešové.  gz

Teplice – Několik desítek no-
vých stromů nechá na pod-
zim vysadit v Zámecké za-
hradě vedení Teplic. Půjde 
celkem o bezmála dvě stov-
ky dřevin za 1,2 milionu ko-
run. Mezi nimi budou lípy, 
různé druhy javorů, habry, 
buky, lísky nebo jasany. 

„Výsadba bude provedena 
jako kompenzace za poká-
cené dřeviny z předchozích 
let,“ vysvětluje primátor 
Teplic Hynek Hanza. Kro-
mě Zámecké zahrady byly 
stromy průběžně sázeny 
i jinde ve městě. „Zeleň se 
dosazuje každý rok, a to na 

Pomohli lidem bez domova najít střechu nad hlavou
Řetenice – Nízkoprahové denní 
centrum Květina, které se ote-
vřelo v lednu v Řetenicích, na-
vštívilo už 176 lidí bez domo-
va . „Proběhlo více než 5 500 
návštěv. Ve službě je aktuálně 
registrovaných čtyřiačtyřicet 
klientů. Jde o osoby, se kterými 
jsou pracovníci v pravidelném 
kontaktu a společně pracují na 
změně jejich životní situace,“ 

říká ředitelka organizace Bar-
bora Bočková. Nejvíce službu 
navštěvují klienti kolem čty-
řicítky a čtvrtinu z nich tvoří 
ženy.

Lidé žijící na ulici se do cent-
ra můžou přijít umýt, dostanou 
jídlo nebo oblečení, ale také 
jim pracovníci poradí s ře-
šením jejich problémů nebo 
pomůžou najít přivýdělek. 

„Několika jsme pomohli zís-
kat platný občanský průkaz. 
Tři naši klienti už bydlí v azy-
lových domech a dva v uby-
tovnách, jednomu se podařilo 
získat klasický pronájem bytu. 
Klienty podporujeme i při hle-
dání práce,“ vyjmenovává ře-
ditelka a dodává, že se daří 
propojovat klienty se vzděláva-
cími organizacemi.  gz

Město zvažuje další podporu podnikatelů
Teplice – Vedení města zvažuje podporu podnika-
telů postižených opatřeními v souvislosti s pan-
demií koronaviru. „Hovořili jsme o tom, že bude 
opět potřeba zabývat se úlevami pro subjekty, 
které podnikají v prostorách města,“ řekl ná-
městek primátora Jiří Štábl s tím, že by se návr-
hem mělo vedení města zabývat na nejbližším 
jednání rady.

Podporu poskytlo město podnikatelům pod-
nikajícím v městských prostorách už na jaře. 
Tehdy bylo prominuto nájemné těm, kdo měli 
opatřeními znemožněnou činnost, a ti, co 
mohli podnikat v omezeném provozu, dosta-
li úlevu na nájemném 50 % a odklad splátek 
zbývajícího nájemného do konce letošního  
roku.  gz

Když budou peníze, vyroste 
ve městě hřiště na basketbal
Teplice – Radnice nově otevře-
la zrekonstruované hřiště pro 
míčové hry u křižovatky ulic 
S. K. Neumanna a 5. května. 
Celkové náklady na rekon-
strukci, včetně projektů, čini-
ly bezmála 4 miliony korun. 

Na hřišti si návštěvníci mů-
žou zahrát volejbal, nohej-
bal nebo tenis. Síť si ale musí 
vzít sportovci svou vlastní. 
Hřiště lze využít i pro street-
ball a fotbal na malé branky. 
Podél hřiště jsou „namalová-
ny“ i plošné herní prvky pro 
děti. Hřiště je uzamykatelné 

a provozní doba je od 1. dub-
na do 31. října od 8:00 do 
21:00 hod. a od 1. listopa-
du do 31. března od 8:00 do 
17:00 hodin. 

„Dovolí-li to finanční situ-
ace města, bude v roce 2021 
zpracován projekt na ven-
kovní basketbalové hřiště 
a v roce 2022 by mohla pro-
běhnout jeho realizace. Před-
pokládané náklady činí zhru-
ba šest a půl milionu korun,“ 
uvedl primátor Hynek Hanza 
s tím, že výběr lokality se za-
tím zvažuje.  gz

jaře a na podzim. Konkrét-
ně letos na jaře bylo vysá-
zeno šestašedesát stromů 
a koncem října byla zaháje-
na výsadba dalších třiaše-
desáti stromů,“ dodává pri-
mátor.  gz



Pavel Šedlbauer kritizuje poměry v českém fotbalu už řadu 
let. Foto: ZT
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Vedení fotbalu musí odejít, zní z Teplic
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Teplice – Za současnou fot-
balovou korupční aféru, 
která stála funkci místo-
předsedu asociace Roma-
na Berbra a šéfa rozhod-
čích Jozefa Chovance, 
jsou podle předsedy Fot-
balové asociace České 
republiky (FAČR) Martina 
Malíka vinni všichni, kdo 
ve fotbale působí. S tím 
ale rozhodně nesouhla-
sí šéf fotbalových Teplic 
Pavel Šedlbauer, který vy-
zval výkonný výbor asoci-
ace k rezignaci.

Jste dlouhodobým kriti-
kem poměrů v českém 
fotbalu, předpokládám, 
že proto vás vyjádření 
předsedy FAČR tak nad-
zvedlo? 

Rozhodně. Že za to mů-
žeme všichni, mě a náš 
klub nesmírně uráží, pro-
tože jsme na tyto prak-
tiky upozorňovali již velmi 
dlouhou dobu a vedení FAČR 
se nikterak nesnažilo s nimi 
cokoliv udělat. Naopak se před 
problémy dlouho strkala pouze 
pomyslná hlava do písku. 

Některé kluby se ale nepo-
zvaly kvůli případné pomstě. 
Pocítil teplický klub nějakou 
odvetu za kritiku vedení aso-
ciace?

Mnohokrát jsem byl 
upozorněn, že při utkání 
budeme poškozeni. Ne-
chal jsem si udělat ana-
lýzu a za minulou sezonu 
jsme došli k závěru, že 
jsme byli poškozeni ve 
30 procentech utkání, 
což bylo v mnoha přípa-
dech potvrzeno i komisí 
rozhodčích. Ale tím nijak 
nechci omlouvat špatné 
výsledky našeho týmu, to 
s tím nesouvisí.

Nesouvisí? Třetina 
utkání, v nichž Teplice 
byly poškozeny, to je 
přece vysoké procento.

Ano, to je, ale já ne-
chci, aby to vyznělo, že 
tím omlouvám naše vý-
sledky, aby se na mě ne-
vrhnuli fanoušci. I když 
křivdy na trávníku po-
znamenávají psychiku 
i výkon hráčů. Víte, po-

kud by šlo o obecné pravidlo, 
že kdo nemlčí, je potrestán, 
myslím, že tady něco hodně 
nefunguje. Tohle by měl vý-
konný výbor FAČR brát na 
zřetel.

Eskalace situace v českém 
fotbale naštvala zřejmě hod-
ně lidí. Vy jste byl první 
z představitelů klubů, který 
se ozval. 

Každý člen výkonného výbo-
ru by měl přijmout za tuto si-
tuaci osobní zodpovědnost. Je 
totiž naprosto nedůležité, zda 
jednotliví členové situaci pou-
ze mlčky přihlíželi nebo se na 
ní někteří dokonce aktivně po-
díleli, popřípadě ji podporova-
li. Výsledkem by tak jako tak 
měla být rezignace. Věřím, že 
se ke mně v tomto apelu při-
dají také další slušní lidé, kte-
ří stejně jako náš klub na toto 
dění upozorňovali dlouhodo-
bě a jimž osud českého fotbalu 
není lhostejný.

Kdyby vedení fotbalové aso-
ciace rezignovalo, koho byste 
tam rád viděl? 

Právě ty slušné lidi. Mělo by 
dojít k mimořádné valné hro-
madě, ta by měla být zorgani-
zována co nejrychleji po volbě 
předsedů okresů a krajů. Dou-
fám, že vyhraje rozum a sluš-
nost a že nové vedení asociace 
vrátí fotbalu renomé.  zt

Navštivte svého lékaře bezpečně

v naší péči I euc.cz

Máme otevřeno a fungujeme za 
přísných hygienických opatření

Používáme ochranné prostředky
Objednáváme vás na přesný čas
Dezinfikujeme, uklízíme
Léky si vyzvednete v naší lékárně

EUC Klinika Ústí nad Labem
     Masarykova 2000/92
     477 102 100

Inzerce koronavirus (ŽítÚstí).indd   1 03.11.2020   9:47:43
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Koronavirem se nakazili i hygienici; 
s trasováním pomáhají úředníci

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

Hygienik: Je jisté, že letošní Vánoce budou jiné, než jsme zvyklí
Teplice – Pokud se člen domác-
nosti nakazí koronavirem, je 
podle zástupce ředitelky Kraj-
ské hygienické stanice Jozefa 
Krále potřeba dodržovat jed-
noduchá, ale důleži-
tá pravidla, aby se ne-
nakazila celá rodina. 

Jak se chovat když 
mám covid-19?

I když jsem bezpří-
znakový nebo mám jen 
lehké příznaky a jsem 
doma, tak se musím 
chovat jako infekční a dodr-
žovat izolaci. To znamená mít 
pro sebe pokoj, často větrat, po 
návštěvě toalety či koupelny 
použít dezinfekci a maximál-
ně omezit styky s rodinou. Ve 

společných prostorách nosit 
roušku nebo respirátor. Cho-
vat se zodpovědně, protože 
jsem nosičem viru. A dodržovat 
striktně domácí karanténu. Ne-

chodit nikam a nepřijí-
mat návštěvy.

A co třeba nádobí 
nebo prádlo? Může-
me ho mýt nebo prát 
v domácnosti vše na-
jednou? 

To určitě ne, nemoc-
ný by měl mít k dispo-

zici své nádobí, které by mělo 
být umýváno zvlášť, a není 
od věci použít i lehkou dezin-
fekci. To stejné platí i u praní. 
Prát odděleně, na co nejvyšší 
stupně, ideálně nad 60 stupňů, 

použít spolu s práškem dezin-
fekční přípravek a vyžehlit. 

Jak je na tom Ústecký kraj ve 
srovnání se zbytkem repub-
liky?

Při přepočtu na sto tisíc oby-
vatel si v poměru se zbytkem 
republiky nestojíme špatně. Ve 
srovnání s Benešovem, Uher-
ským Hradištěm nebo Vsetí-
nem jsme na tom lépe. U nás 
jsou více postiženy okresy Lito-
měřice, Chomutov, Ústí nad La-
bem a Děčín.

Jsou zavedená opatření do-
statečná nebo byste přitvrdil?

Důležité je, než zpřísňovat, 
začít zavedená opatření dodr-
žovat. Oproti jarním měsícům 

naše ostražitost polevila. Stačí 
dodržovat tři známá R – ruce, 
roušky, rozestupy. Mýt si ruce 
a nezapomenout na dezinfek-
ci i při nákupech a využívat 
dezinfekční stojany. Snažit 
se vyhýbat velké koncentra-
ci lidí. Snažit se dodržet metr 
a půl až dvoumetrový roze-
stup. A používat roušky nebo 
respirátory. 

Jak vidíte Vánoce?
Nechci použít nějaké nega-

tivní termíny, ale jisté už teď je, 
že to nebudou Vánoce, jak jsme 
na ně zvyklí. Budou tam určitá 
omezení. Ale já si myslím, že 
bychom ta omezení měli pod-
stoupit, aby byl příští rok už 
lepší než tento.  gz

Ústecký kraj – Nakažených ko-
ronavirem přibývá i v Ústec-
kém kraji. Podle ředitelky 
Krajské hygienické stanice 
Lenky Šimůnkové začíná být 
trasovací systém i v souvis-
losti s počtem nakažených za-
městnanců hygieny přehlcen. 

Nákaza se nevyhýbá ani 
hygienikům, kterým se tak 
komplikuje trasování dalších 
nakažených. Nákaza postih-
la všechna pracoviště napříč 
krajem, kromě mosteckého. 

„Zaměstnanci hodně prová-
dějí trasování z domova, ale 
u některých je to onemocnění 
provázeno takovými potížemi, 
že jim tu práci znemožňuje,“ 
vysvětluje Lenka Šimůnková.

I kvůli nedostatku pracov-
níků bude hygienikům po-
máhat s trasováním nejen 
krajský, ale i finanční úřad. 
Konkrétně by se mělo zapo-
jit zhruba deset úředníků fi-
nančního úřadu, které už hy-
gienici proškolili. „Školí se 

i dalších osm zaměstnanců 
krajského úřadu, kteří pomo-
hou v rámci krajského traso-
vacího centra s obvoláním vy-
tipovaných osob, které vešly 
v kontakt s pozitivně testo-
vaným člověkem, takže v cel-
kovém součtu už jich bude 
zaškoleno 16,“ doplnil mluv-
čí kraje Martin Volf s tím, že 
krajské trasovací centrum 
provádí za týden bezmála 
šest stovek telefonních hovo-
rů.  gz

Nemocnice rozšířila 
dobu pro odběry
Teplice – Nemocnice v Teplicích 
prodloužila provozní dobu od-
běrového místa na koronaviro-
vé testy. Nově je v provozu po 
celý týden, včetně víkendu od 
8:00 do 16:00 hodin. Odběro-
vé místo najdete v nemocnici 
v budově „J“. 

Lidé se na testování můžou 
objednat elektronicky přes re-
zervační systém. „Pro zájemce 
odeslaného k odběru hygieni-
kem nebo praktickým lékařem 
i samoplátce je k dispozici na 
adrese www.kzcr.eu/testcovid,“ 
řekl mluvčí Krajské zdravotní 
Ivo Chrástecký. Stěr z nosohlta-
nu a zpracování vzorku přijde 
samoplátce na 1 756 Kč. Test 
na protilátky, který je prováděn 
z kapilární krve a je plně hraze-
ný žadatelem, stojí 490 Kč.  gz

Respirátory pomohou 
teplické nemocnici
Teplice – Nadační fond FK Teplice 
shání respirátory pro teplickou 
nemocnici. „Chceme co nejdříve 
nakoupit respirátory FFP3 pro 
nemocnici v Teplicích za zhru-
ba pětadvacet tisíc korun,“ řekl 
předseda správní rady fondu 
Martin Kovařík. „Jde o nedostat-
kové zboží, takže se snažíme 
sehnat je co nejdříve, aby co nej-
rychleji v nemocnici sloužily,“ 
dodává. 

Respirátory tepličtí fotbalis-
té nakoupí ze svého nadačního 
fondu. Do něj pravidelně přispí-
vají hráči A mužstva žlutomod-
rých a prostředky se získávají 
i prostřednictvím dobročinných 
aukcí. Aukce jubilejní červené 
sady dresů vynesla pro transpa-
rentní účet fondu více než 60 ti-
síc korun.  gzCovid je hrozný, sestřičky 

se starají fantasticky
se při hovoru nezadýchával, 
záchranáři mu doporučili stří-
dat po čtyřech hodinách Brufen 
a Paralen. Zdravotní stav se ale 
nelepšil. Naopak.  „Bylo mi hůř 
a hůř a nakonec jsem skončil na 

infekčním oddělení na 
JIP na kyslíku. Covid je 
hrozný,“ popisuje peda-
gog. Pokud někdo tvr-
dí, že jde jen o chřipku, 
neví, o čem mluví. Je to 
podle Tomáše Kareše 
nesrovnatelně horší. 
Ale snaží se být optimi-

sta, i když zdaleka ještě nemoc 
neporazil.  

Situace v českých nemocni-
cích je kritická a zdravotníci 
přetížení. Na péči o pacienty to 
ale není znát.  „Starají se tady 
o mě fantasticky. Sestřičky i lé-
kaři jsou skvělí a optimističtí,“ 
dodává Tomáš Kareš, který stále 
leží v nemocnici.  dam

Teplice – Oblíbený pedagog tep-
lické konzervatoře Tomáš Kareš, 
hudebník ze skupiny Brass Bom-
bers, bojuje s onemocněním co-
vid-19. V ústecké nemocnici na 
jednotce intenzivní péče. „Není 
to obyčejná chřipka,“ 
vzkazuje všem, kteří 
onemocnění bagateli-
zují. Kde se mohl naka-
zit, neví. 

Začalo to v půlce říj-
na. „Udělalo se mi špat-
ně. Měl jsem teplotu 
nad 38 stupňů, rýmu, 
kašel a bolesti hlavy,“ vyprá-
ví.  Cítil se také velmi unavený.  
Druhý den to bylo stejné. V noci 
se situace zhoršila a naměřil si 
39,5 stupňů. Zatelefonoval tedy 
na linku záchranky 155. Tam 
mu potvrdili to, čeho se obával. 
Koronaviru.  „Řekli, že se jedná 
o příznaky onemocnění novým 
koronavirem,“ dodává. Protože 

Teplice – Zatím tři objekty hote-
lového typu, kam by se přesu-
nuli pacienti s lehkým průbě-
hem nákazy koronavirem, má 
zamluvený Ústecký kraj. Jeden 
je v Teplicích, druhý v Mostě 
a další v Chomutově. „Nabízejí 
se i další, nejen hotely, ale i jiná 
ubytovací zařízení, která mají 
velkou kapacitu,“ řekl hejtman 
Oldřich Bubeníček.

Obnovený byl také provoz 
karanténního zařízení pro lidi 
bez domova v Hliňanech na Ús-
tecku. „V současné době je za-
řízení prázdné. Před časem tam 
byla ubytovaná jedna klientka, 
které už karanténa skončila,“ 
upřesnil hejtman. 

Pomoci Ústeckému kraji je 
připraveno i sousední Sasko. 
V případě zahlcení nemocnic 
převezme část pacientů s těž-
kým průběhem covidu-19 do 
zdravotnických zařízení v pří-
hraničí.   gz

Hotely pro pacienty 
jsou připravené
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Václav Šafář: Kluk z Ledvic, první český jezdec formule 4

První český jezdec ve formuli 4 Václav 
Šafář začal v jedenácti letech na motokárách 
a v patnácti zvítězil v Itálii v Mezinárodním 
finále celosvětové motokárové série Easykart. 
Stal se tak teprve třetím Čechem, kterému se 
v celosvětové konkurenci podařilo vyhrát.
Gabriela Zlámalová

Jak jste se vůbec k motorspor-
tu dostal?

K závodění mě dovedl táta, 
který vždy chtěl sám jezdit, ale 
nebyly na to finance. Od dětství 
jsem tak miloval závody a vše 
okolo motorsportu. Jako malé-
ho kluka mě táta bral na různé 
závody, dokonce jsme byli spo-
lu i několikrát na závodech for-
mule F1.

Kdy jste začal? Popište nám 
krátce vaši kariéru.

Závodit jsem začal v jedenác-
ti letech na motokárách, v kate-
gorii Easykart 60. 

Kategorie Easykart 60. Co to 
přesně znamená?

Je to třicetičlenné startov-
ní pole a všichni mají stejnou 
techniku, takže je to jen o jezd-
ci a jeho umu.

Takže jste začal na motoká-
rách. Jaké jsou vaše největší 
úspěchy?

Mezi moje největší úspěchy 
na motokárách patří vítězství 
ve světovém finále Easykart 
v Itálii v roce 2013. Ve stejném 
roce jsem vyhrál i titul mistra 
České republiky. V tomto roce 
jsem byl tak málo ve škole, že 

jsem si na střední ještě v lis-
topadu nepamatoval všechny 
spolužáky (smích). 

A jaká byla vaše cesta k for-
muli 4? Proč jste přešel z mo-
tokár?

V roce 2015, když jsme jeli 
nejvyšší kategorii v motoká-
rách (KZ2 – 0–100 km/h za 
2 sec.) jsme zjistili, že motoká-
ry jsou téměř stejně drahé jako 
okruhové závodění ve formu-
lích. Právě ve zmiňovaném roce 
jsme tak jeli motokáry i formu-
le zároveň. Bylo to náročné stří-
dat motokáru s formulí, a proto 
jsme se od sezóny 2016 rozhod-
li zaměřit se jen na formulové 
závodění. V roce 2015 a 2016 
jsme závodili s národními for-
mulemi, kde jsme celé dva roky 
bojovali o nejvyšší příčky. Jako 
první Čech jsem startoval v zá-
vodě formule 4 v italské Monze 
v roce 2016. Závodil jsem spo-
lečně Mickem Schumacherem, 
synem Michaela Schumache-
ra. Stal jsem se prvním klukem 
z Čech, který jel závod formule 

4. Na poprvé jsem dojel třináctý 
z třiceti závodníků, což pova-
žuji za skvělý výsledek. Vlastní 
formuli 4 jsme si koupili na se-
zonu 2017.

Jak je složité se v takovém 
sportu prosadit a udržet?

Udržet se tam může úplně 
každý, stačí mít potřebný roz-
počet na závodění. Spousty 
jezdců, kteří nejezdí o přední 
příčky, tam závodí jen z důvo-
du, že mají dostatek peněz. Aby 
člověk vyhrával, musí mít ne-
jen talent, ale také dostatek pe-
něz. Pro představu jeden závod 
s formulí 4 vyjde v České repub-
lice na 100 000 korun a v za-
hraničí zhruba na 500 000 ko-
run. Když pak půjdeme o krok 
výše do formule 3, tak to vše 
třikrát vynásobte. 

Jaké úspěchy máte ve formu-
li 4?

Největší úspěch je určitě, že 
jsem v roce 2017 porazil Petra 
Semeráda v boji o titul mistra 
České republiky ve formuli 4. 

Pandemie koronaviru zrušila i část závodů formule 4. Václav Šafář věří, že příští sezóna se už uskuteční v pné parádě. Foto: archiv Luboš Limberg
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Václav Šafář: Kluk z Ledvic, první český jezdec formule 4

Narodil se 2. června 1998 v Mostě, ale 
bydlí v Ledvicích u Bíliny. Navštěvoval 
základní školu v Hostomicích a Střední 
školu AGC v Teplicích. Po úspěších 
v motokárovém sportu přesedlal 
na formuli 4, a stal se tak prvním 
Čechem, který formuli 4 začal jezdit. 
Vyhrál první místo v Itálii v Meziná-
rodním finále celosvětové motokárové 
série Easykart. V roce 2017 se stal 
prvním českým šampionem formule 4. 
V současné době se kromě motor-
sportu věnuje především podnikání, je 
majitelem společnosti Pit stop wash 
Galerie Teplice a půjčovny dodávek. Je 
čtyři roky šťastně zadaný.

Václav Šafář 

P R O F I L

barva: na auto černá 

jídlo: lasagne, dobrý 
burger 

hudba: od všeho něco

číslo: 14

politik: Tomio 
Okamura

M O J E  N E J

Celá sezóna byla hodně vyrov-
naná a rozhodlo se až v posled-
ním závodě. Za největší úspěch 
v zahraničí považuji čtrnácté 
místo z třiceti jezdců při závo-
dění v italské Monze. Úspěch 
proto, že všichni mají naprosto 
stejnou techniku, a hlavně kvů-
li tomu, že to byl poslední zá-
vod sezóny, a všichni jezdci jeli 
šampionát celou sezónu a my 
jen jako jednorázový závod. 
Tudíž měli velký náskok. Ce-
lou sezónu nemůžeme absolvo-
vat kvůli financím. Jak už jsem 
psal výše, jeden závod v Itálii 
stojí jako celá sezóna v České 
republice. 

Závodíte u nás i ve světě. Dá 
se říct, jaký okruh máte nej-
raději?

Nejoblíbenější trať v zahrani-
čí je závodní okruh na Sloven-
sku Slovakiaring a v České re-
publice je to Masarykův okruh 
v Brně. 

Existují nějaká jména osob-
ností motorsportu, která jsou 
vám inspirací?

Od malička fandím Fernandu 
Alonsovi. 

Tento rok nám poznamena-
la ale pandemie koronaviru. 
Ovlivnilo to nějak závodění?

Řekl bych, že koronavirus mě 
neovlivnil nijak výrazně. Sice 
jsme neodjeli kompletní sezónu, 
ale i tak to byly hezké závody. 

A stihly se tedy nějaké závo-
dy odjet.

Jako ve většině sportov-
ních odvětví se letošní sezóna 
i u nás odehrála v omezeném 
režimu. Jeli jsme pouze tři závo-
dy. Musíme doufat, že příští rok 
už zase proběhne v běžném re-
žimu a bude vše v pohodě. 

Věnujete se sportu, který 
není úplně běžný. Jak vaše 
úspěchy vnímají na Teplicku?

Hodně lidí mi fandí a pod-
poruje mě, ale samozřejmě, že 
se najdou i takoví, kteří říka-
jí, že je to jen točení volantem. 
Myslím, že psychicky i fyzicky 
by nevydrželi víc než dvě kola 
(smích). Mít podporu domácích 
je vždy skvělé.

Váš život je spjatý s Ledvice-
mi. Jaký máte vztah k regi-
onu?

Bydlení tu není špatné, žiju 
tady už více než dvacet let, tak-
že to tu mám projeté křížem 
krážem. Na základní školu jsem 
chodil do Hostomic a na střed-
ních do blízkých Teplic. Za mě 
super. 

Co jste vystudoval nebo stále 
studujete?

Vystudoval jsem Střední ško-
lu technickou AGC – ekonomika 
a podnikání, ale bohužel matu-
ritu jsem nedodělal, vše jsem 
vsadil na jednu kartu a začal 
jsem podnikat.

Vaše plány a cíle do budouc-
na jsou tedy spojené s podni-
káním? 

Ano, sport už teďka není úpl-
ně primární, je to pár závod-
ních víkendů za rok. Věnuji se 
téměř nonstop podnikání, kde 
jsem se úplně od nuly za tři 
roky posunul někam, kam to 
i pro mě bylo nepředstavitelné. 
Vlastním ruční mytí a čištění 
aut v teplické Galerii a půjčov-
nu dodávek. Od rodičů jsem 
nedostal ani korunu, vše jsem 
začal postupně rozjíždět za své 
peníze z brigád, na co nezbylo, 

to jsem si půjčil v bance. I tak 
se najdou tací, co mi nevěří, 
a tvrdí, že jsem dostal peníze 
od rodičů. Myslím, že prvních 
osmdesát dní nonstop v prá-
ci během rozjezdu by odradilo 
hodně z nich. 

Ale motorsport nezatracujete?
Určitě ne, chci stále závo-

dit, dokud to půjde, zároveň 
ale chci dál rozvíjet svou firmu, 
a až se uklidní situace kolem 
koronaviru, tak začít stavět 
dům s přítelkyní.

Co děláte rád ve volném čase? 
Když nepracuji, tak většinu 

volného času trávím s přítelky-
ní. Rádi hodně cestujeme.

fo
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V Knaku připravují online program 

Filharmonici museli zrušit přes 50 koncertů 
Druhá vlna koronavirové 

pandemie zasáhla Severočes-
kou filharmonii Teplice. Podle 
jejího ředitele Romana Dietze 
neodehrála desítky koncertů 
v Česku i v zahraničí. 

Jak moc složitá jsou korona-
virová opatření pro filharmo-
nii? 

Máme za sebou více než půl 
roku výjimečné situace, kdy 
jsme byli nuceni postupně rušit 
52 tuzemských i zahraničních 
koncertů. Přizpůsobili jsme se 
daným podmínkám, zcela jsme 
přepracovali letní koncertní se-
zonu a 2. června jsme zaháji-
li cyklus pravidelných letních 
koncertů pro teplické poslucha-
če v Šanovské mušli a Zahrad-
ním domě. O tyto 
koncerty byl velký 
zájem, sál Zahrad-
ního domu byl vždy 
zcela zaplněn a prů-
běh koncertů jsme 
přenášeli i do ven-
kovních prostor Zá-
mecké zahrady. Cel-
kem se uskutečnilo 
30 koncertů, které 
navštívilo více než 
4 000 posluchačů. Závěrečný 
koncert letní sezony se usku-
tečnil 15. srpna již v Koncert-
ním sále Domu kultury, kam 
jsme se vrátili po dlouhých čty-
řech měsících. Tušili jsme, že 

může nastat druhá vlna pan-
demie, proto jsme využili celý 
měsíc září k realizaci koncertů. 
7. a 8. září jsme uskutečnili pře-
ložená představení muzikálu 
Jesus Christ Superstar, odehráli 
jsme dva přeložené koncerty na 
festivalu Český Krumlov, v Tep-
licích pak opět přeložený kon-
cert z jara s nejlepšími studen-
ty teplické konzervatoře a 8. 
října zahájili novou abonentní 
koncertní sezonu. Bohužel se 
naplnily naše obavy, tento kon-
cert byl zároveň poslední reali-
zovaný a nyní jsme opět ve stej-
ném stavu jako na jaře. 

Akce se neplánují ze dne na 
den, je to běh na dlouhou 
trať, že? 

Ano. Vzhledem 
k tomu, že naše čin-
nost se plánuje ně-
kolik let předem, již 
nyní například tvo-
říme dramaturgii 
sezony 2022–2023, 
každé zrušení kon-
certu s sebou nese 
nejen mnoho admi-
nistrativní práce, ale 
i zklamání z neu-

skutečněného projektu. Přesto 
musíme plánovat naši činnost 
tak, abychom mohli kdykoliv 
začít realizovat naše koncerty, 
jakmile nám to situace dovolí. 
Není čas vnímat vše negativně, 

je nutné pozitivně alespoň my-
slet a doufat, že se vše vrátí 
k normálu co nejdříve. 

Co byste poradil lidem půso-
bícím či podnikajícím v oblas-
ti kultury do dalších měsíců? 

Musíme se naučit žít s novou 
realitou, musíme přijmout sku-
tečnost, že virus tady s námi 
byl, je a bude. Každopádně 
nesmíme propadnout panice 
a strachu se stýkat, navštěvo-
vat společenské akce, koncerty, 
výstavy. Každý umělec se bude 
muset přizpůsobit dané situaci, 
ovšem ne všichni disponují pro-
středky, které umožňují napří-
klad přenášet koncerty on-line. 
Navíc si myslím, že toto není 

cesta do budoucnosti, kultura 
se bez reakce diváků neobejde.

Co vzkážete fanouškům? 
Věřím, že všichni kulturně 

smýšlející lidé chápou, že je 
nutné se naučit opět plnohod-
notně žít, nejen přežívat u te-
levize či počítače a čekat, že se 
situace změní sama od sebe. 
Pevně věřím, že se lidé nebu-
dou obávat navštěvovat naše 
koncerty. Zážitek z osobní ná-
vštěvy koncertů či divadel-
ních představení nikdy nena-
hradí sebelepší audiovizuální 
technika. Vždy se bude jednat 
o jakousi náhradu, či spíše do-
plnění možností, jak přijímat 
kulturu.  dam

Nejde si říct: Bude druhá 
vlna, kašleme na to Teplickému klubu Knak 

svitla alespoň trocha naděje. 
Finančně jej totiž podpořilo 
město Teplice. Díky financím 
tak mohli začít plánovat uspo-
řádání stremovaných koncer-
tů, které budou v klubu probí-
hat zatím do konce letošního 
roku. 

„Tohoto kroku města si 
ohromně vážíme a chtěl bych 
moc poděkovat,“ podotýká pro-
vozovatel klubu Petr Samek, 
s tím, že právě v těchto dnech 
dávají dohromady program. Už 
nyní může potvrdit, že se fa-
noušci mohou těšit na stream 
skupiny Hlasivky, Takové do-
časné kapely či Honzy Křížka. 
„Určitě nezůstane jen u kon-
certů. Zájemci se mohou těšit 
i na talk show,“ doplňuje Sa-
mek a dodává, že novinky mo-
hou všichni sledovat na face-
bookovém účtu klubu KNAK. 

Sám přiznává, že získávat 
energii k tomu něco dělat, není 
jednoduché. Bez adekvátní 
zpětné vazby a financí se jen 
těžko něco vymýšlí. „Připra-
vuji například letní program 

na Doubravku – celkem mám 
v plánu osm koncertů,“ uvá-
dí provozovatel klubu s tím, 
že v květnu už snad vše bude 
v pořádku. „I když, jestli to tak 
opravdu bude, nebo ne, a v ja-
kém omezení, to si vůbec ne-
troufám odhadnout,“ uzavírá. 
 zt

Změna v teplickém hudebním 
klubu Hvjezda je jedna zásadní 
– je uzavřen. V létě jsme si zde 
užívali živou hudbu pod širým 
nebem a připravovali program 
na novou sezonu. 

„Nejde si říct, bude druhá 
vlna. Kašleme na to. Prostě ten 
program udělat musíte. Ale že 
nám zakážou i zpívat, to byl vr-
chol,“ popisuje provozovatel 
klubu Martin Uhrik s tím, že je 
to velmi těžké. Podnikatelům 

radí, ať mají trpělivost, ale ať 
mluví a nestojí v koutě. „Pan-
demii a onemocnění rozhodně 
nezlehčuji. Ale to, co se děje, je 
neskutečné. Proto můj vzkaz zní 
– myslete na zdraví své rodiny 
a blízkých. Ale mějte také na 
paměti budoucnost svých dětí 
a vnoučat. Na viděnou v lepších 
časech a u dobré muziky. Věří-
me, že až se doba umoudří, roz-
hodneme se znovu otevřít. Síly 
i finance ale docházejí.  dam
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Poctivé řemeslo se na dálku nenaučíte
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Ústecká Střední 
průmyslová škola 
je státní odbornou 
školou, založenou již 
v roce 1910.  

Je jednou z největších páteř-
ních škol Ústeckého kraje a šes-
tinásobným vítězem a držitelem 
krajského titulu „DOPORUČENO 
ZAMĚSTNAVATELI“, který udě-
luje klub zaměstnavatelů škole, 
která nejlépe v kraji připravuje 
žáky do profesního života. Již ně-
kolik let je jejím ředitelem Mgr. 
Bc. Jaroslav Mareš.

Jak zasáhla koronavirová pan-
demie a nucené odloučení uči-
telů a žáků do života školy?

Letošní kalendářní rok z hle-
diska výchovy a vzdělávání ne-
začal příliš šťastně. Školy mu-
sely na jaře přejít na distanční 
výuku a především příprava na 
závěrečné zkoušky maturitních 
a učebních oborů nebyla jedno-
duchá. Naše škola přijala jed-
notnou platformu TEAMS pro 
distanční výuku a řada učitelů 
si v jarním období vyzkoušela 
i jiné formy kontaktu se studen-
ty, které nabízí webové rozhra-
ní. Naštěstí po určité době byla 
umožněna realizace praktické 
výuky, čímž se podařilo žáky na 
závěrečné zkoušky připravit. 
Ukázalo se, že není možné pře-
devším v praktické výuce dis-
tanční formou vše nahradit. Na 
dílo si prostě musíte sáhnout. To 
se  částečně projevilo v procen-
tech úspěšnosti u závěrečných 
zkoušek..

S jakými plány jste vstoupili 
do nového školního roku a jak 
velkým problémem je druhé 
uzavření školy?

Nový školní rok jsme jako 
tradičně zahájili adaptačním 
kurzem pro první ročníky obou 
středisek. Přestože jsme muse-
li přijmout zvýšená hygienická 
opatření, proběhly kurzy v pří-
rodě ve spolupráci s příslušníky 
Policie ČR a Státním zdravotním 
ústavem Ústí nad Labem. Ohla-
sy žáků a rodičů na kurzy byly 
ale velmi dobré a všichni byli 
rádi, že přes nelehkou situaci 
a přes roušky se mohli studenti 
lépe seznámit a poznat své bu-
doucí učitele.

Třetí ročníky učebních obo-
rů a čtvrté ročníky maturitních 
oborů nastoupily v očekávání, 
že se podaří srovnat a dohonit 

nedostatky z jarního uzavření 
škol. Ve druhém pololetí loňské-
ho školního roku utrpěla hlavně 
praktická část výuky, a to přede-
vším u učebních oborů. V řadě 
činností to lze charakterizovat 
přirovnáním „Jako když někoho 
učte řídit auto a do auta ho ne-
posadíte“. Tak tato očekávání 
vzala za své. O to více musíme 
přistupovat k výuce kreativně. 
Na základě jarních zkušeností 
jsme také vybavili školu dalšími 
dataprojektory, webkamerami 
a tablety pro další distanční výu-
ku. Výuka probíhá dle platného 
rozvrhu, takže žáci mají jasnou 
představu o možnostech vzdě-
lávání. Nezapomínáme ani na 
rodiče. Děkujeme jim za vyplně-
ní evaluačního dotazníku (po-
dobný dotazník vyplnily i žáci), 
ze kterého vzešla řada podnětů 
pro další činnosti školy. Schůzky 
s rodiči budeme realizovat onli-
ne formou.

Jste páteřní školou Ústecké-
ho kraje a v minulosti jste vý-
znamně modernizovali budovy 
a vybavení. Budete v tomto 
trendu pokračovat i přes oče-
kávané dopady na krajské roz-
počty?

Máme připravený záměr re-
konstrukce datovo-síťových 
prvků a serverového řešení ško-
ly. Zpracováváme také záměr 
rekonstrukce elektroinstalace 
střediska Stříbrníky a revitaliza-
ce venkovního sportovního are-
álu střediska Resslova. Vše bude 
záležet na finančních možnos-
tech a tvorbě fondů školy, víme, 
že to v současné situaci nebude 
lehké včetně možností našeho 
zřizovatele, který řeší dopady 
pandemie na financování škol

Už standardem byla i meziná-
rodní výměna žáků a zahra-
niční stáže …

V letošním roce  jsme měly 
přivítat žáky našeho partnera 
ze Slovenské republiky a naši 
žáci měli vycestovat na stáže do 
Portugalska a na Slovensko. Bo-
hužel současná situace v Evropě 
realizaci neumožňuje. Ale poda-
řilo se nám projekt prodloužit na 
další rok a doufáme, že se stáže 
uskuteční.

Podle mnoha prognóz ekono-
mického vývoje nás čeká vel-
mi těžké období. Neobáváte se 
nejasné perspektivy zaměst-
nání pro studenty a učně?

I když prognózy ekonomic-
kého vývoje státu a s tím sou-
visejícího trhu práce nejsou 
v řadě oblastí příliš optimistic-
ké, nemáme velké obavy spjaté 

s uplatněním našich absolven-
tů. Zaměření školy do oblasti 
strojírenství, elektrotechniky, 
dopravy, logistiky a informač-
ních technologií směruje naše 
absolventy do trvale perspektiv-
ních oblastí trhu práce. Jasným 
signálem byly i v této době žá-
dosti našich firemních partnerů 
o možnostech eventuálních  bri-
gádních výpomocí na odpolední 
směny. Kam se situace vyvine, je 
v tuto chvíli těžké předvídat, je 
to v podstatě „věštění z křišťálo-
vé koule“.

Neočekáváte ani menší zájem 
o studium na vaší škole?

V nejbližších měsících nás, 
tak jako ostatní školy, čekají dny 
otevřených dveří, ukázkové dny 
a další formy prezentace školy 
pro budoucí žáky. Objevily se 
obavy v řadě oborů, například 

v gastronomii a cestovním ru-
chu, že existenční problémy 
řady firem a podnikatelů ovlivní 
i nábory žáků základních škol. 
Domnívám se, že se to nestane, 
žáci základních škol na základě 
konzultací se svými vrstevníky, 
rodiči a dostupnými informace-
mi mají ve většině případů svoji 
představu o budoucí možnosti 
vzdělávání. 

Velmi si ceníme spolupráce 
s firmami.  Za posledních šest 
let byla škola vyhodnocena za-
městnavateli v kraji jako škola, 
která nejlépe připravuje absol-
venty do praktického života. 
Nemáme signály, že by zájem 
o naše absolventy klesal. Sice se 
drobně omezila realizace odbor-
ného výcviku ve firmách, ale od 
šéfů firem víme, že jakmile to si-
tuace  umožní, obnoví se spolu-
práce v plném rozsahu.  pmi
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Obchody zavřít!
Obchody otevřít!

Děti ze školy!
Děti do školy!

Do hospody!
Z hospody!

Zpívat! Nezpívat!
Fotbal jó! Fotbal né!

Víme o jedné jistotě
V prosinci opět vyjdou!

Za inzerci v jednom z časopisů 
inzerce v dalším zvoleném 

titulu již zdarma!
inzerce@zitteplice.cz

Tel. 602 464 749

Předvánoční nabídka pro inzerenty

V TEPLICÍCH
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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Doslova v poslední minu-
ty posledního dne přestupní-
ho období se podařil dotáh-
nout příchod 
Jana Fortelné-
ho z pražské 
Sparty na roč-
ní hostování. 
„Uvědomova-
li jsme si, že je 
potřeba ještě 
mužstvo před 
koncem přestupního okna po-
sílit. Pracovali jsme kromě pří-
chodu Roberta Jukla ještě na 
dalších hráčích a věřili, že se 
podaří některý přestup dotáh-
nout do konce. I když se jedná-
ní táhla, tak se nám to nakonec 
podařilo u Jana Fortelného,“ 
říká k hektickému dni sportov-
ní ředitel Štěpán Vachoušek. 
Fortelný patří k velkým talen-
tům z řad sparťanských odcho-
vanců.

 FK Teplice 
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Šachistka Linda je ve špičce

„Křesťanská třída“ v mateřské školce slaví 20 let Jan Fortelný přichází 
na hostování 

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

Letošní žákovskou šacho-
vou sezónu zahájilo již tradič-
ně MČR mládeže v rapid ša-
chu v Českých Budějovicích. 
Vybojování účasti bylo letos 
netradiční, kromě soupeřů 
bránil i virus, ale i tak jsme 
na akci měli hned dva repre-
zentanty v mistrovských ka-
tegoriích a jednoho v Openu. 
Krajský přebor, kde si žáci 
vždy mohli vybojovat postup, 
se letos v březnu samozřejmě 
zrušil. Náhradní termín byl 
stanoven na červenec, něko-
lik našich adeptů na republi-
ku se tak o účast na republice 
ani nemohlo ucházet z důvodu 
dovolených. KP se tak v kate-
goriích H a D od 10 do 14 let 
zúčastnilo celkem jen 14 ša-
chistů. Naštěstí se termín ho-
dil Lindě Slívové, která s pře-
hledem získala zlato v D10, 

a tím i jízdenku do jihočeské 
metropole. Linda uhrála parád-
ní 6/9 a obsadila skvělé 4. mís-
to. Před ní skončily tři hráč-
ky z Beskydské šachové školy, 
Linda je tak nejlepší rapidovou 

dívkou do 10 let z českých od-
dílů. Při slavnostním vyhláše-
ní výsledků si tak došla pro 
zaslouženou cenu a hlavně pro 
potlesk. Moc gratuluji.

 Lenka Stránská, ŠK Teplice

V Mateřské škole Fráni 
Šrámka v Teplicích již 20 let 
působí třída s křesťanskou 
výchovou. Prošlo jí více jak 
200 dětí. Zajímavostí je, že se 
nejedná o církevní školu, ale 
běžnou třídu s nadstandardní 
křesťanskou výchovou. Podob-
ný systém není ve zbytku re-
publiky běžný. 

„Začátky nebyly snadné. 
V Teplicích tehdy byly ve škol-
kách kvůli slabým ročníkům 
prázdné třídy. Dostali jsme od 
paní ředitelky Ireny Slámové 
šanci, že pokud naplníme kapa-
citu jedné třídy, můžeme s tím-
to projektem začít,“ říká uči-
telka Dana Gaudynová, která 
stála u zrodu této třídy. „Nako-
nec se to povedlo a dnes může-
me díky Bohu dětem předávat 
křesťanské hodnoty,“ doplňuje.

A právě předškolním dětem 
je třeba vštěpovat hodnoty. 
Děti se v tomto věku učí rozli-
šovat dobré a zlé, formuje se 

jejich charakter. V křesťanské 
třídě pak nejde pouze o modle-
ní. Je to o obecné etické výcho-
vě, aby děti věděly, jak správně 
řešit důležité životní situace 
v budoucnu. 

„Děti se tu učí, že Pán Bůh je 
má rád. Každý týden za námi 
dochází pan farář, který má 
připravené Slůvko pro děti 
v souladu se Školním vzdělá-
vacím programem. Denomi-
nace se tu pravidelně střída-
jí – evangelíci, katolíci, husité, 
adventisté, ale třeba i Církev 
bez hranic. Nejde tedy o to, 
abychom děti učili chodit do 
kostela, ale aby měly široký 
etický základ,“ zmiňuje učitel-
ka Markéta Zvolánková. 

Klub rodičů Amálka, který 
pracuje při této třídě, je dal-
ší raritou v dalekém okolí. Za 
celou dobu činnosti navštívi-
lo klub mnoho odborníků, kte-
ří s rodiči besedovali. Rodiče 
se setkávají, diskutují a mají 

možnost na živo vidět, jak se je-
jich děti projevují v kolektivu, 
tím získávají cenné poznatky 
nejen o dětech, ale i o sobě. Ně-
kteří sami organizují pro děti 
tvořivé dílny, společně chodí 
do přírody, dokonce i na prázd-
ninové pobyty. „Tato třída je 
velkým přínosem pro nás pro 
všechny, vždyť se obohacujeme 
navzájem,“ na závěr dodává ře-
ditelka školy Irena Slámová.

Díky etickému a hodnotové-
mu přesahu je o školku zájem 
i mimo křesťanské kruhy. Vět-
šina dětí je z rodin, které ne-
jsou členy nějaké církve. Obě 
učitelky včetně paní ředitel-
ky se ale shodují, že hlavní je 
dát dětem do života správný 
základ a možnost zvolit si pro 
svůj život vlastní cestu. Závě-
rem je tedy dobré jim v jejich 
úctyhodných snahách popřát 
všeho dobrého. 

 Dana Gaudynová, Mateřská škola Fráni
Šrámka v Teplicích

Huskies mají naordinovanou přípravu z domova
Pro všechny kategorie hoke-

jových Huskies si trenéři připra-
vili individuální plány na doma. 
Jednou týdně proběhne i on-li-
ne trénink. Pro děti je vyhláše-
na i víkendová výzva v malová-
ní svého trenéra nebo Zimáku. 
Na ty nejlepší malíře čekají 
zajímavé odměny. Posilování, 
protahování, práce s hokejkou, 
skákání přes švihadlo a mnoho 
dalších aktivit obsahují trénin-
kové plány pro malé hokejisty. 
„Stejně jako na jaře jsme dětem 

připravili plány na přípravu 
z domova, trenéři se pak jednou 
týdně s hráči spojí on-line a pro-
berou tak právě třeba zmiňo-
vané plány nebo další novin-
ky. Doufáme, že se děti budou 
doma během nucené přestávky 
hýbat a budou trenérům zasí-
lat videa, jak na sobě pracují. 
Všichni v klubu věříme, že tyto 
provizorní tréninky nebudou na 
dlouho,“ uvádí šéftrenér klubu 
Martin Cimrman.

 HC Huskies Teplice

Teplická šermířka 
vybojovala bronz

V Uherském Hradišti se ko-
nalo i MČR seniorek. Na MČR 
získaly body Gábina Aigerma-
nová a Káťa Weisová, koučo-
val Fanda Aigerman. Gábina 
ve skupině opisovala od Pepy 
a za stavu 
1/3 jsme 
přemýšleli, 
jak brzy bu-
deme doma. 
Skupinu 
jako Pepa 
dotáhla na 
3/3 a pak 
chytla švunk 
a JELA. Pora-
zila T. Hav-
línovou z SC 
Praha následně o osmičku Jan-
kovou z Dukly Praha, a když 
otočila zápas z D. Doubovou 
z SC Praha za stavu 5:10 do 
výhry, tak jsme jásali. Gábina 
následně boj o finále prohár-
la s vítězkou celého turnaje 
M. Pěchovovou. Gábina přivez-
la do oddílu cenný bronz – prv-
ní seniorskou medaili z MČR. 
V juniorkách startuje Gábina 
ze 4. místa a v seniorkách z 12. 
Skvělá práce a věříme, že uvi-
díme ještě podobné výsledky. 
Káťa Weisová jela odvážně na 
MČR seniorek, byť je nyní dru-
hým rokem kadetka. Nasbíra-
li jsme zkušenosti. Stačí, že do 
kadetek i juniorek nastupuje 
z 9. místa. 19. září byl skvělým 
dnem pro teplický sportovní 
šerm. 

 Karel Biebl, Klub sportovního 
šermu Teplice
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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 – 19.–21. 11.
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 3.–5. 11.,  
8.–10. 12.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště  
16.–18. 11.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 10.–12. 11.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 2.–4. 11.,  
7.–9. 12.
A. Staška 1706-9 – na nové parkoviště v zadním traktu 
12.–14. 11.
A. Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Červ. kostelu) 3.–5. 12.
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 18.–20. 11.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 26.–28. 11., 31. 12 .2020 – 2. 1. 2021
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY  
6.–9. 11., 11.–14. 12.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
19.–21. 11.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 23.–25. 11.,  
28.–30. 12.
Hlávkova 13.–16. 11.
Husova x Arbesova – na parkovišti 5.–7. 11.,  
10.–12. 12.
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 1.–3. 12.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 4.–7. 12.
Kopřivová x Trnková 3.–5. 11.
Krušnohorská – parkoviště 27.–30. 11.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul.  
11.–13. 11.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie ČR. 
4.–7. 12.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti  
30. 11. – 2. 12.
Nedbalova x Fibichova 12.–14. 11., 17.–19. 12.
Potoční ul. 26.–28. 11., 31. 12. 2020 – 2. 1. 2021
Proboštovská x Táborská 12.–14. 11.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ  
20.–23. 11.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkoviště 
12.–14. 11.

Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – na 
parkovišti 3.–5. 12.
Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A. Staška a Edisonova) 
8.–10. 12.
Severní x Na Haldách 19.–21. 11.
Scheinerova , 4.–7. 12.
Unčínská 2.–4. 12.
Zemská 1439 19.–21. 11.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 12.–14. 11., 17.–19. 12.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské 
ul.) 19.–21. 11.
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od Modlanské 
ul.) 4.–6. 11., 9.–11. 12.
Kosmonautů 26.–28. 11., 31. 12. 2020 – 2. 1. 2021
Kpt. Jaroše 1620 16.–18. 11.
Metelkovo nám. x Fügnerova 5.–7. 11., 10.–12. 12.
Skupova x Čs. Legií 30. 11. – 2. 12.
Skupova x Thámova 27.–30. 11.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD  
26.–28. 11., 31. 12. 2020 – 2. 1. 2021
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici (nad 
MŠ) 3.–5. 11., 8.–10. 12.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beache“  
18.–20. 11.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na parkovišti 
přes silnici 3.–5. 12.
V Závětří 1676-7 6.–9. 11.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 13.–16. 11.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 23.–25. 11.,  
28.–30. 12.
Fučíkova stezka x Foersterova 27.–30. 11.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. B.Němcové 
13.–16. 11., 18.–21. 12.
J. Hory x U Horského pramene 4.–7.1 2.
J. Hory x Vančurova 27.–30. 11.
J. Suka 2591 4.–6. 11., 9.–11. 12.
Jankovcova u garáží (tabák) 20.–23. 11.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 4.–7. 12.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 13.–16. 11.
Křičkova x Škroupova 9.–11. 11.
Křížkovského 2508-10 20.–23. 11.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka  
11.–13. 11.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900  
9.–11. 11., 14.–16. 12.
Potěminova x K. Čapka 9.–11. 11.

Raisova 2573 – vnitroblok 27.–30. 11.
Zeyerovo nám. 1300 30. 11. – 2. 12.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 3.–5. 11., 8.–10. 12.
P. Holého x Purkyňova 24.–26. 11., 29.–31.1 2.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 7.–9. 12.
Alejní 2754 – zeleň 30. 11. – 2. 12.
Dubská x Brožíkova 6.–9. 11.
Dubská x U Hřiště 18.–20. 11., 23.–25. 12.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
2.–4. 12.
Lípová x Jungmannova 7.–9. 12.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 16.–18. 11.
Tyršova 4.–6. 11., 9.–11. 12.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č.p. 2786-9 
6.–9. 11., 11.–14. 12.
Písečná 2990 2.–4. 12.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 23.–25. 11., 
28.–30. 12.
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice  
24.–26. 11., 29.–31. 12.
Pražská 3009-11 – na parkoviště u hlavní silnice  
13.–16. 11., 18.–21. 12.
Rohová 185 – z boku domu 5.–7. 11., 10.–12. 12.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR  
7.–9. 12.
Stará Mlýnská x Souběžná 17.–19. 11.
Svatováclavská x Vladislavova 5.–7. 11.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Na Konečné  
25.–27. 11.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou  
5.–7. 11.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 17.–19. 11.
Habrová 3082-3 10.–12. 11.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD)  
1.–3. 12.
Javorová 3025 17.–19. 11.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 4.–6. 11., 9.–11. 12.
Novoveská 3090-3 24.–26. 11., 29.–31. 12.
Bílinská – točna MHD 10.–12. 11.
Francouzská x Varšavská 17.–19. 11.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-2717 
25.–27. 11., 30. 12. 2020 – 1. 1. 2021
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul.  
25.–27. 11., 30. 12. 2020 – 1. 1. 2021
Jugoslávská 1941 10.–12. 11.

Jugoslávská 2534-5 2.–4. 12.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 11.–13. 11.
Ostravská x Bulharská 1.–3. 12.
Slovenská 2638 20.–23. 11.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 9.–11. 11.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 1.–3. 12.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 1 
8.–20. 11., 23.–25. 12.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 23–25. 11.,  
28.–30. 12.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
3.–5. 12.
Sklářská 223 – 247 25.–27. 11.,  
30. 12. 2020 – 1. 1. 2021
Stará Duchcovská 403 10.–12. 11., 15.–17. 12.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 9.–11. 11., 14.–16. 12.
U Soudu 2.–4. 12.
V Břízkách – točna MHD 11.–13. 11., 16.–18. 12.
Vrázova x Svojsíkova 25.–27. 11.,  
30. 12. 2020 – 1. 1. 2021
Americká x Londýnská – u trafostanice 7.–9. 12.
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“ 26.–28. 10., 
30. 11. – 2. 12.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků  
16.–18. 11., 21.–23. 12.
Buzulucká 305-7 6.–9. 11., 11.–14. 12.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad  
6.–9. 11.
Jaselská 315 – naproti přes silnic 17.–19. 11.,  
22.–24. 12.
Litoměřická 16.–18. 11., 21.–23. 12.
Mostecká x Ruská 9.–11. 11.
Sokolovská cesta 340 4.–6. 11.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 23.–25. 11.,  
28.–30. 12.
Zrenjaninská 297-8 18.–20. 11., 23.–25. 12.
Zrenjaninská 320-1 27.–29. 10., 1.–3. 12.
Hudcov, Cihelní ul. 11.–13. 11., 16.–18. 12.
Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD 24.–26. 11., 29.–31. 12.
Hudcov, Panoráma 20.–23. 11., 25.–28. 12.

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

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

• Havířská: došlo ke zjednosměrně-
ní zmiňované ulice. Zjednosměrně-
ní se týká úseku mezi ulicemi Pro-
boštovská a K. Aksamita. Ulice bude 
průjezdná ve směru z ulice Proboš-
tovská.

• Náměstí Svobody: v létě došlo k zje-
jednosměrnění části náměstí. Do-
pravní úpravy se týkají úseku od 
kruhového objezdu ke křižovat-
ce u České pošty. Doprava je nově 
usměrněna pouze od kruhového ob-
jezdu směrem do náměstí Svobo-
dy. Opačný směr je pro dopravu uza-
vřen. 

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 

KIRA 
Fenu někdo uvázal před 
útulkem s košíkem. Kira 
v sobě má strach z cizích lidí 
a na první dojem reaguje 
vrčením a štěkáním. Na 

tlamičce má jizvy možná od pokousání. 
Po seznámení je to klidná, velmi mazlivá 
a „pusinkovací“ fenka, která se chce hladit 
a tulit ke svému člověku.

LATTE 
Latte je tříměsíční kočičí 
slečinka, která miluje lidi, 
pohlazení a každou zábavu 
jako správné mláďátko. 
Má ráda společnost jiných 

zvířecích kamarádů, a to jak pejsků, tak 
kočiček. Bude z ní úžasná parťačka do 
rodiny.

ČITA 
Fenka je po složité operaci 
pánve, na klinice strávila 
skoro 3 týdny. Momentálně 
se regeneruje v dočasné péči, 
Během chůze a na venčení ji 

bylo nejdříve potřeba přidržovat v závěsu, nyní už 
chodí sama na kšírách. Je menší až střední velikosti 
(15kg), má doporučený klidový režim, je třeba ji 
hlídat, aby špatně nešlápla.

OUŠKO 
Ouškovi život nadělil 
strastiplný osud. Je to již 
starší pouliční kocourek, 
který k nám přišel s ošklivě 
poraněnými oušky, plnými 

svrabu, se zkaženými zuby a zahleněnými 
dýchacími cestami.

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
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INZERCE

Lev a medvěd na bráně gymnázia
Plastiky lva a medvěda zdo-

bící bránu do dvora budovy 
A byly v průběhu září 2020 
zrestaurovány. Práce prováděl 
tým akademického sochaře 
Libora Piskláka. Protože plas-
tiky jsou součástí památkově 
chráněné budovy, byly práce 

Bezdotykové dávkovače desinfekce 
mají nově krajské zelené autobusy

Krajské zelené autobusy 
budou nově vybaveny dezin-
fekčními přístroji. „S ohledem 
na epidemiologickou situaci 
se krajské autobusy postupně 
plní dezinfekčními přístroji. 
Instalována jich je téměř tře-
tina. Zařízení budou umístěna 
ve všech autobusech do dvou 

týdnů,“ upřesňuje Markéta Vo-
leníková z krajského odboru 
dopravy.

Bezdotykový infradávkovač 
na dezinfekci bude snadno pří-
stupný v prostřední části vozu, 
kde ho mohou cestující použít 
jak při nástupu, tak při výstu-
pu z vozu.  gz

prováděny pod dohledem od-
dělení památkové péče tep-
lického magistrátu a odborní-
ka z Národního památkového 
ústavu. Celkové náklady do-
sáhly 200 tisíc korun. Lev drží 
znak Šanova a medvěd znak 
Teplic. 

 Gymnázium Teplice 



Sklo: praktický, funkční, odolný, bezpečný, variabilní a fascinující materiál, který se jako moderní 
stavební prvek objevuje stále častěji v oblasti interiérového designu.

Sklárna AGC je největším českým výrobcem stavebního skla. Naše dlouhodobé zkušenosti a know
-how využíváme také v oblasti instalací interiérových skel, která dodáváme na míru - od zaměření 
po instalaci. Objevte svět interiérových skel od AGC!

AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group, Sklářská 450, 416 74 Teplice
jiri.grepl@eu.agc.com, www.glastetik.cz

INTERIÉROVÁ SKLA NA MÍRU 
OD ZAMĚŘENÍ PO INSTALACI
SKLENĚNÉ OBKLADY  |  DĚLICÍ PŘÍČKY  |  DVEŘE 
ZÁBRADLÍ  |  ZÁSTĚNY  |  PERGOLY  |  MARKÝZY
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