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Advent je čas, kdy by  
se člověk měl ztišit...
STRANY 8–9

PF 2021

Bc. Hynek Hanza
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Nejsevernější benátská stavba v Evropě 
Na eurovíkend do italských Benátek teď 
sice nemůžeme, ale věděli jste, že kousek 
Itálie máme i v nedalekém Dubí? Najde-
te tam mramorový benátský kostel Ne-
poskvrněného početí Panny Marie. Jeho 
předlohou byl kostel Madonna dell‘Orto 
v Benátkách. Dostavěn byl v roce 1906. 
Kostel byl vystavěn po žádosti místních 
radních z iniciativy Carlose, knížete Cla-
ry-Aldringen. Místní obyvatelé uspořádali 
na konci 19. století dokonce veřejnou sbírku. Projektu se ujal italský architekt P. Biga-
glio, a Dubí tak získalo jedinečnou dominantu, trojlodní baziliku ve stylu benátské go-
tiky. Ta působí i díky použitým stavební materiálům, kterými jsou bílý a červený mra-
mor, v krajině Podkrušnohoří velmi exoticky. Součástí kostela je i hrobka příslušníků 
rodu Clary-Aldringen. Je využíván nejen ke mším, ale i ke kulturním akcím. Kostel na-
jdete v horní části obce při silnici E55 vedoucí na Cínovec. Je viditelný přímo ze silnice, 
ale parkování je možné pouze v bočních ulicích. Severně od kostela se nacházejí Tere-
ziny lázně. Je údajně nejsevernější benátskou stavbou v Evropě a je to pozoruhodná 
rarita evropského významu, která je považována za pomník benátskému stavitelské-
mu umění.  dam

Objevte Pekelský vodopád 
Máte rádi výlety do přírody? V našem regionu je stále co objevovat. V Pekelském poto-
ce u Krásného Března najdete sedm metrů vysoký vodopád. Jedná se o jeden z nejhezčích 
vodopádů v okolí. Na levém břehu potoka, asi tři stovky metrů pod vodopádem, je zají-
mavá vzpomínka na pravděpodobně vojáka, který zahynul na bojištích první světové vál-
ky. „Rudolfovi. Cítíme vanout tvého ducha. V místě, kde jsi v přírodě zázračné trávil svůj 
nejkrásnější čas. 3. června 1917.“ K vodopádu se dostanete Žežickou ulicí směrem na Že-
žice. Pár metrů pod osadou Mlýniště schází z této cesty pěšina dolů k potoku, po které je 
to k vodopádu asi 50 metrů. Nejdříve klesá příkře ze svahu, přechází na protější břeh a po 
několika metrech směrem po proudu se ocitá u horní hrany vodopádu.  dam 

Navštivte nejvyšší rozhlednu v Česku 
Až bude po koronavirové krizi, doporučujeme vám vystoupat na jednu nevšední rozhled-
nu. V elektrárně Ledvice kousek od Bíliny se totiž nachází vyhlídková plošina. Prosklená 
vyhlídka s přístupným ochozem se nachází na pravé věži nového zdroje elektrárny ve výš-
ce 144 metrů. Nahoru je nutné nejdříve vyjet výtahem 28 pater a poté ještě vyšlápnout 
46 schodů. Z vyhlídky uvidíte nejnižší bod Česka (dno lomu Bílina), České středohoří nebo 
Krušné hory.  dam

V lesích narazíte na pohádkový mlýn 
Máte chuť vyrazit do přírody a vidět 
něco zajímavého? Tak si zajeďte do 
Českého Švýcarska a udělejte si pro-
cházku ke zřícenině Dolského mlýna 
z roku 1515. Stavba je opředená le-
gendou o tragédii mlynářovy rodi-
ny. Ta praví, že tehdy mlynář se svou 
ženou zabili bohatého pocestné-
ho, okradli ho a tělo zakopali v lese. 
Když se druhý den dověděli, že to byl jejich vlastní syn, který kdysi odešel do světa na zku-
šenou, mlynář se oběsil a mlynářka skočila do náhonu. Od té doby prý duch zavražděné-
ho bloudí po okolí a čeká na vysvobození. Vraťme se ale do současnosti. Mlýn se nachá-
zí u Kamenické stráně, v malebném kaňonu řeky Kamenice a poblíž jejího soutoku s říčkou 
Jetřichovická Bělá. První písemné zmínky o Dolském mlýně pocházejí z roku 1573. Mlýn 
byl trojkolový, přičemž dvě kola poháněla mlýnské mlecí kameny a třetí kolo pilu. Když 
byla v roce 1881 ve Ferdinandově soutěsce zahájena přeprava osob na lodičkách s vý-
stupní stanicí právě u Dolského mlýna, jeho okolí ožilo turistickým ruchem a z mlýna se 
stal vyhledávaný výletní hostinec, který poskytoval útočiště znaveným turistům. V průbě-
hu staletí byl mlýn několikrát přestavěn. Po druhé světové válce již nebyl využíván a začal 
postupně chátrat. A to až do současné romantické podoby. V roce 1952 zde natočil reži-
sér Bořivoj Zeman pohádku Pyšná princezna a v roce 2008 vytvořily rozpadající se zdi pe-
kelnou atmosféru pro pohádku Peklo s princeznou. Ve velice zchátralém stavu se ještě 
Dolský mlýn objevil v pohádkách Pravý rytíř, Čertova nevěsta a Ztracený princ.  dam

T I P Y  N A  V Ý L E T

Střední škola AGC v době omezení prezenčního vzdělávání
Letošní rok jistě nebyl ke 

vzdělávání příliš nakloněn. 
Nejprve došlo k omezení pre-
zenční výuky na jaře, násled-
ně ve druhé vlně epidemie na 
podzim. Jak škola zvládá tuto 
nestandardní situaci a jak se 
připravuje na návrat žáků do 
plného režimu, jsme se zeptali 
ředitele školy Tomáše Holom-
ka.

„Distanční vzdělávání je 
v českém školství pro většinu 
škol zcela nový trend a dovo-
lím si říct, že obzvláště na jaře 
na to určitě nebyl nikdo při-
praven. Pro pedagogické pra-
covníky to znamenalo zásadní 
změnu v přístupu k jednotliv-
cům i skupinám žáků, ale pře-
devším se museli změnit oni 
sami. To se týkalo nejen vyu-
žívání technického a progra-
mového vybavení, ale hlavně 
metodiky vzdělávání. Učit na 
dálku je jedna věc, učit na dál-
ku, navíc z domova, je něco 
zcela odlišného. Všechno je 
v této chvíli jinak. Řada peda-
gogů má doma děti školou po-
vinné. Učit téměř dospělé a být 
zároveň přítomen výuce vlast-
ních potomků je neskutečně 
náročné.“

Co se tedy změnilo?
„Tak především jsme zaháji-

li školní rok s deficitem učiva 
z předchozího pololetí. Muse-
li jsme proto upravit vzděláva-
cí plán na aktuální školní rok, 
abychom eliminovali dopad jar-
ního výpadku. Na zkoušku jsme 
instalovali anticovidové barié-
ry do jedné učebny, vyrobené 
společností AGC Processing a.s. 
Přepážky mají zabránit snadné-
mu šíření kapének a lépe ochrá-
nit naše žáky při výuce. Pořídili 
jsme streamovací kameru s vy-
bavením pro živé vysílání přímo 
na web YouTube. S tím se mu-
seli naši učitelé také ‚poprat‘. 
Proškolili jsme celý sbor ve vy-
užívání komunitní platformy 

Microsoft Teams a přešli při 
distanční výuce na jednotný ko-
munikační nástroj. Tady musím 
naše žáky pochválit, protože se 
vyučovacích hodin snaží maxi-
málně účastnit a většina svědo-
mitě plní uložené úkoly v rámci 
samostatné práce. Navíc se uka-
zuje, že využití platformy Teams 
pro práci se skupinou není vý-
hodné pouze v době distančního 
vzdělávání.“

Plánujete nějaké další změny 
v nejbližší budoucnosti?

„Rozhodně ano. Již nyní je 
zřejmé, že s podzimem epide-
mie viru rozhodně nekončí. 
Distanční vzdělávání proto za-
číná naplňovat nový scénář, ke 
kterému se hlásí ministerstvo 
školství i Česká školní inspek-
ce. Nemělo by se jednat o ná-
hradní způsob řešení vzdělává-
ní, když ‚je zrovna potřeba‘, ale 
o propracovaný systematický 
plán s plnohodnotnými výstupy 
jako součást výchovně vzdělá-
vacího procesu, který je do ur-
čité míry součástí rámcového 
vzdělávacího programu. Proto 
se naše škola hlásí k pokusné-
mu ověřování obsahu, metod 
a organizace kombinovaného 

vzdělávání v základních a střed-
ních školách. Tento pilotní pro-
gram si bere za cíl připravit kva-
litní podklady pro rozhodnutí 
začlenit kombinované vzdělává-
ní do vzdělávacího systému ČR 
i pro běžnou situaci a případnou 
právní úpravu. Pro nás to zna-
mená změnit myšlení veřejnosti 
a ukotvit distanční způsob výu-
ky i ‚v době míru‘.“

A jak se připravujete na matu-
ritní a závěrečné zkoušky?

„I v této oblasti se chysta-
jí změny. Kromě maturitního 
schématu, kdy písemná práce 
a ústní zkoušky z českého a ci-
zího jazyka přechází přímo pod 
samosprávu, jsme jako jedna 
z devatenácti škol v republice 
součástí revolučního pilotního 
programu ministerstva škol-
ství, zaměřeného na uznávání 
mezinárodních certifikačních 
standardů ICT v rámci profilové 
části maturitní zkoušky, to zna-
mená nahrazení jedné profilové 
zkoušky certifikátem ECDL (Eu-
ropean Certification of Digital 
Literacy). Ze strany žáků oboru 
IT je o tuto možnost poměrně 
veliký zájem,“ uzavírá ředitel 
školy Tomáš Holomek.



Pavel Doulík 
42 let, projektor UJEP 
Jelikož dárky každo-
ročně nakupuji přes 
internet a neholduji 

žádným velkým akcím, budou pro mě 
letošní Vánoce stejné jako ty předchozí.

Hanka Eliášová 
28 let, ekonomka 
Budu s přítelem, pojedu 
za rodiči. Fungovat chci 
úplně normálně, opatře-

ní, neopatření. Čas strávený s blízkými 
mi nikdo nevrátí. 

Hanka Holíková 
47 let, pracovnice ČD 
Budou mi chybět 
vánoční akce a koncerty. 
Setkávání s přáteli 

v restauracích ve větším počtu. Ale nedá 
se nic dělat, musíme to vydržet. 

Jana Jirešová 
49 let, obchodnice 
Stromek, dárky, rodina. 
A hlavně svatý klid. 

Simona Malá 
45 let, pekařka 
Chtěli jsme jen lyžovat, 
tak ještě uvidím, jak se 
situace vyvrbí a kde to 

vlastně bude možné. 

Eliška Beňková  
35 let, obchodnice 
Mrzí mě vánoční trhy, ty 
k těmto svátkům patří. 
Ale tak co, členové vlády 

si zaletí jinam a my obyčejní smrtelníci 
si holt počkáme. Nebo tomu snad bude 
jinak?

Zita Topinková 
57 let, účetní 
Přijedou mi dcery, na což 
se už moc těším. Dlouho 
jsme se neviděly. Také se 

chystám sportovat. Chodit do přírody. 
Já je prožiji vlastně zcela normálně, tak, 
jako jindy. 

Peter Sabó 
53 let, obchodník 
Už nemám náladu 
poslouchat, co se smí 
a nesmí. Televizi nesle-

duji, čtu si jen tištěné noviny. Vánoce 
budu mít hezké v kruhu rodiny. Vlastně 
budou stejné jako každý rok, budeme 
na chalupě, budeme poslouchat hudbu 
a jíst, pít, bavit se, povídat si, smát se. 

Hana Marxová 
43 let, pracovnice SK 
Nelíbí se mi, že letos 
nepřijedou příbuzní ze 
zahraničí. Z Austrálie to 

prostě není možné. Nedá se nic dělat. 
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Jaké budou vaše letošní Vánoce?

A N K E T A

V Srbicích se bruslí na mobilním 
kluzišti; na Zimáku to zatím nejde

Teplice – Na zimní stadiony se 
veřejná bruslení hned tak ne-
vrátí. Přestože Česko vstoupilo 
do třetího epidemiologického 
stupně, tak na vnitřních ak-
cích se může shromáždit stále 
jen maximálně deset osob. To 
se podle mnohých provozo-
vatelů ekonomicky nevypla-
tí. Podle ředitele teplického 
Zimáku Pavla Tetřeva se hala 
otevírat pro veřejnost nebude. 

„Stadion budou mít k dispo-
zici jen kluby hokeje a kra-
sobruslení, které jsou pod-
mínku, deseti lidí na místě, 
schopni splnit,“ řekl. Zabrus-
lit si ale můžete na mobilním 

kluzišti u obchodního cent-
ra v Srbicích. Díky přesunu 
Česka do třetího epidemiolo-
gického stupně může kluzi-
ště podle Jaroslavy Konečné 
z Olympie využít hned pade-
sát lidí najednou. K dispozi-
ci bude i pro školy a školky. 
V tom případě může být na 
kluzišti najednou čtyřicet dětí 
a deset pedagogů.

Mobilní kluziště by mělo 
být otevřené do konce ledna. 
Dítě do šesti let bruslí zdarma 
a starší děti nebo dospělí za-
platí padesát korun za osobu. 
Vypůjčení bruslí přijde také 
na padesát korun.  gz
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Vysokoškoláci dostanou stipendium

Mají schránku na Ježíškovu poštu
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    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

Teplice – Deset tisíc korun do-
stanou i letos formou jednorá-
zového stipendia tři nejlepší 
studenti vysokých škol. „Stu-
denti musí být na prezenčním 
studiu, mít studijní průměr do 

2,0 za poslední dva roky a žít 
na území Teplic,“ vysvětluje 
náměstek primátora Jiří Štábl.

Seznam studentů na sti-
pendium navrhuje ústec-
ká univerzita a o výběru 

konkrétních studentů roz-
hoduje rada města. „I letos, 
až to podmínky dovolí, třem 
studentům předáme šek na 
10 000 korun a drobný dar,“ 
dodává Štábl.  gz

Teplická rodačka převzala čestné občanství
Teplice – Šestadevadesátiletá 
teplická rodačka Hana Trun-
cová i přes svůj věk stále dělá 
přednášky, přispívá do novin 
nebo píše vzpomínky. Město 
Teplice jí proto udělilo četné 
občanství, které si převzala z ru-
kou primátora Hynka Hanzy. 

Hana Truncová se narodila 
v roce 1924 v Teplicích v živnos-
tenské rodině, absolvovala ob-
chodní akademii. V roce 1951 
byla zatčena a odsouzena kvů-
li napomáhání přechodu přes 
hranice a nedovolené tisknu-
tí letáků k trestu 13 let odnětí 
svobody za velezradu a špionáž. 
Byla podmínečně propuštěna 
začátkem roku 1960. Momen-
tálně žije v Hořicích, kde je také 
čestnou občankou.  gz

Teplicko – V Bžanech na Tep-
licku mají schránku, do které 
budou přijímat dopisy přímo 
pro Ježíška. Schránka je umís-
těna na budově obecního úřa-
du a děti do ní můžou vklá-
dat svoje dopisy, do kterých 

Skauti budou mít 
novou klubovnu

Teplice – Dosavadní zázemí skau-
tů je už malé a více než dvě-
ma stovkám skautů nestačí. 
Skautské středisko Dvojka pro-
to koupilo před časem poze-
mek, na kterém postupně roste 
nová klubovna. Podle vedoucí-
ho skautského střediska Dvoj-
ka Teplice Jakuba Mráčka by na 
pozemku měla nová skautská 
klubovna stát už příští rok na 
jaře. „Stavba pokračuje s mír-
ným zpožděním, ale teď už je 
kompletně hotová zelená stře-
cha, rozvod sítí, vylité podlahy 
a okna,“ popisuje Jakub Mráček. 

Celý projekt včetně pozemku, 
projektové přípravy a všech ná-
ležitostí stojí zhruba šest a půl 
milionu korun. Část peněz měli 
skauti uspořeno, část půjči-
lo skautské ústředí, tři sta tisíc 
skauti dostali od nadace Jarosla-
va Foglara a pomohla i veřejná 
sbírka na Hithitu.  gz

V Teplicích je v provozu 
nové odběrové místo 
Teplice – Ačkoliv nakažených 
onemocněním covid-19 ubývá, 
v Teplicích na Tržním náměstí 241 se 
otevřelo nové odběrové místo. Nechat 
se otestovat můžou jak samoplátci, 
tak i zájemci s elektronickou žádankou 
od lékaře. Registraci k odběru můžete 
provést na www.prevedig.cz. Testuje 
se od pondělí do pátku od 7:30 do 
16:00 hodin. Další místo je v teplické 
nemocnici.  gz

T E S T O V Á N Í

Jankovcovou ulicí  
už řidiči projedou
Teplice – Ulice Jankovcova, která 
je pro dopravu od dubna zcela 
uzavřená, se v prosinci znovu 
otevřela. Důvodem uzavření jed-
né z nejfrekventovanějších ko-
munikací v Teplicích byla rekon-
strukce vodovodu a kanalizace. 
Rekonstruovalo se tu bezmála 
250 metrů kanalizace a téměř 
200 metrů vodovodu pro zhruba 
150 napojených obyvatel. Pod-
le primátora Hynka Hanzy je 
povrch v ulici dočasný. „V příš-
tím roce se bude ve druhé etapě 
rekonstruovat v ulici Jankovco-
va vozovka, chodníky a veřejné 
osvětlení,“ vysvětluje Hanza.  gz

napíšou, co si letos přejí do-
stat od Ježíška. K dopisu nebo 
obrázku je potřeba připojit 
také jméno a příjmení, a hlav-
ně adresu. Dopisy do Ježíško-
vy schránky můžete vhodit do 
11. prosince.  gz



Teplice – Pohoštění a ochutnáv-
ky ve třídách, nazdobené ta-
bule, prezen-
tace cukrářů 
a dalších žáků 
z různých od-
borných před-
mětů – to je 
Gastroden 
na Hotelové škole v Teplicích. 
Tradiční akce, kterou běžně 
navštíví stovky lidí, letos zru-
šila pandemie korononaviru. 
Podle ředitele Hotelové školy 
je akce prozatím přesunuta na 
březen, ale i tento termín je 
závislý na tom, jak se bude vy-
víjet pandemická situace. Po-
kud to vyjde, tak ho škola spojí 
s tématem Velikonoc.  gz
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Městu klesly kvůli koronaviru příjmy, investice ale chce držet 

Stromy se rozzářily, vánoční akce ale nebudou

Dárci se složili na výmalbu kostela

p r o s i n e c  2 0 2 0

Teplice – Oslavy Vánoc budou 
letos kvůli koronaviru jiné. 
Pandemie zrušila oblíbenou 
Teplickou vánočku, která na-
vodila adventní náladu ve měs-
tě a rozsvítila slavnostní strom 
na náměstí Svobody, a ruší 
i Vánoční trhy.

„Vánoční stromy i výzdoba 
byly v Teplicích rozsvíceny na 
první adventní neděli bez pří-
tomnosti veřejnosti,“ říká Rad-
ka Senftová z teplického ma-
gistrátu. „Další adventní akce 
město neplánuje,“ dodává.

Nebudou ani tradiční Vá-
noční trhy na Zámeckém ná-
městí. „Hygienická opatření 
a zákaz konzumace jídla a pití 
nám pořádání komplikuje,“ 

řekl za pořadatele prezident 
Lions clubu Teplice Roman  
Dietz s tím, že hlavní položkou 
trhů na Zámeckém náměstí je 
právě prodej svařeného vína. 
Na trzích totiž není dovoleno 
konzumovat jídlo a pití u sto-
lečků ani takzvaně „na sto-
jáka“. Lidé si mohou alkohol 
u stánků koupit a vypít někde 
cestou.

Město zdobí tradičně sedm 
vánočních stromů. Největ-
ší stojí na náměstí Svobody 
u radnice, další pak na Bene-
šově náměstí, na Zámeckém 
náměstí, před Kamennými 
lázněmi, před Červeným koste-
lem, v Sobědruhách a v Prose-
ticích.  gz

Teplice – I přes koronaviro-
vou krizi chystá v příštím 
roce město Teplice investice. 
V rozpočtu, který bude před-
ložen v půlce prosince ke 
schválení zastupitelům, počí-
tají hned s několika za zhru-
ba 410 milionů korun. 

Návrh rozpočtu počítá s pří-
jmy ve výši zhruba 1 miliardy 
korun a s výdaji 1,38 miliardy. 

Schodek rozpočtu bude uhrazen 
ze zdrojů minulých let. Nezna-
mená to, že by se Teplice zadlu-
žily, protože mají úspory z minu-
lých let. Podle primátora Hynka 
Hanzy město nadále preferuje 
hospodaření bez úvěrů.

V příštím roce by město moh-
lo investovat do výstavby trolej-
busové trati v ulicích Obrán-
ců míru, Maršovská, J. Koziny 

a Bohosudovská. Na některé 
tyto akce město využije dotace. 
V plánu je i projektová doku-
mentace venkovní koupaliště, 
výtah v Zahradním domě nebo 
investice do dalších oprav škol.

Méně peněz očekává radnice 
kvůli koronavirové pandemii. 
„Město Teplice je však na kri-
zi připraveno a má dostatečné 
zdroje výpadky překlenout bez 

většího omezování výdajů díky 
svým finančním rezervám z mi-
nulých let. Ovšem ani ty nejsou 
bezedné a je třeba kalkulovat 
i do budoucna s ohledem na 
plánované velké investice měs-
ta,“ dodává primátor Hanza 
s tím, že proto město investice 
preventivně posouvá a jejich 
realizace bude záviset na vývoji 
ekonomiky.  gz

Výš má žlutomodré 
dostat nový trenér

Teplice – Sílu crowdfundingo-
vé kampaně na portálu HitHit 
využili tepličtí evangelíci, aby 
mohli vymalovat vnitřek kos-
tela v ulici J. V. Sládka. Dárci 
pomohli vybrat na výmalbu 
hodně přes sto tisíc korun. 
„Kostel slouží nejen našemu 
sboru, ale i kulturním akcím 
a při posledním koncertu hrá-
li hudebníci tak zapáleně, že 
měli nástroje plné omítky,“ 
vysvětluje farář Martin Báno-
ci důvod sbírky s tím, že teď 
už lidé po návštěvě kostela 
nebudou muset nosit saka do 
čistírny.

Každý z přispěvovatelů měl 
možnost, podle výše svého pří-
spěvku, vybrat si odměnu. A ty 
nebyly ledajaké. Velký zájem byl 
o pivo s farářem, domácí kremro-
le nebo vyhlášené chlebíčky.  gz

Nejvyšší vánoční strom zdobí náměstí Svobody. Foto: Gabriela Zlámalová

Teplice – Novým trenérem tep-
lický fotbalistů se stal Ra-
dim Kučera. Bývalý vynikající 
obránce s bundesligovými zku-
šenostmi má za úkol pozved-
nout tým z momentální pat-
nácté příčky. 

„Hledali jsme trenéra, který 
se nebojí vypjatých momentů 
a umí dobře pracovat s mla-
dými hráči. Naším cílem je co 
nejrychlejší posun ze spodních 
pater tabulky ideálně do její 
horní poloviny,“ řekl sportovní 
ředitel klubu Štěpán Vachou-
šek. Šestačtyřicetiletý Kuče-
ra působil během své kariéry 
v Opavě, Olomouci a také v Ar-
minii Bielefeld. 

Na lavičce teplického áčka 
skončil trenér Stanislav Hejkal 
po prohře s pražskou Spartou 
po více než dvou letech.  gz

Poškozenou trať překlene most
Teplice/Lovosice – Železniční trať 
z Lovosic do Teplic přes Opa-
renské údolí, která je po sesuvu 
z roku 2013 stále mimo provoz, 
čeká oprava. Ta by měla stát 
podle odhadu Správy železnic 
více než 400 milionů korun. 
Na místě by měla vzniknout 
i mostní estakáda.

Podle oblastního ředitele 
Správy železnic Martina Kašpa-
ra by vlastní realizace měla za-
čít deset let po sesuvu, v roce 
2023, a těžiště celé opravy je 

právě v mostní estakádě. „Sa-
motná oprava by měla probíhat 
v letech 2023 a 2024, po splně-
ní všech schvalovacích proce-
sů,“ říká Martin Kašpar.

Sesuv postihl trať mezi Cho-
timěří a Radejčínem v dél-
ce zhruba 200 metrů v červ-
nu 2013. Trať se „svezla“ spolu 
s rozestavěnou dálnicí D8. Le-
tos se vlaky alespoň na její část 
mezi Lovosicemi a Chotiměří 
vrátily v rámci turistických li-
nek.  gz

Gastroden se  
přesouvá na jaro

Radnice dezinfikuje 
zastávky i koše
Teplice – V boji proti koronavi-
ru pomáhá v Teplicích mytí 
a dezinfekce přístřešků na za-
stávkách městské hromadné 
dopravy. Nejbližší je v plánu 
od 10. prosince. Dezinfikují se 
také odpadkové koše nebo la-
vičky. Ošetřený povrch je chrá-
něn až 21 dnů.  gz
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Teplice/Ústí n. L. – Pandemie 
koronaviru komplikuje život 
lidem v Česku už bezmála de-
set měsíců. Přestože poslední 
statistiky počtu nakažených 
nabraly příznivější trend, Vá-
noce letos nebudou takové, jak 
jsme na ně byli zvyklí. „Opat-
ření musí vydržet i nadále,“ 
předpokládá zástupce ředitel-
ky krajské hygienické stanice 
Jozef Král. „Vánoce bych dopo-
ručil trávit jen v rodinném kru-
hu,“ říká.

Vánoce jsou za dveřmi, jak 
je letos vidíte?

Ne moc růžově. Už teď je 
jisté, že to nebudou Vánoce, 
jak jsme na ně zvyklí. Před-
poklad byl, že čísla nakaže-
ných půjdou dolů, ale ono se 
to zase tak moc neprojevilo. 
I v létě jsme se radovali, že 
už je covid minulostí, ale ne-
bylo to tak. Takže o Vánocích 
a na Silvestra určitá ome-
zení budou. Jako lékař bych 
doporučil, abychom ta ome-
zení podstoupili a základní 

protiepidemická opatření do-
držovali, už jen proto, aby pří-
ští rok byl už lepší než tento.

Čeká nás třetí vlna? Třeba 
v období takzvaných chřipko-
vých epidemií?

Jsme v neprobádaných vo-
dách, takže bych jen spekulo-
val. Je to nové onemocnění a za-
tím o něm nemáme žádné velké 
poznatky, jak se bude chovat. 
Takže těžko předpovídat.

Stále více se mluví o očkování 
proti covidu. Jaký na něj máte 
názor vy?

Já osobně bych se za proočko-
vání populace přimlouval. První 
na řadě by měli být samozřej-
mě senioři a obyvatelé pečova-
telských domovů, zdravotníci 
z první linie, pak jejich ostatní 
kolegové a personál domovů. 
Dále také lidé z rizikových zdra-
votních skupin, kteří jsou koro-
navirem více ohroženi. Pak urči-
tě kritická infrastruktura, jako 
je policie, armáda, energetika. 
Prostě ti, co se starají o to, aby-
chom mohli dále fungovat. No 
a pak zbytek obyvatel.

A co vy sám, necháte se na-
očkovat?

Já sám jsem senior, je mi os-
mašedesát let a já bych se urči-
tě očkovat nechal. Proočkování 
nám pomůže. Samozřejmě vždy 
se můžou vyskytnout komplika-
ce, ale to je minimum v porov-
nání s tím, co pozitivního nám 
ta vakcína přinese. Doporučil 
bych to všem.  gz

Fotbalisté věnovali 
nemocnici respirátory 

Teplice – Nadační fond FK Tep-
lice věnoval 150 kusů respirá-
torů FFP3 v hodnotě 25 tisíc 
korun Nemocnici Teplice, aby 
ji podpořil v boji s pandemií co-
vid-19. 

„Chtěli jsme teplické nemoc-
nici aspoň částečně pomoci 
a poděkovat ji a jejím zaměst-
nancům za nasazení v této slo-
žité době,“ říká předseda správ-
ní rady Nadačního fondu FK 
Teplice Martin Kovařík.

Už při první vlně pandemie 
teplický klub věnoval Nemocni-
ci Teplice 54 tisíc korun, což byl 
výtěžek virtuálního duelu s Bo-
russií Dortmund.

Nadační fond FK Teplice 
vznikl letos v létě a na jeho 
transparentní účet přispívají 
pravidelně členové A mužstva, 
další kluboví zaměstnanci, ale 
také partneři klubu. Nadační 
fond také podpořila letní aukce 
červené sady dresů.  gz
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Ústecký kraj – Nová krajská rada 
odvolala představenstvo a do-
zorčí radu Krajské zdravot-
ní a obratem jmenovala nové 
členy. Šéfem představenstva 
je dosavadní ředitel žatecké 
nemocnice Jindřich Zetek. Ve 
vedení je nově i bývalý ministr 
zdravotnictví Adam Vojtěch. 
Ten podle nového hejtmana 
Jana Schillera přislíbil, že spo-
lečnosti pomůže svými zkuše-
nostmi a kontakty.

Největší zdravotnická spo-
lečnost v Ústeckém kraji Kraj-
ská zdravotní bude mít i no-
vého generálního ředitele. 
Představenstvo odvolalo toho 
dosavadního Petra Fialu. Na 
pozici bude vyhlášeno výběro-
vé řízení. Prozatím bude funk-
ci generálního ředitele vyko-
návat dosavadní zástupce Aleš 
Chodacki.

Krajská zdravotní sdružuje 
nemocnice v Ústí nad Labem, 
Teplicích, Mostě, Chomutově 
a Děčíně.  gz

V areálu sklárny bude 
průmyslové centrum
Teplicko – Až 300 nových pra-
covních míst by mělo vzniknout 
v Hostomicích u Bíliny. Deve-
loperská společnost Panatto-
ni spolu s investičním fondem 
Accolade zde plánuje postavit 
moderní průmyslovou zónu za 
půl miliardy korun, která na-
hradí zdevastovaný areál bývalé 
sklárny Kavalier. 

Už začaly přípravné prá-
ce a samotná stavba podle 
mluvčího firmy Panattoni Kar-
la Taschnera začne v únoru 
a skončí v září příštího roku.  gz
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V péči o zdraví zaměstnanců skláři opět zabodovali
Teplice – Teplická sklářská společnost AGC Flat Glass Czech po-
šesté obhájila titul Podnik podporující zdraví. Soutěž oceňuje 
firmy, které příkladně pečují a podporují zdraví svých zaměst-
nanců. Vyhlašuje ji Státní zdravotní ústav s podporou minister-
stva zdravotnictví. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci ne-
proběhlo předávání, jak už se stalo tradicí, v Kaiserštejnském 
paláci, ale ocenění byla postupně rozvezena do jednotlivých 
společností a organizací.

„Zdraví našich zaměstnanců je jednou z nejdůležitějších hod-
not, o kterou je třeba dlouhodobě pečovat. V našem programu 
péče o zaměstnance zaujímá velmi důležité místo a i v budouc-
nu tuto oblast budeme nadále rozvíjet,“ uvedl Libor Sehnal, 
manažer lidských zdrojů AGC Flat Glass Czech s tím, že zejmé-
na v letošním roce, který ovlivnila pandemie koronaviru, se to 
ukazuje jako velmi důležité.

AGC Flat Glass Czech, která je součástí největšího světové-
ho výrobce plochého skla, poskytuje svým zaměstnancům řadu 
nadstandardních zdravotních služeb. Jde například o speci-
álně nastavené preventivní lékařské prohlídky i v nestátních 
zdravotnických zařízeních, platí lázeňskou péči nebo zajišťuje 

mnoho sportov-
ních akcí. 

Nejvyšší oce-
nění, titul Podnik 
podporující zdraví 
3. stupně, získal 
sklářský koncern 
z Teplic na další 
tři roky s několika 
dalšími význam-
nými firmami půb-
sobícími v České 
republice, jako na-
příklad Siemens, 
Hyundai, Vodafo-
ne, Eurovia nebo 
Linet. AGC Flat 
Glass tituly získala již v letech 2005, 2008, 2011, 2014 a 2017. Od 
vyhlášení prvního ročníku soutěže v roce 2005 získalo titul Pod-
nik podporující zdraví 79 firem a organizací.  pr

Koronavirus ho srazil na kolena, 
pomohla mu solidarita i talent
Teplice – Dvacet let žil na ulici, 
teď mu pomoc Tepličanky Mar-
tiny Šimonové a obrovská vlna 
solidarity na sociálních sítích 
pomohla najít bydlení a vlastně 
i přivýdělek.

Čtyřiasedmdesátiletý Jan 
Chyský měl pohnutý osud a di-
voký život. Potulný malíř pře-
vážně cestoval, projížděl různá 
města a vydělával si kresbami. 
„Potkala jsem ho v Teplicích 
na Tržním náměstí. Vyslech-
la jsem Janův příběh a necha-
la si taky namalovat jeden ob-
raz, a to za pouhých sto korun 
a jednu polévku,“ popisuje Mar-
tina Šimonová. 

Jan důchod pobírá, ale je 
tak nízký, že mu sotva stačí na 
léky, které denně užívá. Pande-
mie koronaviru ho podle jeho 
slov doslova odrovnala. „Vše je 

zavřené. Ulehnout teď někde 
v teple, je nemožné,“ říká Jan.

Martině Šimonové jeho osud 
lhostejný nebyl. Téměř okamži-
tě mu zajistila bydlení v uby-
tovně a díky silné vlně solida-
rity na teplických sociálních 
sítích má Jan od ledna příštího 
roku zajištěný i byt. Navíc má 
i možnost přivýdělku. 

Talentovaný kreslíř portrétů 
našel azyl v teplické Dobrogale-
rii. „Jsme rádi, že i my můžeme 
dát panu Janovi příležitost si 
svým uměním přivydělat v tep-
le naší Dobrogalerie, a přilep-
šit si tak k důchodu, který je 
díky jeho kočovnému životu 
velice nízký,“ říká Robert Zauer 
ze spolku proti samotě, který 
v těchto dnech Dobrogalerii 
otevírá. Jde o prostor, ve kte-
rém se vystavují a prodávají 

fotografie a obrazy různých au-
torů. Ale i dárkové a umělecké 
předměty, které získá galerie 
z veřejné sbírky formou dobro-
činného bazaru. „Veškerý výtě-
žek půjde na podporu našeho 
dobrovolnického centra, osa-
mělých lidí a seniorů,“ vysvět-
luje Robert Zauer.  gz

V představenstvu 
zasedl i exministr

Radnice chce odpustit pobytový 
poplatek i v příštím roce
Teplice – Radnice chce ulevit 
poskytovatelům ubytovacích 
služeb a odpustit jim poplatek 
z pobytu. Návrh schválili tep-
ličtí radní.

„Rozhodli jsme se tak s ohle-
dem na přetrvávající nepří-
znivou situaci v souvislosti 
s pandemií covid-19 a s tím 
spojenými opatřeními,“ říká 
náměstek primátora Jiří Štábl 
s tím, že je to vstřícný krok 
vůči podnikatelům, hoteli-
érům, kterým chce město 

pomoci. „Věříme, že to může, 
po rozvolnění opatření, moti-
vovat turisty k návštěvě Tep-
lic,“ dodává Štábl.

V Teplicích vzrostla část-
ka od letošního ledna z 15 na 
21 korun za osobu a den, ale 
kvůli pandemii koronaviru 
poplatek lázeňské město už 
v květnu do konce roku zruši-
lo. Pokud zastupitelstvo návrh 
radních odsouhlasí, nebude 
město pobytový poplatek vybí-
rat ani v příštím roce.  gz

Vedení kraje chce 
opakovat konkurzy
Teplice – Nové krajské vedení 
má v plánu opakovat výběrová 
řízení na posty ředitelů teplic-
kého muzea či lounské a lito-
měřické galerie. 

„Budeme se o tom ještě bavit 
v radě kraje, jasno bude nejpoz-
ději v polovině prosince,“ řekl 
náměstek hejtmana pro kultu-
ru Jiří Řehák. Od 1. prosince při-
tom nově vede muzeum v Tepli-
cích bývalý náměstek hejtmana 
a starosta Krupky Zdeněk Ma-
touš.  gz
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Jan Zástěra: Advent je čas, kdy by se člověk měl ztišit...
Skladatel a dirigent Hudby Hradní stráže 
a Policie České republiky Jan Zástěra, 
je pro Tepličany známý především svým 
působením v souboru Collegium hortense 
a také z Trautzlovy umělecké společnosti. 
Věnuje se duchovní i světské hudbě a je 
držitelem mnoha ocenění. Letos získal Cenu 
hejtmana Ústeckého kraje v oblasti kultury. 
Gabriela Zlámalová

Jak vzpomínáte na dětství 
a mládí v Oseku a v Tepli-
cích?

Často, rád a s nostalgií. 
Když je člověk v mládí obklo-
pen krásnými věcmi a harmo-
nickým prostředím, odnese 
si do života sklony ke spoko-
jenosti, optimismu a radost-
nému pohledu na svět. Za to 
jsem opravdu velmi vděč-
ný. Většinu času jsem trávil 
v krásné přírodě nad Ose-
kem nebo mezi inspirativními 
zdmi zdejšího kláštera. Zde je 
člověk obklopen tím nejkrás-
nějším a nejkvalitnějším, co 
vytvořilo gotické a barokní 
umění. Myslím, že mě právě 
tohle přivedlo k určité vníma-
vosti a citlivosti, z které těžím 
dodnes. 

Vystudoval jste teplické gym-
názium. Už tam jste směřoval 
k hudbě?

Až na gymnáziu ve mně 
uzrála myšlenka, že bych se 
hudbě mohl věnovat neje-
nom jako zálibě. Ono prostředí 
gymnázia bylo také nesmírně 
podnětné. Rozmýšlel jsem se 
mezi historií, dějinami umění, 
teologií, ale hudba nakonec, 
ale vlastně jenom o malý kou-
sek převážila. Od dětství jsem 
chodil do ZUŠ, hrál po koste-
lích na varhany a také něco 
málo skládal. Na gymnáziu 
jsme pak dali dohromady malý 
sbor a orchestr a s ním uvedli 
jednu z mých větších kompo-
zic. Byl to nesmírně krásný 
zážitek vystavět celou tu věc 
od první noty na papíře až po 
provedení na prknech Krušno-
horského divadla. Mezi spolu-
žáky se to potkalo s úspěchem 
a tato zkušenost asi nakonec 
rozhodla. 

Na Karlově univerzitě jste 
studoval sbormistrovství 
a na Týnské škole chrámo-
vou hudbu. Nyní jste diri-
gent Hudby Hradní stráže 
a Policie ČR, ale lidé z Tep-
licka vás především znají 
z Brixiho souboru, ze soubo-
ru Collegium hortense a také 
z Trautzlovy umělecké spo-
lečnosti. Jak jde dohromady 
duchovní a vojenská hudba?

Ačkoliv to na první pohled 
nevypadá, tak si jsou obě pro-
středí vcelku podobná. S or-
chestrem hrajeme na Hradě 
při nejrůznějších ceremoniá-
lech, v kterých panuje přísný 
řád, a úplně stejně je to v li-
turgii. Hudba i zde podtrhuje 
charakter daného okamžiku, 
například umocňuje jeho slav-
nostní atmosféru, a také se řídí 
přesným liturgickým řádem. 
Pokud jde o hudbu provozova-
nou koncertně, tak je to všu-
de stejné. Vždy je třeba najít 
vhodný repertoár ke konkrétní 
příležitosti, pro konkrétní pub-
likum a kvalitně ho zahrát. Pak 
je možné směřovat k úspěchu 
a funguje to tak ve všech žán-
rech a hudebních branžích. 

Dá se říct, že raději skládáte 
nebo dirigujete?

Vlastně se to říct dá – raději 

píšu. Jsou to pro mě sice spoji-
té nádoby, protože často diri-
guju vlastní věci, ale myslím, 
že jako skladatel dovedu pro-
nikat mnohem hlouběji – ať do 
sebe, nebo do podstaty hudby 
jako takové. A proto také za 
svoje poslání považuju spíše 
kompozici než výkonné, inter-
pretační umění. Ono ale bohu-
žel platí, co si člověk neudělá 
sám… Takže se často musím 
chopit taktovky a postarat se 
i o to, aby se má hudba dostala 
k posluchačům. 

Vaše vlastní tvorba je hodně 
navázaná na Podkrušnohoří. 
Jaký máte k regionu vztah? 

Tak přirozeně více než vřelý. 
Jinak bych se k němu v tvorbě 
tolik neobracel a ani v něm ne-
nacházel tolik inspirace a pod-
nětů. Žijeme v regionu, který 
překypuje zajímavou historií 

Dirigent a skladatel Jan Zástěra po-
chází z Oseka, narodil se 25. července 
1984, studoval na Gymnáziu Teplice 
a Univerzitě Karlově, žije v Teplicích. 
Je dirigentem Hudby Hradní stráže 
a Policie ČR, působí jako umělecký 
vedoucí souboru Collegium hortense 
a Trautzlovy umělecké společnosti. 
Jako skladatel se věnuje především 
duchovní hudbě, je ale také autorem 
několika oper z historie Ústeckého 
kraje. Ve volném čase chodí po horách 
nebo překládá historickou regionální 
literaturu.

Jan Zástěra

P R O F I L

barva: modrá

jídlo: koprovka 

hudba: Leoš Janáček

číslo: 9

politik: nemám

M O J E  N E J

Jan Zástěra diriguje soubor Collegium hortense na koncertu v německém Rechenbergu. Foto: Marie Macková
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a opravdu mimořádným kul-
turním dědictvím. Snažím se 
svou tvorbou navazovat, přibli-
žovat některá zapadlá téma-
ta anebo se obracet ke zdejší 
přírodě. Například letos v září 
jsme nahráli se Severočeskou 
filharmonií symfonickou bá-
seň Saltus Taranis, inspirova-
nou Českým středohořím. Ten 
počin mě pobídnul, abych se 
hned pustil do práce na další 
partituře, věnované naopak 
Krušným horám.

Píšete i na objednávku?
Velká část toho, co píšu, 

vzniká na vrub nějakého im-
pulzu z vnějšku. Jsou to různá 
výročí, často zadání od růz-
ných kulturních institucí nebo 
osobností. Ale čas osvícených 
mecenášů, kteří by podporo-
vali vznik umění tím způso-
bem, že by skladateli dopřáli 

rok nerušeně tvořit a nestarat 
se o to, co bude jíst, je bohu-
žel už dávno pryč. Takže je to 
většinou souboj mezi tvořivos-
tí a praktickým, všedním pro-
vozem.

Jste držitelem několika umě-
leckých cen. Jsou odměnou 
za vaši práci? Jaké ceny si 
vážíte nejvíce?

Je to samozřejmě milé, když 
si někdo všimne, že něco dě-
láte. A ještě sympatičtější je, 
když to nějak ocení. Vážím si 
jakéhokoliv projevu uznání, 
které je často jediným povzbu-
zením. Ale samozřejmě žádná 
cena asi není pro jakéhokoliv 
umělce důvodem k tomu, aby 
tvořil. Tou správnou motivací 
je především kontakt s publi-
kem, s konkrétním člověkem, 
možnost ho oslovit, předat mu 
impulz, obohatit ho o nový 

pocit, myšlenku. Anebo mu 
jen tak obyčejně zpříjemnit 
den. 

Loni jste napsal pro českou 
národní pouť do Vatikánu li-
turgické dílo „Římské mše“, 
které jste osobně dirigoval. 
Jak na to vzpomínáte?

Celá ta akce znamenala pro 
všechny hudebníky a organi-
zační tým obrovské vypětí sil. 
Cestě do Říma navíc předchá-
zela série koncertů po České 
republice a celá řada zkou-
šek a příprav. Myslím, že se 
spousta z nás dostala na hra-
nici svých fyzických možnos-
tí. Všem zúčastněným ale byla 
odměnou krásná zpětná vazba 
od tisíců nadšených poutníků. 
Stejně jako pocit hrdosti, když 
hudbou a zpěvem rozechvě-
jete prostor nejvýznamněj-
ších chrámů světa a dalších 

posvátných míst. A neméně 
důležité bylo i to, že celý sou-
bor, který čítal na dvě stovky 
zpěváků a hudebníků, vytvo-
řil skvělou partu. Každá volná 
chvilka se spontánně vypl-
nila zábavou, humorem, tou 
nejlepší možnou pospolitostí, 
dobrým jídlem, pitím. Vlastně 
myslím, že je to nakonec pro 
všechny zážitek na celý život. 

Kvůli pandemii koronavi-
ru se letos příliš vystupovat 
nedá. Trautzlově umělecké 
společnosti vyšlo CD…

Trautzlova umělecká spo-
lečnost má na svém kontě už 
skoro dvacítku publikací. A je 
pravda, že letos je natáčení 
a vydávání hudby skoro jediná 
cesta k posluchači. Naše po-
slední nahrávka je toho bohu-
žel příkladem. Letošní výročí 
800 let od narození Zdislavy 
z Lemberka jsme chtěli oslavit 
sérií koncertů s novou kantá-
tou „Já vládnu pouze láskou“, 
kterou jsme k této příležitos-
ti napsali s kolegou Jendou 
Matouškem. Zároveň měl na 
základě této hudby vzniknout 
krátký film v produkci TV 
Noe. Bohužel všechno kvůli 
situaci kolem pandemie bylo 
zrušeno, nebo přesunuto. Jedi-
né, co se podařilo letos, je vy-
dat CD s touto kantátou. Díky 
tomu si ji každý, kdo bude mít 
zájem, může poslechnout. Ne-
závisle na jakýchkoliv opatře-
ních a restrikcích.

Kdyby nebyl ochromen kul-
turní život, co byste dělal 
v tomto adventním čase?

Advent je čas, kdy by se člo-
věk měl ztišit, udělat si pro-
stor k přemýšlení a sám na 
sebe. Myslím, že letos k tomu 
budeme mít příležitost úplně 
všichni, výjimečně i hudební-
ci. Ti to totiž právě před Vá-
nocemi mívají každý rok nej-
náročnější. Já osobně jezdím 
z jednoho místa na druhé po 
celé republice, koncertujeme 
s orchestrem i se sborem, do 
toho spousta společenských 
akcí. Letos nás ovšem čeká 
jediný koncert, který bude 
navíc pouze v komorní sesta-
vě, bez živého publika, pouze 
streamovaný. Ale i tak si my-
slím, že si ho hodně užijeme. 
Totiž pro všechny z nás, co se 
tam potkáme, to bude po dlou-
hé době jediný kontakt s ži-
vou hudbou. Tak to bude velká 
radost a povzbuzení v této po-
někud posmutnělé době.

Jan Zástěra diriguje soubor Collegium hortense na koncertu v německém Rechenbergu. Foto: Marie Macková
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Knak streamuje koncerty i Paříž
Teplice – Koncerty a další akce 
online pořádájí v Knaku. „Stre-
amované koncerty mají u nás 
velký úspěch a jsme rádi, že 
fanouškům můžeme udělat as-
poň takto radost. Samozřejmě 
už se ale těšíme, až se situace 
zlepší a zase se se všemi bude-
me moct sejít fyzicky v našem 
klubu,“ říká provozovatel klu-
bu Petr Samek. Dodal, že vel-
ký úspěch měl i koncert, který 

uskutečnil Antonín Moravec 
pod názvem Ozvěny Malé Paří-
že. Koncerty Malá Paříž se fy-
zicky v létě konají vždy v nedě-
li u Zahradního domu. Samek 
dodává, že ho už dříve fanoušci 
podpořili dary i návštěvou čtyř 
letních koncertů na teplické 
Doubravce. Veškeré novinky 
i streamy mohou zájemci sle-
dovat na facebookovém účtu 
Knaku.  dam

Klub Hvjezda  
zůstává zavřený 
Teplice – Teplický klub Hvjez-
da zůstává zavřený a kon-
certy on-line nevysílá. Podle 
jeho provozovatele Martina 
Uhrika se bez jistoty pořádá-
ní koncertů nedá nic dělat. 
„Vládě nevěřím. Ten jejich 
PES se stejně nedodržuje. 
Moc bych si přál, aby se vše 
vrátilo do normálu. Ale to je 
zatím jen zbožné přání,“ říká 
Uhrik.  dam

Oblíbený krámek Arkadie už otevřel, výrobky najdete i na e-shopu
Teplice – V teplické Arkadii zaží-
vají složité časy. Mají mimo jiné 
omezený odbyt výrobků, dolé-
há na ně absence prodejných 
akcí. Podle Josefa Hona z Ar-
kadie panuje malá ochota na-
kupovat jak u jednotlivců, tak 
i u velkých odběratelů. 

V Arkadii to teď asi není 
zrovna jednoduché…

To není. Museli jsme zrušit 
akce pro veřejnost, při kterých 
o sobě dáváme vědět, zrušit 
nebo přesunout pobytové akce 
pro klienty, z toho jedna me-
zinárodní, pořádaná tradičně 
s partnerskou organizací z Ně-
mecka. To vše negativně ovliv-
ní povědomí o Arkadii ve veřej-
nosti. Vše naplánované padlo, 
nebo bylo třeba přeplánovat. 
Teď, v podzimní vlně, jsme ne-
možnost cokoli naplánovat 

významně pocítili ještě v jedné 
situaci. Po rozsáhlé rekonstruk-
ci objektu našeho krupské-
ho střediska jsme museli zpět 
přestěhovat jednotlivé provozy 

z dočasně pronajatých prostor. 
Při takových akcích nám v mi-
nulosti významně pomáhali 
lidé ze spřátelených institucí 
a sponzorských firem. V situaci 

karantén, nemocí a nejistoty ve 
firmách jsme museli tuto po-
moc oželet a využít komerční 
stěhovací firmu, což význam-
ně negativně ovlivnilo naší fi-
nanční situaci.

Jste nějak v kontaktu s „přá-
teli“ Arkadie? 

Snažíme se s nimi komuni-
kovat pomocí internetu, fa-
cebooku, zkrátka potřebuje-
me je a snažíme se dát jim to 
najevo. Arkadie vás přátelé 
potřebuje. Dlouho musel být 
zavřen krámek v Roosvelto-
vě ulici naproti Císařským 
lázním, kde nabízíme výrob-
ky z našich chráněných dí-
len, a tak jsme spustili eshop.
arkadie.cz. Krámek už je ale 
otevřený. Jestli nám fandíte, 
pomozte Arkadii zakoupením 
našich výrobků.  dam

Virtuální prohlídky jsou skvělé, ale nenahradí kouzlo osobní návštěvy
Teplice – Prohlédnout si výstavy 
teplického muzea už může-
te, i když v omezeném reži-
mu. „Určitě jsme nic nevzdali, 
máme radost, že i přes veš-
kerá opatření uspořádáme 
pro veřejnost ve spolupráci 
s domem kultury a divadlem 
V Pytli vánoční představení 
ve venkovním prostoru ko-
lem zámku,“ říká Vlasta Tichá 
z muzea. 

Jak moc jsou pro vás složitá 
opatření? 

Jsme rádi, že jsme mohli 
alespoň v omezeném režimu 
otevřít. Každopádně v uplynu-
lých měsících to jednoduché 
nebylo. Zejména izolované do-
rozumívání novým způsobem 
z home office. V domácích po-
čítačích nemohou být uloženy 
muzejní pracovní materiály. 
Práce z domova se tak může 
soustředit pouze na určitou 
část pracovních úkolů, větši-
na z nich však stejně vyžaduje 
přítomnost muzejníků na pra-
covišti. Snaha o komunikaci 

s veřejností byla kom-
binována různými do-
stupnými možnostmi. 
Stále aktivně komuni-
kujeme na webových 
stránkách muzea a ze-
jména na facebooko-
vém profilu, jehož 
denní zásoba novi-
nek a informací zís-
kala značnou pozor-
nost mezi sledujícími. 
I v době částečného 
otevření zveme ná-
vštěvníky i k virtuální 
prohlídce muzea a tep-
lického zámku. Avšak 
ani nejlepší prezentace a vir-
tuální prohlídky nenahradí 
kouzlo osobní návštěvy. Moc 
nás ale potěšilo, že v omeze-
né míře už můžeme návštěv-
níkům nabídnout opravdovou 
lahůdku v podobě výstavy Tep-
licko objektivem Františka Fri-
dricha, výstavy historických 
fotografií našeho města a regi-
onu z atelieru jednoho z nejvý-
znamnějších fotografů 2. polo-
viny 19. století v Čechách.

Jak vás situace na jaře a nyní 
postihla a jak se dá v této 
době něco plánovat? 

Na jaře bylo velkým zkla-
máním, že se musely zastavit 
probíhající úspěšné výstavy. 
Jednalo se o výstavu pro děti: 
Seva – Hravě i zdravě a výsta-
vu výtvarných prací žáků a stu-
dentů Základní umělecké školy. 
Zvláště bolestivé bylo zrušení 
téměř legendární Muzejní noci, 
která bývala součástí zahájení 

lázeňské sezóny. Na 
podzim to bylo něco po-
dobného – připravené 
výstavy byly otevřeny 
doslova pár dní a byli 
jsme nuceni zas celé 
muzeum pro návštěvní-
ky uzavřít. 

Co vzkážete vašim ná-
vštěvníkům? 

Vzkazujeme, že ne-
jen retro výstava Hravě 
zdravě je řádně dezinfi-
kována a je postaráno 
o bezpečí návštěvníků. 
Před Vánocemi plánu-

jeme i otevření dalších nových 
výstav: Arktický festival a Tep-
licko objektivem Františka Fri-
dricha. Prodlužujeme i Výstavu 
panenek a kočárků a samo-
zřejmostí jsou návštěvy stálých 
expozic. Na září příštího roku 
pak už plánujeme uspořádá-
ní kulturní lahůdky – koncertu 
skupiny Čechomor na vnitřním 
nádvoří zámku. Budeme se moc 
těšit na návštěvu každého z vás 
a budeme na ni připraveni.  dam

Muzeum prodlužuje výstavu panenek a kočárků. Foto: rmtp
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Koronavir ovlivnil ocenění nejlepších zaměstnanců
Teplice – Ocenění dlouholetých pracovníků jednotlivých závo-
dů sklářského koncernu AGC stříbrnými, zlatými a pamětními 
medailemi má letos netradiční nádech. Kvůli pandemii koro-
naviru se neuskuteční slavnostní akt předávání v reprezen-
tačních prostorách teplického muzea ani v galerii Bartholo-
meus. Medaile za svoji dlouholetou práci vedení společnosti 
předá oceněným zaměstnancům individuálně. Zlaté, stříbrné 
a pamětní medaile za dlouhodobou práci pro společnost si le-
tos převezme 138 zaměstnanců, kteří v AGC pracují více než 
dvacet pět let.

„Zaměstnanci dostávají medaile již od roku 1996, to zname-
ná, že se z toho stává už opravdu mnohaletá tradice, kterou 
zavedl Štěpán Popovič a kterou máme jako jedna z mála firem 
v regionu,“ řekl Libor Sehnal, manažer lidských zdrojů.

Firma se tak snaží ocenit zaměstnance, kteří se podílejí na 
jejím úspěchu a pracují ve společnosti více než pětadvacet let. 
„Jsem rád za tuto krásnou tradici ocenění dlouholetých a tím 
pádem důležitých pracovníků naší firmy. Děkuji jim za dlou-
hodobou dobrou práci, kterou vykonávají mnoho let, za jejich 
věrnost jednomu zaměstnavateli a přeji si, aby s námi ještě 

dalších pár let vydrželi,“ uvedl country manažer skupiny AGC 
v České republice Zdeněk Frelich.  pr

Botanická zahrada chystá nový 
informační systém ve sklenících
Teplice – Velká výzva byla na za-
čátku roku před Petrem Šílou, 
kdy byl jmenován ředitelem 
botanické zahrady v Teplicích. 
Nahradil dlouholetého ředitele 
a celosvětově uznávaného bo-
tanika a odborníka Jiřího R. Ha-
agera, který v botanické zahra-
dě pracuje jako botanik dosud. 
„Rok to byl nový, náročný, zají-
mavý,“ říká nový ředitel. 

Co nového jste si pro návštěv-
níky v botanické letos připra-
vili?

Mezi novinky letošního roku 
patří nový vizuální styl, aktivní 
komunikace na sociálních sí-
tích, rychlý odbavovací systém, 
mobilní hra pro děti, nové inter-
netové stránky a v neposlední 
řadě jsme v zahradě uspořádali 
několik kulturních i vzděláva-
cích akcí. Snažím se pracovat 
koncepčně, proto jsem rád, že 
se daří naplňovat hlavní pilíř mé 
vize – větší otevřenost zahrady 

směrem k široké veřejnosti. Na-
bízíme návštěvníkům kvalitní 
obsah atraktivní formou a s tím 
také příjemné prostředí a mo-
derní zázemí k trávení volného 
času.

Jak koronavirus zasáhl do plá-
novaných novinek?

Na jaře v některém ohledu 
i pozitivně – mohli jsme odbavo-
vací systém instalovat bez ome-
zení pro návštěvníky, kteří nám 
ovšem chyběli. Nyní na podzim 

jen negativně. Po dvou dnech 
od instalace výstavy Día de los 
Muertos, jejíž přípravy trvaly 
více než půl roku a kdy návštěv-
nost trhala rekordy, jsme museli 
okamžitě dle vládních opatření 
zavřít. Výstavu tak nabídneme 
v příštím roce na podzim. Pevně 
věřím, že ji budeme moct rozší-
řit o několik mexických dopro-
vodných programů.

A co pro návštěvníky chystá-
te dále?

Ještě v letošním roce bude-
me instalovat nový informační 
systém ve skleníkových expozi-
cích, který kromě větší čitelnos-
ti i přehlednosti bude obsahovat 
QR kódy pro další odborné in-
formace. V příštím roce pak ná-
vštěvníkům nabídneme bezplat-
né wifi připojení v celém areálu, 
otevření nového skalničkového 
skleníku nebo třeba další netra-
diční vzdělávací i kulturní akti-
vity.  gz

Krupský spisovatel 
vydává novou knihu

Krupka – Autorovi humoristic-
kých románů Jiřímu Hniličko-
vi vychází třetí kniha. Novin-
ka Bohem zapomenutá láska je 
ten typ knihy, na kterou budete 
myslet ještě dlouho po dočtení 
poslední řádky. „Je to silný a do-
jemný příběh o přátelství, víře, 
rodinných poutech a splněných 
snech, ale též o bolesti a lidské 
netoleranci. Hlavně je to však 
hluboce emotivní příběh o lás-
ce ve všech jejích podobách,“ 
přibližuje svůj román autor. 

Spisovatel Jiří Hnilička studo-
val v Teplicích a žije v Krupce. 
I děj nové knihy kromě jiných 
míst v zemi zasadil do Krupky, 
konkrétně k lanovce a Komáří 
vížce. Knihy spisovatele z Krup-
ky sežene na webu  
www.rokblba.cz.  gz

Pamětní medaili za odpracované roky převzal Pavel Maršíček (vpravo), který pracuje v AGC od 
roku 1977 na pozici manažer vývoje IT, z rukou personálního ředitele Libora Sehnala. Foto: zt

Advent zpestří  
nový betlém
Proboštov – Adventní atmosfé-
ru v obci podpoří Proboštov-
ský Betlém. Ten byl nainsta-
lovaný naproti kapli svatého 
Antonína v centru Proboštova. 
Betlém vytvořil řezbář Marcel 
Jeřábek z Novosedlic, který pro 
obec už dříve vyřezal novou 
zvoničku v Přítkově. Betlém je 
nasvícený 365 světýlky a podle 
místostarosty Romana Nešetři-
la se stane každoroční součás-
tí adventních oslav v obci.  gz

Betlémské světlo získáte v Teplicích na Štedrý den
Teplice – Plamínek ze samotné-
ho Betléma tradičně prozáří do-
mácnosti i na Teplicku. Postarají 
se o to místní skauti. Z Betléma 
světlo putuje do celého světa. 
Čeští skauti si pro něj pojedou 
na hraniční přechod v Miku-
lově, kde ho převezmou od ra-
kouských kolegů. V Teplicích ho 
můžete získat přímo na Štědrý 
den. Pokud chcete rozsvítit svůj 
domov, přineste si s sebou lu-
cerničku, lampičku či hřbitovní 

svíci, se kterou bezpečně zvlád-
nete světlo z Betléma donést až 
domů.  gz

KAM PRO BETLÉMSKÉ SVĚTLO?
Skautské klubovny v Jiráskově ulici  
9:00–12:00
Kostel sv. Alžběty v Šanově 10:30–
11:30
Kostel sv. Jana Křtitele na Zámeckém 
náměstí 10:00–12:00
Červený kostel 10:30–11:30
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POTÁPĚNÍ S PŘÍSTROJEM
POD DOHLEDEM PROFESIONÁLNÍCH

INSTRUKTORŮ!

V roce 2021 si budete moci zdarma vyzkoušet potápění 
s přístrojem pod dohledem profesionálů z potápěčského 

centra SEAMASTER. O termínech konání se dozvíte 
s předstihem.

Zažijete úžasné pocity dýchání pod vodou a pohybu ve 
stavu beztíže.

To vše v rámci vstupu do plaveckého bazénu nebo do 
Dětského světa.

Těšíme se na vás.

Děkujeme, že jste s námi. Spolu zvládneme i rok 2021. Pevné zdraví.
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Senioři se dočkali 
svých blízkých

Sbírka potravin se letos vydařila

Šermíři bojovali  
o Zlatou roušku 
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VÁNOČNÍ NÁKUPY
KOLEKCE  #SKLÁŘI 2020

K DOSTÁNÍ NA FANSHOP.FKTEPLICE.CZ

VAK NA ZÁDA
290,- KČ

MULTIFUNKČNÍ
ŠÁTEK

220,- KČ

POLŠTÁŘEK
250,- KČ

ŠÁLA S POTISKEM
200,- KČ

PODSEDÁK
220,- KČ

Domov důchodců v Bystřa-
nech umožňuje návštěvy klien-
tů prostřednictvím návštěvnic-
kého boxu. „Od 23. listopadu 
je v provozu návštěvnický box, 
který klientům umožňuje se-
tkání s jejich blízkými,“ říká 
ředitelka domova Miroslava 
Barešová a dodává, že klien-
ti do boxu vchází interiérem 
a návštěva zvenku. Mezi sebou 
mají prosklenou stěnu.

Na návštěvu je nutné se pře-
dem zaregistrovat na webu 
domova a počkat na potvrze-
ní termínu. Při příchodu pra-
covníci domova návštěvníkovi 
změří teplotu a vydezinfiku-
jí ruce. Návštěvy mohou trvat 
maximálně 15 minut a konat 
se jednou za 14 dní. Po kaž-
dém setkání zaměstnanci do-
mova box vydezinfikují. 

 DD BystřanyJeště před zavřením sportov-
ních prostor jsme si chtěli užít 
šerm. Vyhlásili jsme „sran-
damatch“ O zlatou roušku – 
pevně věříme, že šlo o první 
a poslední ročník. Vzhledem 
k sestavě dvanácti závodníků, 
kteří se dostavili, šlo o velmi 
pěkný a kvalitní turnaj. Pře-
kvapil zejména druhý Jakub 
Kukaň, ale celkově šlo o pěkné 
zápasy. Všem děkuji za účast, 
fajn atmosféru. Nynější stav 
využijte k vaší osobní aktivitě 
a přípravě na dobu, kdy opět 
budou turnaje. Těším se na vás 
v lepších časech.

 Karel Biebl, 
Klub sportovního šermu Teplice

I přes pandemii koronaviru 
mohl koncem listopadu každý 
z nás pomoci nákupem potravin 
a drogistického zboží. Letos se 
již poněkolikáté sbírky zúčastni-
la také teplická nezisková orga-
nizace Květina. 

„Je až neskutečné, že nám 
lidé darovali přes tunu potravin 
a drogerie,“ říká Michaela Žá-
ková, letošní dobrovolnice a ve-
doucí Sociálně aktivizační služ-
by pro rodiny s dětmi Květina.

„Díky tomu budeme moci 

v následujících měsících pomá-
hat lidem v nouzi v podobě po-
travinových balíčků, které dis-
tribuujeme mezi naše klienty, 
kterými jsou matky samoživitel-
ky, osamocení senioři, nízkopří-
jmové rodiny či osoby bez pří-
střeší,“ dodává.

Sbírka pomáhá lidem, kteří 
i v dnešní době trpí nedostat-
kem jídla, posouvá hranice soli-
darity a zároveň se snaží pouká-
zat na fakt plýtvání potravinami. 

 Květina Teplice

Ragbisté vzpomínají 
na mistrovský rok

Jedna hezká vzpomínka. 
Před čtyřmi lety – 12. listopa-
du 2016 – jsme získali první 
titul mistrů ČR. Grandfinále se 
Slavií Hradec Králové se kona-
lo v mrazivém dni, kdy teplota 
nevystoupala nad nulu. První 
poločas skončil naším vede-
ním 18:6. V druhém poločase 
se ale dostávali ke slovu hosté 
a srovnali na 18:18. Rozhodnu-
tí přišlo až v poslední pětimi-
nutovce. 

 RLC Dragons 
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Smutná zpráva nejen 
pro teplický fotbal

V Salesiánském středisku se snažili pomáhat rodinám s distanční výukou

Velvyslankyně 
přednášela o Izraeli 

FK Teplice zasáhla obrovsky 
smutná zpráva. Bývalý vyni-
kající teplický hráč a násled-
ně dlouholetý trenér teplické 
mládeže, vedoucí mužstva nej-
staršího dorostu a také kustod 
mládeže FK Teplice Zbyněk 
Záveský náhle zemřel. Záves-
ký v Teplicích debutoval v pou-
hých šestnácti letech v roce 
1979 v zápase České národ-
ní ligy proti Kovostroji Děčín. 
V Teplicích působil, s krátkou 
přestávkou na vojně v Tábo-
ře, až do sezóny 1989/1990. 
Na Stínadla se vrátil po půso-
bení v Blšanech ještě v sezó-
ně 1993/1994, jeho derniérou 
v teplickém áčku byl dubno-
vý zápas v Benešově. Celkem 
si za první mužstvo připsal 
145 startů a vstřelil tři bran-
ky. Poté působil dlouho jako 

trenér a později vedoucí muž-
stva u nejstaršího teplického 
dorostu. Poslední roky byl také 
kustodem úseku mládeže žluto-
modrých. Celý klub bude vzpo-
mínat nejen na jeho hlas, který 
ze skladu kustoda rezonoval 
chodbami Stínadel, ale také na 
dobrou náladu, která ho prová-
zela. Klub tímto také vyjadřu-
je soustrast všem pozůstalým. 
Čest Tvojí památce, Zbyňo. 

 FK Teplice 

Tepličtí salesiáni během 
koronavirové krize pomáha-
jí, kde se dá. Sociál-
ní služba pro rodiny je 
po celou dobu v provo-
zu. Střediska v Proseti-
cích a Trnovanech sice 
byla pro zaměstnance 
otevřená, ale děti do 
nich nesměly. „Naštěs-
tí máme fungující face-
bookové stránky obou salesián-
ských středisek – prosetického 
i trnovanského, takže jsme 

pro seniory zapůjčili počítače. 
V rámci sociálních služeb pra-
covníci individuálně doučovali 
vytipované děti, a to i ve spo-
lupráci s jejich školou. Jednalo 
se o děti ze slabších sociálních 
poměrů, které by po měsíč-
ním uzavření škol měly velké 
problémy dohnat ztracené uči-
vo. „Také jsme zajistili dálko-
vou výuku pro děti pedagogů 
z nedaleké lesní školky, která 
fungovala během nouzového 
stavu bez omezení, abychom 

Dvě skupiny studentů ma-
turitních ročníků teplického 
gymnázia se v online prostře-
dí účastnily interaktivní před-
nášky izraelské velvyslanky-
ně v ČR – paní Irit Amitai. Ta 
studentům představila zemi 
Izraelitů tak, jak ji vidí místní 
obyvatelé. Probrali jsme vznik 
státu po druhé světové vál-
ce a také znovuosídlení Židy 
přicházejícími z celého světa. 
Díky příběhům jsme si mohli 
přiblížit život v kibucu a pro-
mluvili si o možnostech studia 
v Izraeli, stejně tak o projek-
tu a soutěži Cemach, jejíž ví-
tězové se účastní zájezdu do 
Izraele v rámci studentské de-
legace. Připomeňme, že paní 
velvyslankyně už v Teplicích 
byla. Zahajovala tu dny židov-
ské kultury Teplický Cimes 
a má na naše město krásné 
vzpomínky.

 Gymnázium Teplice 

tím rodičům trochu odlehčili,“ 
podotýká s tím, že jsou s dět-
mi ze Salesiánského střediska 
neustále v kontaktu přes soci-
ální sítě. „Nahrávali jsme pro 
ně videa – různé experimenty, 
úkoly, hádanky, nápady na tvo-
ření a další aktivity. Nebo jsme 
se podělili o radost, když jsme 
u Živého domu našli malované 
kamínky,“ popisuje. A už se těší 
na další společná setkávání, 
učení i na zábavu, která společ-
ně prožijí.  dam

Život teplické farnosti v karanténě 
Druhá vlna epidemie korona-

viru, která přišla docela rych-
le, po poměrně klidném období 
léta, možná mnohé z nás zasko-
čila. Některé z nás dokonce pře-
padl smutek a pocit beznadě-
je, protože naše psychické síly 
vyčerpala už první, jarní vlna. 
I Římskokatolické farnosti Tep-
lice, kterou spravují Salesiáni 
Dona Boska, se významně do-
tkla nutná hygienická opatře-
ní. Salesiáni ale ani v této době 
nesedí s rukama v klíně. Už po-
druhé v tomto roce není mož-
né konat veřejné bohoslužby 
v kostele. Neznamená to ale, že 
církev a kněží v tomto čase nic 
nedělají a kostely jsou uzavře-
né úplně. „Pečlivé dodržování 
všech omezení považujeme za 
správné a samozřejmé. Snažíme 
se tedy hledat nové způsoby, jak 
se setkávat alespoň virtuálně 
a být blízko lidem právě v této 
náročné době,“ říká farář Radek 

Kuchař. Každý týden je tak na-
příklad živě vysílána bohosluž-
ba na veřejných facebookových 
stránkách teplické farnosti. „Na 
konci bohoslužby míváme při-
pravené nějaké vtipné překva-
pení. Myslíme si, že všechno, co 
přispívá k rozveselení, radosti 
a uvolnění napětí, je teď důle-
žitější než dřív,“ dodává další 
ze salesiánů Petr Kalas. Teplič-
tí salesiáni, stejně jako mnozí, 
prostě navzdory všem vnějším 
překážkám hledají způsob, jak 
přinášet naději a být blízko li-
dem i v současné době.

 Marie Doskočilová, 
Římskokatolická farnost Teplice 

Navzdory pandemii dovolená byla
Původně připravovaná spo-

lečná dovolená s německými 
partnery se bohužel poprvé po 
šestnácti letech kvůli pande-
mii neuskutečnila. Přesto se 
skupina devíti uživatelů služeb 
a zaměstnanců Arkadie vypra-
vila na plánovaný pobyt v Roz-
tokách u Křivoklátu. Nabitý 
program se i díky příznivému 
počasí podařilo naplnit. „Dokon-
ce už samotná cesta do místa 
ubytování se stala výletem, při 
kterém jsme navštívili zámecký 
park v Lánech a měli možnost 
spatřit „mumie“, tedy zachova-
né ostatky členů rodu Gryspeků 
v kostele sv. Petra a Pavla v Kra-
lovicích,“ vypravuje asistent 
a řidič výpravy, jinak projektový 
manažer Arkadie Karel Klášter-
ka. Kromě toho jsme navštívi-
li město Rakovník včetně nově 
upraveného aquaparku, hrad 
Křivoklát, Koněpruské jeskyně, 
železniční muzeum a muzeum 

amerických veteránů v Lužné 
u Rakovníka. Mnozí z účastní-
ků poprvé v životě vyrazili na 
raftech splout dvanáctikilome-
trový krásný úsek řeky Beroun-
ky. Všichni zúčastnění doufa-
jí a věří, že se v příštím roce již 
podaří podobný pobyt realizovat 
opět společně s německými ko-
legy na dalším krásném místě 
v České republice.

 Josef Hon, Arkadie Teplice 

Zvířecí útulek  
dostal dotaci

Obec Bořislav a Spolek 
Anidef, který provozuje v Žimu 
zvířecí útulek, budou spolupra-
covat i v příštím roce. Odsou-
hlasili to i zastupitelé. Součástí 
spolupráce je smlouva na zajiš-
ťování služeb zvířecího útulku 
pro obecní účely. Pro rok 2021 
obec za tyto služby zaplatí 15 ti-
síc korun. Spolek Anidef svedla 
dohromady láska ke zvířatům 
a před lety společně zrekonstru-
ovali zvířecí útulek v Žimu na 
Teplicku. 

 OÚ Bořislav

s dětmi zůstali v kontaktu. Na-
bídli jsme jim vytištění i pomoc 

s úkoly nebo podporu 
při on-line výuce,“ uvádí 
Hana Machová z teplic-
kého střediska salesi-
ánů. Machová uvádí, 
že už na jaře zjistili, co 
některé rodiny potře-
bují. Takže se hned po 
uzavření škol pustili do 

pomoci dětem s distanční vý-
ukou. Patnácti rodinám ve spo-
lupráci s nedalekým domovem 



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 – 24.–26. 12.
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 8.–10. 12.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5.května – u hřiště  
21.–23. 12.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 15.–17. 12.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 7.–9. 12.
A. Staška 1706-9 – na nové parkoviště v zadním traktu 
17.–19. 12.
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) 23.–25. 12.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 31. 12. 2020 – 2. 1. 2021
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY  
11.–14. 12.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
24.–26. 12.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 28.–30. 12.
Hlávkova 18.–21. 12.
Husova x Arbesova – na parkovišti 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 8.–10. 12.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul.  
16.–18. 12.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie ČR.  
4.–7. 12.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti  
30. 11. – 2. 12.
Nedbalova x Fibichova 17.–19. 12.
Potoční ul. 31. 12. 2020 – 2. 1. 2021
Proboštovská x Táborská 17.–19. 12.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ  
25.–28. 12.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkoviště  
17.–19. 12.

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 24.–26. 12.
Scheinerova , 4.–7. 12.
Unčínská 2.–4. 12.
Zemská 1439 24.–26. 12.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 17.–19. 12.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské 
ul.) 24.–26. 12.
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od Modlanské 
ul.) 9.–11. 12.
Kosmonautů 31. 12. 2020 – 2. 1. 2021
Kpt. Jaroše 1620 21.–23. 12.
Metelkovo nám. x Fügnerova 10.–12. 12.
Skupova x Čs. Legií 30. 11. – 2. 12.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD  
31. 12. 2020 – 2. 1. 2021
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici (nad 
MŠ) 8.–10. 12.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
23.–25. 12.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na parkovišti 
přes silnici 3.–5. 12.
V Závětří 1676-7 11.–14. 12.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 18.–21. 12.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 28.–30. 12.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. B.Němcové 
18.–21. 12.
J. Hory x U Horského pramene 4.–7. 12.
J. Suka 2591 9.–11. 12.
Jankovcova u garáží (tabák) 25.–28. 12.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 4.–7. 12.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 18.–21. 12.
Křičkova x Škroupova 14.–16. 12.
Křížkovského 2508-10 25.–28. 12.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka  
16.–18. 12.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900  
14.–16. 12.

Potěminova x K. Čapka 14.–16. 12.
Zeyerovo nám. 1300 30. 11. – 2. 12.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 8.–10. 12.
P. Holého x Purkyňova 24.–26. 11., 29.–31. 12.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 7.–9. 12.
Alejní 2754 – zeleň 30. 11. – 2. 12.
Dubská x Brožíkova 11.–14. 12.
Dubská x U Hřiště 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. 21.–23. 12.
Tyršova 9.–11. 12.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č.p.  
2786-9 11.–14. 12.
Písečná 2990 2.–4. 12.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 28.–30. 12.
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice  
29.–31. 12.
Pražská 3009-11 – na parkoviště u hlavní silnice  
18.–21.12.
Rohová 185 – z boku 10.–12. 12.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR  
7.–9. 12.
Stará Mlýnská x Souběžná 22.–24. 12.
Svatováclavská x Vladislavova 10.–12. 12.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Na Konečné  
30. 12. 2020 – 1. 1. 2021
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou  
10.–12. 12.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 22.–24. 12.
Habrová 3082-3 15.–17. 12.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 1.–3. 12.
Javorová 3025 22.–24. 12.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 9.–11. 12.
Novoveská 3090-3 29.–31. 12.
Bílinská – točna MHD 15.–17. 12.
Francouzská x Varšavská 22.–24. 12.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-2717  

30. 12. 2020 – 1. 1. 2021 
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul.  
25.–27. 11., 30. 12. 2020 – 1. 1. 2021
Jugoslávská 1941 15.–17. 12.
Jugoslávská 2534-5 2.–4. 12.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 16.–18. 12.
Ostravská x Bulharská 1.–3. 12.
Slovenská 2638 25.–28. 12.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 14.–16. 12.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 1.–3. 12.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem  
23.–25. 12.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 28.–30. 12.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
3.–5. 12.
Sklářská 223 – 247 30. 12. 2020 – 1. 1. 2021
Stará Duchcovská 403 15.–17. 12.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 14.–16. 12.
U Soudu 2.–4. 12.
V Břízkách – točna MHD 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“ 30. 11. – 2. 12.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků  
21.–23. 12.
Buzulucká 305-7 11.–14. 12.
Jaselská 315 – naproti přes silnic 22.–24. 12.
Litoměřická 21.–23. 12.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 28.–30. 12.
Zrenjaninská 297-8 23.–25. 12.
Zrenjaninská 320-1 1.–3. 12.
Hudcov, Cihelní ul. 16.–18. 12.
Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD 29.–31. 12.
Hudcov, Panoráma 25.–28. 12.
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Arbesova, Puškinova, Janáčkova a Olbrachtova: vzhledem k potížím s dopravní obsluhou je 
v uvedených ulicích zaveden jednosměrný provoz. V oblasti je zavedena zóna zákazu stání, nejvyšší 
povolené rychlosti 30 km/hod. a zákazu vjezdu všech motorových vozidel mimo dopravní obsluhy.
Havířská: došlo ke zjednosměrnění zmiňované ulice. Zjednosměrnění se týká úseku mezi ulicemi 
Proboštovská a K. Aksamita. Ulice bude průjezdná ve směru z ulice Proboštovská.
Náměstí Svobody: v létě došlo k zjednosměrnění části náměstí. 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 směr je pro dopravu uzavřen. 

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 

ADAM 
Adámek je 6 let starý 
anglický buldok přijatý 
od majitele. Je to typický 
buldoččí povaleč, který 
miluje svůj gauč a tráví na 

něm většinu dne doma. Ale nepohrdne ani 
procházkami venku, které si užívá pořád, 
má slušnou sílu na vodítku. S fenkami 
vychází dobře, psy si vybírá. Adámek 
nerad zůstává doma sám – pláče a štěká. 
Snažíme se tento problém řešit, ale chce to 
čas a trpělivost. Už vydrží i několik desítek 
minut, aniž by brečel.

TOFU 
Pravděpodobně jeden ze 
sourozenců Párka, Bůčka, 
Mumínka, Pluta a Burgera. 
Někde namnožených štěňat, 
která se k nám dostávají do 

útulku v posledních dvou měsících, v různém 
věku, podle toho, jestli je někdo „vyhodí“ dříve, 
nebo později. 

DIESEL 
Stafford, kterého majitel 
„zapomněl“ v útulku a už si 
pro něj nepřišel. Pes beze 
jména, zapomenutý svým 
člověkem, odložený do 

stejně zapomenutého útulku...Má velmi 
milou povahu a příjemný temperament. 
Do adopce odejde očkovaný, čipovaný, 
odčervený, odblešený, na zakladě podpisu 
adopční smlouvy a uhrazení finančního 
příspěvku. 

FERDINAND 
Ferda, rytíř na dvou 
kolečkách, který nenechá 
žádnou ženu ve štychu. 
I přesto, že je Ferdovi už 11 
let, nedává to na sobě znát, 

stejně tak si nepřipouští svůj handicap. Je 
plný života a radosti z něj. Kdyby to jen trochu 
šlo, skákal by pro pozornost do vzduchu, ale 
protože mu to jeho zadní ochrnuté nožičky 
nedovolí, alespoň nosí jeden aport za druhým 
a projevuje lásku tisícem pusinek.

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

p r o s i n e c  2 0 2 0

pondělí: 9:00–12:00 a 14:00–16:00, středa: 12:00–17:00 
Do odvolání je omezen chod oddělení majetku města finančního odboru. Magistrát prosí občany 
o vyřizování jen nezbytných záležitostí. Využívejte hlavně písemné a elektronické komunikace.

Ú Ř E D N Í  H O D I N Y  M A G I S T R Á T U 

V souvislosti s ukončením částečné uzavírky v ulici Lounská a pokračováním úplné uzavírky v ulici 
Jankovcova došlo v provozu MHD Teplice k následujícím změnám:
Linka 101 – mezi stanicemi Trnovany, Pluto a Anger je linka nově vedena přes stanice Trnovany, 
Bohosudovská a Maršovská. V sobotu, v neděli a ve dnech státních svátků budou vybrané spoje linky 
nově zajíždět do stanice Novoveská pro zlepšení dopravní obslužnosti domu pro seniory 
Linka 104 – došlo k ukončení provozu linky k vodní nádrži Barbora a všechny spoje opět končí v Hudcově.
Linka 106 – je obnoven provoz linky v plné trase, tj. Nová Ves – Panorama; do ukončení uzavírky ulice 
Jankovcova bude linka vedena mezi stanicemi Benešovo náměstí a Šanov I lázně přes stanice Hotel de 
Saxe a Zeyerovo náměstí.

Z M Ě N Y  P R O V O Z U  M H D 

Hygienická služba  Tel.: 1221 
Po–Pá: 8:00–19:00, So–Ne: 9:00–16:30

Krajská hygienická stanice  Tel.: 704 829 502 
Po–Pá: 7:00–17:00

K O R O N A V I R U S  K O N T A K T Y 
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WWW.KN-OPTIK.CZ

KN OPTIK
U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice

KN OPTIK – SPECIÁL SLUNEČNÍ BRÝLE
U Nádraží 895/10, 415 01 Teplice 

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

PRO ČLENY ZÁKAZNICKÉHO 
KLUBU JE PŘIPRAVEN JIŽ 

18. ORIGINÁLNÍ KALENDÁŘ. 
Vyzvednout si ho můžete 

od 17. 11. 2020 do 17. 1. 2021.

v naší péči I euc.cz

477 102 258, 607 211 601 

Přejeme vám pohodové 
Vánoce a mnoho
úspěchů v roce 2021.

Děkujeme za vaši přízeň 
v letošním roce.

Vaše EUC Klinika Ústí nad Labem
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