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Jednání o koupi Hadích  
lázní ztroskotala na ceně
STRANA 5

Zprávy Trendy

Otužování je fajn, ale  
nesnažte se trhat rekordy
STRANA 6

Jiří 
Bláha

Dělám všechno pro to,  
abych uměl lidi rozesmát
STRANY 8–9
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V O L N Ý  Č A S

U Měrunic můžete najít zrnka českých granátů 
Věděli jste, že český granát 
se těžil i kousek od soused-
ních Teplic? Nedaleko Měru-
nic najdete dokonce Granátový 
vrch. Jedná se o zbytek ero-
dovaného sopečného přívod-
ního kanálu. Erozí vznikly gra-
nátonosné štěrky. V minulosti 
se zde těžil český granát. Byly 
zde šachty až 60 metrů hlu-
boké. Ještě nyní se na polích 
v blízkém okolí vrchu nacháze-
jí malá zrnka granátů. Z Mě-
runic vede na vrch polní ces-
ta. Pyrop, český granát, patří 
mezi nejznámější drahé kame-
ny nejen Českého středohoří, 
ale i celých Čech. Těží se zde už mnoho set let. Kromě Českého středohoří se pyrop 
nachází i v okolí Turnova a Kolína. Naleziště v Českém středohoří jsou ale nejzná-
mější.  dam

Vydejte se za skřítky 
Ke Skalkám skřítků u Krupky se dosta-
nete po místní zeleně značené vycház-
kové trase, podél Horského potoka mezi 
hradem Krupka a zahrádkářskou kolonií 
Třešňovka. Skály se nacházejí ve stráni 
nad touto cestou a ukazuje k nim smě-
rovka. Jedná se o soustavu menších ska-
lek velikosti od dvou do osmi metrů. 
Skály jsou tvořeny převážně rulou a or-
torulou vystupující z metagranitového 
porifu. Podle pověsti v těchto skalách žili a vařili pivo lesní skřítci, kteří jej poté měni-
li s permoníky, kteří obývají zdejší štoly, jichž je zde nespočet, za drahé kovy. Jednou 
spadl lesní skřítek do staré nepoužívané štoly a nemohl se dostat ven. Naříkal, volal 
o pomoc, ale nikdo ho neslyšel. Až po dlouhé době zaslechl jeho úpěnlivé volání krup-
ský měšťan, který vyrazil do lesa na dříví. Lesnímu skřítkovi pomohl, vytáhl ho ze sta-
ré štoly a ten mu na oplátku svěřil tajemství vaření piva. Od té doby si mohli i krup-
ští měšťané uvařit svoje vlastní pivo a později v Krupce zbudovat i pivovar. Proto se 
tu také některým skalkám říká: káď, pánev. Někdy v minulém století zde neznámí au-
tor usadil vymodelované postavy skřítků, které lze najít poschovávané různě po ska-
lách. dam 

Proč si nezajet do Zubrnic?
Občas přemýšlíte, kam vyrazit na vý-
let, a přitom vás nenapadne místo, kte-
ré máte za humny. Jsou jím i Zubrnice. 
Přiznejte se, kdy jste tam byli naposle-
dy? Tak hurá do auta a užijte si hezkou, 
romantickou procházku zasněženou ves-
nicí. Můžete začít na návsi a vydat se od 
kostela doprava z kopce dolů naučnou 
stezkou k mlýnům. Asi není třeba připo-
mínat, že se jedná o jediné muzeum v přírodě na severu Čech, které přibližuje bydlení, 
kulturu a sepětí původních obyvatel s krajinou v bývalých Sudetech i poválečnou pro-
měnu této oblasti. Obec Zubrnice, podobně jako řada dalších vesnic v oblasti býva-
lých Sudet, byla po druhé světové válce zasažena odsunem původních obyvatel, kte-
rý znamenal přerušení po staletí budovaných vztahů k půdě, krajině a místu. Pomalu 
mizely ovocné sady a chmelnice – po generace opečovávaná kulturní krajina postup-
ně degradovala. V šedesátých letech došlo v centru obce k demolicím z dnešního po-
hledu velmi cenných staveb. Nakonec měl být odstřelen i kostel sv. Maří Magdalény. 
V poslední chvíli bylo ale zániku nenahraditelného kulturního dědictví zabráněno. Ale 
to vše je dlouhý příběh. Takže šťastnou cestu! dam 

Duchcov není jen Casanova 
Na výlet nemusíte jezdit 
tak daleko. Pokud vás láká 
historické město plné pa-
mátek, vydejte se do Du-
chcova. Překvapila vás ta-
hle destinace? Rozumíme 
vám. Druhá polovina dva-
cátého století se na měs-
tě velmi podepsala, ať už 
zmíníme jeho hornickou mi-
nulost, či odsun původní-
ho obyvatelstva. I přes-
to všechno je Duchcov památkovou rezervací, kterou si stojí za to v klidu projít. 
Nejvýznamnější památkou je barokní zámek, na jehož místě stála už ve 13. století 
středověká pevnost. Na náměstí pak vaši pozornost upoutá Morový sloup Nejsvě-
tější Trojice. Barokní sousoší vytvořil v letech 1750–1760 duchcovský sochař Ma-
tyáš Kühnel. Na podstavci jsou sochy Panny Marie a sv. Barbory, na samostatných 
soklech sv. Josefa a Jana Nepomuckého. Až se doba „umoudří“, doporučujeme vám 
návštěvu zámeckých interiérů. To, že ve městě na sklonku života žil Casannova, ne-
třeba připomínat.  dam

Chlouba regionu: románská rotunda 
Asi třicet kilometrů od Ústí na-
jdete obec Želkovice. V ní do-
dnes stojí jedna z nejvýznam-
nějších památek Ústeckého 
kraje – rotunda sv. Petra a Pav-
la. Byla pravděpodobně posta-
vena po roce 1230. Vesnice je 
poprvé zmíněna roku 1237 jako 
majetek Šebestiána ze Želko-
vic. V letech 1852–53 byla ke 
kostelu přistavěna pseudoro-
mánská loď. V současné době 
je kostel nepřístupný a prochází 
rekonstrukcí. Na rotundu nava-
zuje novorománská plochostro-
pá loď z let 1852–1853 po-
stavená podle plánů inženýra 
Wetzla. Po dostavbě lodi se 
z rotundy stal presbytář. Pokud se na Lounsko, kde Želkovice leží, vydáte, nejlepší 
je auto zaparkovat v centru obce.  dam

Jeden z nejvyšších vodopádů v Česku 
Byli jste někdy u vodopádu 
v Průčelské rokli? Po cyklos-
tezce podél Labe se dostanete 
až pod hrad Střekov. Pokračuj-
te dále až do Brné. Tam na-
jděte zeleně značenou stezku 
a stoupejte do Průčelské rok-
le. Po jednom kilometru nara-
zíte na šestimetrový Průčelský 
vodopád. Dále pokračujte na 
rozcestí Nad Kuželnou. Najdete 
tam Výří vodopád. Je nejvyšším 
vodopádem Českého středo-
hoří a jedním z vůbec nejvyš-
ších v republice. A přesto je ne-
známý. Důvodem je velmi malé 
množství vody, které jím proté-
ká. Pokud už vám bude mrazi-
vo, vraťte se zpět do Brné, odkud se můžete do centra města vydat MHD.  dam

T I P Y  N A  V Ý L E T
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Nový atletický stadion může vyrůst 
třeba na Hvězdě nebo pod Panoramou

Teplice – Pokud vyjdou všech-
ny plány, tak by se mohli 
během několika let dočkat 
tepličtí sportovci nového at-
letického stadionu. V roz-
počtu na tento rok se počítá 
s částkou 4 miliony korun na 
projektovou dokumentaci.

Podle prvotních odha-
dů by stavba mohla vyjít až 
na 100 milionů korun, část 
chtějí Teplice čerpat z dotač-
ních programů. „Pokud by-
chom postavili jak atletický 
stadion, tak vedle i halu, vy-
řešili bychom tím aktuálně 
nevyhovující podmínky pro 
halové sporty, jako je bas-
ketbal a volejbal,“ vysvětluje 

náměstek primátora Jiří 
Štábl. Samotné umístění sta-
dionu a jeho konečné parame-
try, podle kterých se vypracu-
je projektová dokumentace na 
konkrétní lokalitu, bude vedení 
města konzultovat nejen se za-
stupiteli, ale i s veřejností.

„Aktuálně víme, že ve měs-
tě existují lokality, kam by se 
stavba takového formátu dala 
umístit – v rámci vyhledávací 
studie by připadal v úvahu buď 
areál Hvězdy Trnovany, Třeš-
ňovka, pod hotelem Panorama, 
nebo Doliny–Novosedlická,“ 
doplňuje Štábl. Vyhledávací 
studii zpracoval teplický archi-
tekt Petr Sedláček.  gz
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Peter Sabó 
53 let, obchodník 
Ano určitě se nechám 
očkovat. Chráníme sebe 
a své okolí.

Simona Malá 
45 let, pekařka 
Ne, nenechám. Není to 
vyzkoušené. Sleduji na 
sociálních sítích spousty 

textů, kde píší, že je to škodlivé. Do těla 
nic takového nechci. 

Hana Marxová 
43 let, pracovnice 
sázkové kanceláře 
Asi ano, když tak nad 
tím už nějakou dobu 

přemýšlím, nevidím důvod proč ne. Po-
kud budu mluvit chvíli sobecky, tak být 
očkovaná pro mě asi bude mít kromě 
ochrany zdraví i řadu dalších výhod. 
Cestování atd. 

Zita Topinková 
57 let, účetní 
Já mám celkově výhrady 
k nařízením vlády 
a k tomu, jak se tahle 

země, nejen co se covidu-19 týče, vede. 
Každopádně je skvělé, že očkovací látky 
zajistila EU. Pokud by to zajišťovala 
naše vláda, neměli bychom vůbec nic. 

Hanka Eliášová 
28 let, ekonomka 
Já chci strašně moc 
zase cestovat, takže 
potřebuju mít očkování 

co nejdříve. Snad to půjde už hodně 
brzo, jinak se bez létání „zblázním“. 

Hanka Holíková 
47 let, pracovnice ČD 
Rodiče mám jen jedny. 
Nechci ale ohrozit 
i úplně cizí lidi. Proto 

s očkováním počítám, a to hned, jak 
to půjde. 

Eliška Beňková  
35 let, obchodnice 
Jsem snad očkovací 
králík? Až bude půlka 
populace naočkovaná, 

tak uvidím následky a možná taky 
půjdu. Zatím mě fakt nepřesvědčili 
a naše vláda? To je výsměch sám 
o sobě. 

Jana Jirešová 
49 let, obchodnice 
Já s tím strašně bojuji. 
Těm vakcínám prostě 
nevěřím a to je největší 

problém. Nevím, jak se toho strachu 
zbavit. Nakonec stejně ale asi očková-
ní podstoupím, to se nedá nic dělat. 

Přemýšlíte o tom, že se necháte očkovat proti covidu-19? 
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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 | www.kia-usti.czrealcentrum cars s.r.o.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Sportage 5,8-9,2 l/100km, 151-209 g/km. XCeed: 1,4-7,1 l/100km, 32-161 g/km. Niro HEV: 4,4-5,2 l/100km, 100-119 g/km. Stonic: 5,1-6,1 l/100km, 116-139 g/km. “Vyobrazené zvýhodnění  
160 000 Kč vč. DPH se vztahuje na model Sportage s motorem 1.6 CRDi GPF 136 k/100 kW a zahrnuje Akční slevu 100 000 Kč a Výkupní bonus za starý vůz 20 000 Kč, Příspěvek 10 000 Kč na zimní pneumatiky a Výbavu v hodnotě 30 000 Kč.  
Reprezentativní příklad financování Stonic Comfort 1.2 DPI 84 k/62 kW s programem Kia s 0% navýšením; požizovaní cena 359 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 233 987 Kč, akontace 35% (125 993 Kč); pevná úroková sazba 0,00 % p.a.,  
RPSN 10,11 % p.a.; měsíční (1. - 48.) splátka úvěru 4 874 Kč, měsíční splátka pojištění HAV 708 Kč, POV 251 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 2 520 Kč; délka úvěru 48 měsíců. Celková částka k uhrazení (jistina, úrok, hav. pojištění, pov. ručení,  
poplatek): 282 504 Kč, pojištění sjednání u pojišťovny UNIQA. Nabídka je určena pro individuální zákazníky - spotřebitele na nákup jednoho vozu. Pro fyzické osoby podnikající i nepodnikající a právnické osoby akontace možná od 0 %. 
Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů KIA. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštitvte www.kia.com. Nabídka platí do 28.2.2021.
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Kozí dráha by mohla 
ožít vlaky nebo koly
Teplicko - Osud Kozí dráhy je stá-
le nejasný. Loni čistili žluté dre-
zíny Správy železnic okolí trati 
od křovin a náletových dřevin, 
od té doby se ale nic neděje. 

Dopravce KPT rail chtěl na 
Kozí dráhu pustit své moto-
ráky už loni v květnu, k tomu 
však nedošlo a víkendový pro-
voz na letošní léto byl Správou 
železnic také zamítnutý. „Celou 
záležitostí se aktuálně zabý-
vá právní oddělení společnosti. 
Ze strany provozovatele dráhy 
jde o zanedbání své povinnos-
ti - udržovat železniční dráhu 
v provozuschopném stavu,“ říká 
Jaroslav Kugler z KPT rail.

Kozí dráhu řešil náměstek 
hejtmana pro cestovní ruch 
Jiří Řehák a radní pro dopra-
vu Marek Hrabáč. „Z debaty 

vyplynulo, že bude potřeba pro-
jednat se Správou železnic mož-
nosti obnovení provozu. Pře-
devším nákladnost a reálnost 
takového kroku. Následně by 
bylo možné znova otevřít de-
batu o tom, zda je výhodněj-
ší i turisticky obnova provozu 
dráhy nebo vybudování cyk-
lostezky,“ řekl náměstek tep-
lického primátora a krajský 
zastupitel Jiří Štábl, který se 
v minulosti účastnil meziměst-
ské pracovní skupiny, která se 
zabývala myšlenkou vytvoře-
ní cyklostezky na dnes nepro-
vozované Kozí dráze. „Osobně 
jsem ve vybudování cyklostez-
ky de facto od Teplic až po Dě-
čín viděl potenciální přínos 
pro cestovní ruch v kraji,“ do-
dává Štábl.  gz

Skláři věnovali na podporu Arkadie sto tisíc
Teplice – Teplická sklárna AGC 
Flat Glass Czech finančně pod-
poruje potřebné v regionu. Le-
tos firma podpořila sto tisíci 
korunami teplickou Arkadii, 
která dlouhodobě zajišťuje dů-
stojný a plnohodnotný život 
dětí a dospělých se zdravotním 
znevýhodněním. V předchozích 
letech se předání daru uskuteč-
nilo na každoročním Vánočním 
koncertě firmy, tentokrát se 
však muselo odehrát bez slav-
nostního předání.

„Mnohaletá tradice předává-
ní finančního daru potřebným 
na Teplicku byla vždy nedílnou 

součástí našeho Vánočního 
koncertu. Nyní bohužel zasáhla 
vyšší moc. I přesto jsme na tuto 
tradici nezapomněli. Proč jsme 
podpořili Arkadii? Arkadie je 
už desítky let pevným pilířem 
péče o hendikepované z Teplic 
i širokého okolí. Dělají to skvě-
le, a proto vždy rádi jejich dů-
ležitou práci podpoříme,“ řekl 
manažer lidských zdrojů AGC 
Flat Glass Libor Sehnal.

„Naše práce je již ze samé 
podstaty založena na dlouhodo-
bém partnerství, protože naši 
klienti vyžadují dlouhodobou 
péči. Je pro nás proto zásadní 

Teplice vzpomínaly 
na Jaroslava Kuberu 
Teplice – Dvacátého ledna to byl 
přesně rok, kdy nečekaně ze-
mřel bývalý dlouholetý teplický 
primátor a předseda Senátu Jaro-
slav Kubera. Na jeho počest bylo 
zřízeno v centru Teplic vzpomín-
kové místo. „Ten rok utekl jako 
voda a každý okamžik, kterým 
zasáhl Jaroslav Kubera do života 
lidí, zanechal hlubokou stopu. 
Vzpomínám na něj i ve vzta-
hu k dnešní době. Hlavní téma, 
a čím on žil, byla svoboda, což 
se dnes umocňuje ještě víc,“ řekl 
primátor Teplic Hynek Hanza 
a dodal, že město chystá na po-
čest Jaroslava Kubery u příleži-
tosti jeho únorových narozenin 
pamětní desku, která bude umís-
těna na budově magistrátu.  gz

mít partnery, na které se může-
me spolehnout. Jedním z nich je 
teplická sklárna AGC Flat Glass 
Czech, která je naším pravidel-
ným dárcem v dobách dobrých 
i horších. Nesmírně si toho ce-
níme a za podporu děkujeme,“ 
dodává Lenka Machaloušová, 
ředitelka Arkadie.

Teplickou Arkadii podporu-
je AGC Flat Glass Czech řadu 
let. Arkadie provozuje základ-
ní a praktickou školu, ale také 
chráněné dílny a poskytuje dal-
ší sociální služby dětem i do-
spělým se zdravotním postiže-
ním.  zt

Kraj má rozpočet  
ve znamení úspor
Ústecký kraj – Zastupitelé Ústec-
kého kraje schválili rozpočet, 
který počítá se schodkem ve 
výši zhruba 770 milionů korun. 
Výdaje krajské samosprávy bu-
dou více než 21 miliard. Na da-
ních od státu dostane kraj skoro 
o 1,2 miliardy méně. Schodek 
kraj pokryje z úvěru i přebytků 
hospodaření. Hlavním rysem 
rozpočtu kraje jsou úspory a ne-
vyhnul se škrtům napříč odbory. 
Méně peněz půjde na kulturu 
nebo do sociálních služeb v regi-
onu. V několika kulturních a pa-
mátkových zařízeních budou 
muset propouštět zaměstnance. 
Do sociálních služeb letos do-
stane kraj od ministerstva práce 
a sociálních věcí o 400 milio-
nů korun méně, než žádá. Nej-
větší obavu vzbuzují plánova-
né úspory ve veřejné dopravě. 
Na dopravní obslužnost přijde 
o 220 milionů korun méně.  gz

Po rekonstrukci bude Zahradní dům bez bariér
Teplice – Kulturní a společen-
ské centrum, teplický Zahrad-
ní dům, čeká částečná rekon-
strukce. Budova, kterou město 
využívá ke konání kulturních 
a společenských akcí, bude bez-
bariérová, aby ji mohli navštěvo-
vat i lidé s omezenou hybností. 
Rekonstrukce přijde městskou 
kasu na 4 miliony korun.

„Vzhledem k tomu, že se v této 
budově konají svatební obřady, 
kulturní akce a také zde působí 
městská galerie v druhém patře, 
je žádoucí, aby byl přístup bez-
bariérový,“ vysvětluje primátor 
Teplic Hynek Hanza.

Objekt má památkovou 
ochranu, takže hledání vhodné-
ho řešení nebylo snadné. Jak to 
bude vypadat, popisuje primá-
tor Teplic. 

„Před hlavním vstupem by 
mělo dojít k vysunutí stávajícího 

schodiště, a vzniklý nástupní 
prostor tak umožní po stranách 
vybudovat pozvolné kamenné 
rampy. Vše by mělo respekto-
vat architekturu budovy, aby 
nedošlo k poškození vzhledu 
objektu,“ vysvětluje Hanza a do-
plňuje: „Zároveň dojde k vybu-
dování vnitřního výtahu v pro-
storu stávajícího schodiště, kdy 
bylo zjištěno, že schodiště není 
původní, a je možné jej zbourat 

a vystavět nové včetně výtahu,“
Nový nástup by měl stát mili-

on korun a výtah se schodištěm 
tři miliony korun. „Předpokláda-
né částky jsou však velmi hru-
bé. Až po dokončení projekto-
vé dokumentace dojde k jejich 
zpřesnění. Reálnou částku bu-
deme vědět po vysoutěžení zho-
tovitele stavby,“ uzavírá Hanza. 
Hotovo by mohlo být nejpozději 
v roce 2022.  gz

Teplice – Policie se zabývá party 
v hotelu Prince de Ligne tep-
lického podnikatele a politi-
ka Petra Bendy. „V případě, že 
se potvrdí, že došlo k poruše-
ní vládních nařízení, bude věc 
předána správnímu orgánu, 
což je teplický magistrát,“ řekla 
krajská policejní mluvčí Vero-
nika Hyšplerová. Policii mohou 
pomoci i záznamy kamer měst-
ské policie. Pokud magistrát 
dostane podnět od policie, bude 
podle tajemníka města Marka 
Fujdiaka případ řešit v rámci 
přestupkového řízení. 

V době, kdy policie v Tepli-
cích kontrolovala restaurace, 
zda jsou zavřené, se v Prince de 
Ligne měly slavit Bendovy na-
rozeniny. Na party byl expremi-
ér Jiří Paroubek, vládní zmoc-
něnec pro sport Milan Hnilička 
z ANO, liberecký krajský poli-
cejní ředitel Vladislav Husák 
nebo místopředseda Rady Čes-
ké televize Jiří Šlégr. Podle mi-
nistra vnitra Jana Hamáčka 
účastníci porušili vládní opat-
ření proti covidu. Po zveřejně-
ní a výzvě premiéra Andreje 
Babiše, který mluvil o nepřija-
telném papaláštví, se poslanec-
kého mandátu vzdal Hnilička. 
Policejní prezident dočasně od-
volal z funkce Husáka.  gz

Party v Prince 
skončila na policii

TELEVIZNÍ DOTACE!

Eurosport, Discovery,
a UFC přes satelit nebo

internet do Vaší tv.

Tel.: 778  880  006
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Hadí lázně město nekoupí. Jsou drahé Dopravní úpravy 
čekají i „Benešák“

Senioři se po požáru vrací do svých domovů

l e d e n  2 0 2 1

Teplice - Developer a majitel Jaro-
slav Třešňák Hadí lázně městu 
neprodá. Teplický podnikatel za 
tuto památku požaduje 18 mi-
lionů. Ale podle posudku, který 
si město nechalo zpracovat, má 
zchátralá budova hodnotu zhru-
ba 6,8 milionů korun.

„Jednání s panem Třešňákem 
ohledně koupě Hadích lázní byla 
ukončena. Cena, kterou schváli-
lo zastupitelstvo města za odkup 
objektu, nebyla vlastníkem ak-
ceptována,“ vysvětluje teplický 
primátor Hynek Hanza s tím, že 
další jednání ohledně této nemo-
vitosti tak neprobíhají.

exministr kultury Staněk jim 
odebral tento status poslední 
den ve své funkci v roce 2019. To 
změnil svým rozhodnutím mini-
str kultury Zaorálek a lázně jsou 
znovu kulturní památkou.  gz

Teplice - Zjednosměrnění části 
náměstí Svobody od kruhového 
objezdu až po odbočku k poště 
platí už více než půl roku a pod-
le vedení města se osvědčilo. 
„Doprava je klidnější a nedo-
chází k situacím, kdy někte-
ří řidiči, třeba i jen na chvilku 
zablokovali jeden jízdní pruh, 
což mělo za následek okamžité 
hromadění vozidel a zácpy,“ po-
pisuje primátor Hynek Hanza. 
„Bohužel i po půl roce se stává, 
že někteří řidiči dopravní zna-
čení nerespektují. Jen v led-
nu pokutovala Městská policie 
dvanáct řidičů,“ dodává. Další 
úpravu provozu plánuje město 
po projednání s Dopravním in-
spektorátem Policie ČR na Be-
nešově náměstí.  gz

Teplický Semmering 
může získat 50 milionů
Moldava - Padesátimiliono-
vou dotaci na opravu býva-
lé nádražní budovy by mohla 
získat Moldava. Ministerstvu 
průmyslu a obchodu tento 
projekt doporučila meziresort-
ní hodnotitelská komise.

„Z ministerstva nám přišlo 
oznámení o tom, že klíčová 
hodnotitelská komise dopo-
ručila poskytnout 50miliono-
vou dotaci na opravu bývalé 
nádražní budovy v Moldavě, 
což by u tohoto projektu zna-
menalo pokrytí 95 % pláno-
vaných výdajů,“ potvrzuje 
Petr Fišer z Nadačního fondu 
Moldavská dráha/Teplický 
Semmering. 

Peníze jsou v příslušném 
dotačním programu vyblo-
kovány, obec ale musí udělat 
projekt, na základě kterého 
dotaci definitivně získá.  gz

Krupka - Po požáru v domě s pe-
čovatelskou službou ve Hřbi-
tovní ulici v Krupce se jeho oby-
vatelé začali vracet do svých 
domovů. K rychlému návratu se-
niorů do svých domovů přispěl 
i stotisícový dar od krupské spo-
lečnosti Knauf Insulation.

„Do bytů v horních patrech 
domu se už v polovině ledna 
vrátilo šest seniorů. Zbývající 
část nájemníků se do čtyř pří-
zemních bytových jednotek na-
stěhuje několik dnů po nich,“ 
říká místostarosta Krupky Ros-
tislav Kadlec. Hořet v domě 

Tepličané platí za vodu víc než lidé v Praze
Teplice – Ceny vody letos opět 
vzrostly. Obyvatelé ze severu 
Čech si připlatí za vodné a stoč-
né 5,9 procenta. Do růstu ceny 
se tradičně promítla inflace, ale 
například i koronavirus. 

Lidé na severu Čech letos 
zaplatí za jeden kubík na vod-
ném a stočném téměř 105 ko-
run, což je o šest korun více 
než loni. Za zdražením vody 
stojí podle Maria Böhmeho ze 

Na záchytce skončilo 900 lidí
Teplice – V protialkoholní 
a protitoxikomanické zá-
chytné stanici skončilo loni 
928 klientů. Lůžkové části vy-
užilo 860 podnapilých nebo 
osob pod vlivem drog. Po am-
bulantním vyšetření opustilo 
stanici 68 klientů.

„Z hospitalizovaných osob 
převažují ty pod vlivem alko-
holu, kterých bylo v loňském 
roce 665. Ve 195 případech šlo 
o narkomany pod vlivem dro-
gy,“ uvedla Jaroslava Ducho-
ňová, vrchní sestra Protialko-
holní a protitoxikomanické 
záchytné stanice Nemocnice 
Teplice.

Mezi klienty v 723 přípa-
dech patřili muži, žen bylo 
205. „Nejvíce klientů jsme 
v roce 2020 zaznamenali v mě-
síci červnu, kdy jsme vyšetři-
li 98 osob. Naopak měsíc le-
den s počtem 61 klientů byl 

nejnižší do počtu vyšetření,“ 
doplnila vrchní sestra.

V roce zahájení provozu, 
od 13. května do 31. prosince 
2019 personál protialkoholní 
a protitoxikomanické záchyt-
né stanice ošetřil 495 klien-
tů, z toho ve 28 případech šlo 
o ambulantní péči. Pobyt kli-
enta přijde na 3 000 tisíce ko-
run.  gz

Severočeské vodárenské spo-
lečnosti například nutnost in-
vestic do vodovodní sítě, cena 
energií a také míra inflace. 
„Nově je potřeba počítat i s ri-
zikem spojeným s vývojem 
pandemie covid-19,“ řekl Ma-
rio Böhme.

Vodné a stočné na severu 
Čech patří dlouhodobě k nej-
dražším v Česku. Mezi krajský-
mi městy mají i letos nejvyšší 

ceny vody v Ústí nad Labem 
a Liberci. Například v Praze 
se platí 101,5 koruny, v Plzni 
98,81 koruny nebo v Ostravě 
90,4 koruny. 

Loni v květnu cenu za kubík 
pitné vody snížila menší DPH. 
Dodání a odkanalizování 1 li-
tru pitné vody stojí od ledna 
o šest haléřů více než v roce 
2020. Teď se cena zvedá na 
104,77 koruny za kubík.  gz

s pečovatelskou službou začalo 
první lednový víkend. K požá-
ru došlo v jednom z přízemních 
bytů. Jedenáct osob museli ha-
siči evakuovat, žena z přízem-
ního bytu bohužel při požáru, 
i přes intenzivní oživování, ze-
mřela.  gz

Svému účelu přestala budo-
va sloužit na přelomu tisíciletí 
a Jaroslav Třešňák ji vlastní od 
roku 2006. Od té doby chátrá. 
Hadí lázně byly prohlášeny kul-
turní památkou v roce 1958, ale 

Obnova Dvojhradí  
jde do finiše
Mstišov - Oblíbená výletní re-
staurace zámeček Dvojhradí ve 
mstišovské lesní oboře, který 
na podzim 2018 vyhořel, už do-
stává novou podobu. „Na opra-
vu, nebo spíše na znovuvybudo-
vání zámečku přispěl Ústecký 
kraj a ministerstvo kultury,“ 
vysvětluje majitel Dvojhradí 
Jiří Novák. Celá rekonstrukce 
vyjde přibližně na 7,5 milionu 
korun a hotová by měla být le-
tos v létě.

Postup prací kritizuje na 
sociálních sítích historik Jiří 
Kašpar. „Co se děje na místě 
v současnosti, už nemá s his-
torickou podobou zámečku nic 
společného,“ vyjádřil se Kašpar. 
S tím ale majitel zámečku Jiří 
Novák nesouhlasí. „Po požá-
ru byly dvě možnosti. Posta-
vit zámeček znovu, což činíme 
s tím, že bude pro další genera-
ce sloužit jako restaurace, nebo 
nechat spáleniště spáleništěm,“ 
říká. Barokní lovecký zámeček 
Dvojhradí je národní kulturní 
památkou a byl postaven ko-
lem roku 1700 hrabětem Clary 
Aldringenem.  gz

Spolek obnovil  
linku pro osamělé
Teplicko – Vyškolení dobrovol-
níci spolku Spolu proti samotě 
pomáhají v pandemii koronavi-
ru potřebným. Kromě nákupů 
potravin a léků nebo venčení 
psů nabízí i telefonní linku, na 
které si povídají s lidmi, kte-
ří cítí psychickou tíseň, nebo 
třeba jen potřebu si popovídat. 
Linka má číslo 607 068 099 
a k dispozici je každý všední 
den od 9:00 do 12:00 hodin.  gz
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Otužování je fajn, ale nesnažte se trhat rekordy
Teplice – Ze všech stran se na 
nás valí fotky otužilců, kteří se 
v tomto sychravém počasí kou-
pou v řekách nebo zamrzlých 
rybnících. Teplický otužilec 
a freediver David Vencl, který 
je v jezeře Milada jako doma, 
má z tohoto boomu radost 
a poradí, jak se správně otužo-
vat a jaká nebezpečí otužová-
ní skrývá.

Je bezpečné se z tepla domo-
va rovnou vrhnout do promr-
zlé řeky či rybníku?

Pokud jste zdraví a cítíte se, 
tak to udělejte. Otázka není, 
zda máte připravený organi-
smus. Máte. Otázka je, zda 
máte připravenou hlavu. Po-
kud tomu tak není, tak na ní 
pracujte. Nebezpečné je nepo-
slouchat své tělo a hned trhat 
rekordy. Do dvou minut si mů-
žete být jistí, že je to bezpečné.

Jak postupovat, aby se člo-
věk k tomu dopracoval?

Jak už jsem řekl, je potře-
ba připravit hlavu. To můžete 
například tím, že se začne-
te otužovat v létě. Myslím to 
tak, že s koupáním nepřesta-
nete a pokračujete do zimy. 

Nebo samozřejmě můžete za-
čít sprchou anebo otužováním 
vzduchem. Rozhodně dobrou 
volbou je zeptat se zkušené-
ho otužilce na rady a tipy nebo 
rovnou odborníka a absolvo-
vat nějaký workshop. I zkuše-
ní a dlouholetí otužilci si tyto 
workshopy pochvalují. S hla-
vou vám určitě pomůže, když 

se budete otužovat s někým. Je 
to i bezpečnější.

Co je nejčastější chybou za-
čátečníka?

Chyb vidím poměrně dost, 
ale nejedná se o nic zásadního. 
Spíš jde o to, že se to dá mnoh-
dy dělat příjemněji, efektiv-
něji a bezpečněji. Někdy je to 

ale volba otužilce, a ne chyba. 
A tak možná nikoli nejčastěj-
ší, ale spíš nejvážnější chybou 
je trhání rekordů. Může to být 
nebezpečné.

Co pozitivního otužování při-
náší?

V dnešní době asi dobrou 
náladu. My jsme vlastně feťáci. 
To ohromné množství vypla-
vení hormonů štěstí za těch 
pár vteřin nepříjemných po-
citů prostě stojí. Ale je to sa-
mozřejmě i posílení imunity, 
kardiovaskulárního systému, 
zrychlení regenerace a mno-
ho dalšího. Myslím, že otužilci 
drží náš zdravotní systém nad 
vodou. Farmaceutické společ-
nosti zase pláčou.

Vy jako dlouholetý propagá-
tor otužování máte radost 
z toho boomu, co v poslední 
době pozorujeme?

Samozřejmě, že mám. Je 
dobře, že lidé přebírají zodpo-
vědnost za své zdraví. Je to jen 
jeden z pilířů, ale je to cesta 
a otevírá oči. Jsme pak mno-
hem vnímavější ke svému tělu 
a dokážeme lépe reagovat i být 
svými vlastními pány.  gz

adresa:
telefon:
e-mail:

web:

Elektrikář
1 leté učební  (nutná maturita, výuční list v jiném oboru)

Předškolní a mimoškolní pedagogika
2 leté maturitní  (nutná maturita)

dálkového studia:

Elektrikář
3 leté učební

Informační technologie
Mechanik elektrotechnik
Ekonomika a podnikání
Předškolní a mimoškolní pedagogika

4 leté maturitní

denního studia:

Nabízíme obory vzdělávání formou:

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

Teplická 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. 

Váš nejbližší partner pro instalaci interiérových skel – sklárna AGC v Teplicích.

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 
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Jiří Bláha: Dělám všechno pro to, abych uměl lidi rozesmát

se narodil 1. září 1986 v Teplicích. 
Pracuje jako televizní režisér, scenáris-
ta, herec, moderátor a muzikant. Po 
absolvování Střední odborné školy 
profesora Švejcara v Plzni v roce 2006 
začal moderovat ranní show v rádiu 
Šumava. V roce 2009 nastoupil do 
Televize Barrandov. Nyní hraje a záro-
veň je uměleckým šéfem v plzeňském 
divadle Pluto. Jiří Bláha je ženatý, má 
dva kluky a rád cestuje.

Jiří Bláha

P R O F I L

Režisér, scenárista, herec, moderátor 
a muzikant Jiří Bláha je teplický rodák, 
který ale pořádně zná jen místní porodnici. 
Je podepsaný pod řadou úspěšných 
pořadů jako třeba Kurňa, co to je? s Pavlem 
Zedníčkem nebo Poklad z půdy s Janem 
Rosákem. Spolupracoval i na filmu 
Babovřesky. 
Gabriela Zlámalová

Narodil jste se v Teplicích. 
Jak na město vzpomínáte?

Na Teplice mám jen ty nej-
ranější vzpomínky. Ačkoliv 
bych si rád vzpomněl alespoň 
na barvu kachliček v porodni-
ci nebo útulnost tamní novo-
rozenecké postýlky, bohužel 
tyto záblesky se mi i přes sebe-
větší snahu nedaří vytáhnout 
z paměti. Teplice jsou bohužel 
opravdu pouze mé rodné měs-
to, nicméně několik návštěv 
jsem v minulých letech přeci 
jen podnikl a rád bych tento 
kout Čech poznal lépe.

Vracíte se na sever Čech? 
Máte tu nějaká oblíbená mís-
ta?

Vzhledem k mé profesi jez-
dím po celé republice, a tak 
ani tento kout vlasti nevy-
nechávám. Ale mám-li být 
upřímný, chtěl bych tuto oblast 

prozkoumat daleko víc, než ji 
dosud prozkoumanou mám.

Jak jste se dostal do Plzně?
Do Plzně mě přivedlo studi-

um střední školy. Vzhledem 
k tomu, že mi nikdy nic neříka-
ly obory jako chemie, matema-
tika a fyzika, musel jsem vybí-
rat ze škol, které těmto vědám 
věnují co nejmenší prostor. 
A tak se jako nejvhodnější pro 
studium ukázal obor Knihov-
nictví na Střední odborné ško-
le profesora Švejcara. Už při 
studiu jsem začal moderovat 
různé akce a hned po maturitě 
jsem dostal nabídku do regio-
nálního rádia, takže bylo jas-
né, že v Plzni už zůstanu.

Jste režisér, scénárista, ale 
také herec, muzikant nebo 
moderátor. V které z těchto 
činností se cítíte nejlépe? Co 
je vám bližší?

Dostávám tuto otázku často 
a odpovídám vždycky stejně. Je 
skvělé se věnovat více činnos-
tem, protože pak žádná neze-
všední. Jeden večer hraji v di-
vadle, druhý večer jsem někde 
s kapelou, třetí večer někde 
něco moderuji, čtvrtý den jdu 
režírovat pro televizi. Ta růz-
norodost je tím, co mě na této 
profesi baví. Nicméně až tato 
nelehká doba teď rozhodne, kdo je schopný se v této bran-

ži udržet a uživit. Lidé se bojí, 
předprodeje na jakoukoliv kul-
turu absolutně stojí a je velký 
otazník, kdy se tohle všechno 
vrátí k normálu.

Kdy jste se rozhodl, že se bu-
dete věnovat právě umění?

To vím naprosto přesně. 
Když jsem asi ve čtyřech le-
tech viděl pořad Možná přijde 
i kouzelník a Oldřich Kaiser se 
tam v nějaké scénce různě pit-
vořil. A mně se moc líbilo, jak 
se diváci v sále smějí, a zatou-
žil jsem umět taky rozesmát 
ostatní. A od té doby jsem pro 
to dělal všechno.

Spolupracoval jste s režisé-
rem Zdeňkem Troškou na 
filmu Babovřesky. Jak jste 
se k panu Troškovi dostal?

Natočil jsem před několika 
lety se svými kamarády a sou-
sedy takovou vesnickou fraš-
ku. Amatérsky, z legrace, pro 
pobavení své i pobavení oko-
lí. A jednoho dne jsem v sobě 
našel odvahu předat DVD 
s tímto amatérským počinem 
Zdeňku Troškovi. A světe div 
se, během pár týdnů zazvo-
nil telefon, na druhém konci 
opravdu Zdeněk Troška s tím, 
jestli bych mu nechtěl na Ba-
bovřeskách dělat asistenta 
režie.

barva: červená

jídlo: rajská omáčka 

hudba: Olympic, 
Robbie Williams

číslo: nemám

politik: Jaroslav 
Kubera

M O J E  N E J

Divadelní prkna už Jiřímu Bláhovi chybí. Foto: archiv JB
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Jiří Bláha: Dělám všechno pro to, abych uměl lidi rozesmát
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Jak na to natáčení vzpomí-
náte? 

Účastnil jsem se natáčení 
druhého a třetího dílu Babo-
vřesek a byla to dvě nezapome-
nutelná léta se skvělými lidmi, 
pohodovou atmosférou a večer-
ními posezeními v jihočeských 
hospůdkách ve společnosti za-
jímavých osobností, které vám 
mají co říct a co předat.

Připomeňte nám, na jakých 
dalších pořadech jste spolu-
pracoval? 

Deset let jsem intenzivně 
připravoval pořady pro tele-
vizi Barrandov. Jako drama-
turg jsem například podepsán 

pod sto čtyřiceti díly soutěže 
Kurňa, co to je? s Pavlem Zed-
níčkem. Tři roky jsem režíro-
val pořad Nikdo není perfekt-
ní s Jiřím Krampolem nebo 
sérii dokumentárních pořadů 
Tajemství. Bylo toho opravdu 
hodně a prožil jsem na Barran-
dově řadu skvělých momen-
tů. Momentálně spolupracu-
ji s televizí Prima na přípravě 
pořadu Poklad z půdy s Janem 
Rosákem.

A co muzikantská kariéra? 
Kde vás můžou fanoušci vi-
dět?

Když to jde, tak nás zaměst-
nává koncertování s kapelou 

Petr Novák Forever. Jde o re-
citál písniček zpěváka Petra 
Nováka, který by loni v září 
oslavil pětasedmdesáté na-
rozeniny. Nejsme revival, ty 
písničky jsme úplně předě-
lali a hrajeme je v úplně ji-
ných aranžích a jiném podá-
ní, než jak je posluchači znají 
od autora samotného. Během 
koncertu vyprávíme i životní 
příběh tohoto rytíře českého 
bigbítu a ohlasy jsou skvělé. 
Loni v létě jsme zvládli zhruba 
polovinu celorepublikového 
turné, do kterého ale zasáh-
la druhá vlna pandemie, tak-
že koncerty musíme neustále 
přesouvat.

Rok 2020 poznamenala vý-
razně pandemie koronaviru. 
Při čem ještě vás zastihla na-
řízená opatření?

Měli jsme rozjetou diva-
delní sezonu v Divadle Pluto 
v Plzni, kde kromě účinková-
ní v osmi komediích zastávám 
ještě funkci uměleckého šéfa. 
Bylo to poměrně náročné, ru-
šení a přesouvání představení, 
logistika vracení lístků a tak 
dále… 

Co děláte v současné době? 
Aktuálně čekám, co přine-

sou dny další, a podle toho se 
bude řídit můj další pracovní 
život. Pokud bude kultura na-
dále tak výrazně utažená a lidé 
se budou bát a hlavně nebudou 

moci kamkoliv chodit, spěje 
tato naše branže opravdu k zá-
hubě. Na jaře se mě velice do-
tklo, když jsem v různých dis-
kuzích a novinách četl názory, 
jak se my komedianti máme 
jít zahrabat a začít dělat něco 
pořádného. Víte, ono to není 
jen o nás komediantech, kte-
ří jsme třeba vidět. Ale kolem 
nás je spousta profesí, které 
jsou na tento byznys napojeny 
– zvukaři, osvětlovači, drama-
turgové, šatnářky, uklízečky… 
ti všichni mají také své rodi-
ny, své problémy, své složenky 
a své životy. 

Jak rád odpočíváte?
Miluju cestování. Kdybych 

mohl, jezdím po světě 365 dní 
v roce 24 hodin denně. A mé 
ideální víkendové dopoledne 
je proležené v posteli s knihou 
v ruce. To si opravdu umím 
užít, když je na to čas. A další 
skvělé chvíle jsou samozřejmě 
ty strávené s rodinou. 

Určitě máte mnoho plánů 
v profesním životě, prozradí-
te nějaké?

V této době mám opravdu 
jedno jediné přání a plán. Vrá-
tit se do období před pandemií. 
Tahle doba neprospívá vůbec 
nikomu a mám takový pocit, 
že všeobecný strach a rozděle-
nost společnosti je teď možná 
větším zlem než pandemie sa-
motná.

Nejen hraní, ale i moderování Jiřího naplňuje. Foto: archiv JB
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Filharmonici zruší celou sezonu
Teplice – V Severočeské filharmo-
nii Teplice je situace stále velmi 
složitá a bezvýchodná. Bedlivě 
zde sledují vývoj situace a plá-
nují svou činnost dle aktuál-
ních vládních nařízení. Pomalu 
se připravují na to, že sezonu 
2020–2021 budou zřejmě muset 
zcela zrušit, a uvažují o jejím 
přesunutí na sezonu 2021–2022. 

„Není to jednoduchá situace 
vzhledem k tomu, že plánujeme 
až tři roky dopředu, budeme 
muset posunout všechny naše 
plány o celý rok dále,“ vysvět-
luje ředitel filharmonie Roman 
Dietz. Abonentní vstupenky 
na stávající sezonu podle něj 
tak zřejmě zůstanou v platnos-
ti i na další období 2021–2022. 
Podle Dietze je dodržování 
všech hygienických naříze-
ní pro výkonné umělce složité. 
„Máme specifický režim, kdy 
například hráči na dechové ná-
stroje nemohou nosit při hraní 
roušky. Proto je vytvořen sys-
tém, který by měl naše zaměst-
nance ochránit před možnou 
nákazou koronavirem, nebo 
alespoň výrazně toto riziko 
omezit,“ podotýká ředitel. 

Hudebníci vykonávají svou 
práci jednak individuálním 
studiem, jednak zároveň od 
prosince probíhá natáčení kon-
certů on-line. „Již v prosinci 

jsme realizovali tři nahráv-
ky našich koncertů, pro Český 
rozhlas, pro Hudební akade-
mii múzických umění v Praze 
a pro Fibichův festival, které již 
byly, nebo budou zpřístupně-
ny v nejbližší době,“ informu-
je šéf filharmoniků a dodává, 
že v lednu zahájili spolupráci 
se společností Ponte Records 
z Mostu, která pro filharmo-
nii bude realizovat postupně 
videonahrávky koncertů vý-
hradně v jejich režii. Dirigenty 
budou Petr Vronský a Charles 
Olivieri-Munroe. Jako sólisté se 
představí například Ivan Žena-
tý, ale i celá řada členů Severo-
české filharmonie Teplice. 

Každý měsíc by se měly na-
točit dva symfonické a dva 
komorní koncerty, které bu-
dou mít možnost naši poslu-
chači zhlédnout na našem 
webu, Facebooku a na kanále 
YouTube. 

„Věřím, že alespoň touto 
formou budeme našim po-
sluchačům nablízku. Záro-
veň plánujeme i 56. ročník 
Hudebního festivalu Ludwi-
ga van Beethovena, který by-
chom rádi zahájili 20. května, 
pokud nám to situace dovo-
lí,“ říká Roman Dietz. V rámci 
festivalu by se mělo uskuteč-
nit 6 symfonických a 14 ko-
morních koncertů.  dam

Nakonec zjistíme, že 
nejdůležitější je zdraví
Duchcov/Praha – I když divadla 
vzhledem k vlád-
ním opatřením 
nehrají, Městská 
divadla praž-
ská zkouší nové 
inscenace. Ty 
budou mít pre-
miéru, jakmile 
se divadla otevřou, takže herec, 
který studoval průmyslovku 
v Duchcově, Zdeněk Vencl neza-
hálí. Asi jako většině mu součas-
ná situace ztěžuje dlouhodobé 
plánování. To ale neznamená, že 
se nic neděje a že nic nechystá.

Rok 2021 jsem zahájil zkou-
šením hry Charlieho Chaplina 
Diktátor v režii Martina Čičváka. 
Premiéra je plánována na ko-
nec března, ale kdo ví,“ popisuje 
Zdeněk Vencl. Na pandemii ko-
ronaviru umí najít i to pozitivní. 
„Současný stav mi ale umožnil 
odpočinout si, získat odstup. Prá-
ce není vše. Často se za něčím 
ženeme, abychom nakonec zjis-
tili, že nejdůležitější je zdraví 
vašich blízkých a samozřejmě 
i vaše. Vím, je to otřepané, ale je 
to tak. Jako fanoušek litvínovské-
ho hokeje bych rád citoval Ivana 
Hlinku a jeho známé „Hlavně se 
z toho nepo***t", uzavírá Zdeněk 
Vencl s úsměvem.  gz

Sportovní seriál Milada Tour odstartuje v březnu 
Chabařovice – Nový ročník spor-
tovního seriálu zahájí Winter 
Milada Run. Oblíbený zimní 
běh se uskuteční u jezera Mi-
lada v neděli 7. března. Vzhle-
dem k probíhajícím vládním 
nařízením se dočkají návštěv-
níci netradičního formátu zá-
vodu, který proběhne formou 
startů v několika vlnách. Závod 
tak bude možné uspořádat i za 
přísných hygienických podmí-
nek a opatření. I z těchto důvo-
dů byla omezena kapacita na 
400 běžců.

V květnu pokračuje seriál 
14. ročníkem Cyklozávodu Mi-
lada, v červnu pak čeká spor-
tovce již 5. ročník běžecké akce 
Milada Run. U obou těchto akcí 
se předpokládá již klasický for-
mát s hromadnými starty.

Všechny závody se konají 
v unikátním přírodním prostře-
dí jezera Milada. Hlavní trasy 
přivedou závodníky nejen do 
bezprostřední blízkosti vodní 
hladiny, ale také do míst, odkud 
je možné si užít pohled na Mila-
du v celé své kráse.

Milada Tour každoročně 
přispívá vybranému handica-
povanému sportovci i institu-
cím finančním příspěvkem. 
V loňském roce bylo předáno 
infekčnímu oddělení ústecké 

7. 3.  4. ročník Winter Milada Run
8. 5.  14. ročník Cyklozávod Milada
5. 6.  5. ročník Milada Run
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Finanční prostředky  
se shánějí špatně 
Teplice – V hudebním klubu Knak 
se v rámci videí, které zveřejňu-
jí na Facebooku, pustili na konci 
roku i do reportáží a rozhovorů 
o tom, jak se žije teplickým bez-
domovcům. V uplynulém roce 
streamovali hudební festival 
Ozvěny malé Paříže. Nechyběla 
ani talkshow Antonína Moravce 
ze zajímavými hosty. Letos ale 
podle provozovatele Petra Sam-
ka zatím řádné streamy připra-
vené nemají. „Finanční prostřed-
ky se shánějí špatně. S jedním 
z mála sponzorů jsme zatím bu-
doucnost neřešili,“ řekl.  dam

nemocnice, pečovatelské služ-
bě v Ústí nad Labem a handi-
capovanému sportovci Liboru 
Turkovi přes 200 000 Kč. Letos 
mohou navíc účastníci pomá-
hat volbou dobrovolného pří-
spěvku přímo v registraci.  gz

Třísté utkání otevřelo 
dveře do Klubu legend
Teplice – Elitní Klub legend fotba-
lu má nového člena. Stala se jím 
brankářská stálice žlutomod-
rých Tomáš Grigar poté, co od-
chytal své jubilejní třísté utkání 
v české nejvyšší fotbalové sou-
těži. Během své ligové kariéry 
zaznamenal Tomáš Grigar také 
101 čistých kont, čímž se od 
jara řadí také do Klubu ligových 
brankářů. Většina těchto nul, 
přesně 89, byla právě v teplic-
kém dresu.  gz
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Koupí kalendáře s fotografiemi města podpoříte teplické salesiány 
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Muzeum vysílá seriál 
o poutních místech

Teplice – Regionální centrum 
pro tradiční lidovou kulturu 
v teplickém muzeu před dvěma 
roky v rámci grantu na podpo-
ru tradiční lidové kultury oslo-
vilo režiséra Martina Studec-
kého k natočení videí o devíti 
poutních místech severních 
Čech. Projekt se na sklonku 
roku 2020 podařilo dokončit, 
a vzniklo tak devět dokumen-
tů, které jsou od 6. ledna do 
4. března 2021 postupně každý 
čtvrtek v 10 hodin představo-
vány veřejnosti na Facebooku, 
webových stránkách a YouTu-
be kanálu teplického muzea. 

Každý čtvrtek se tak může-
te seznámit s jedním pout-
ním místem, výjimečným ne-
jen historicky, ale i duchovně. 

Teplice – Teplický fotograf Jiří 
Rokos věnoval teplickým sale-
siánům své fotografie lázeň-
ského města. Ti je nabízejí zá-
jemcům v podobě kalendáře 
na rok 2021. Ve formátu A3 je 
k dostání za 300 korun. O jaký 
projekt se přesně jedná? To 
nám vylíčila Hana Machová ze 
Salesiánského střediska, u kte-
ré je také možné přes e-mail: 
hana.machova@salesianitepli-
ce.cz si kalendář objednat. 

Jak vás napadlo vytvořit ka-
lendář? 

Na sociální síti sleduji už 
dlouho snímky Teplic a už ně-
jakou dobu jsem si říkala, že 
by z nich mohl být hezký ka-
lendář.

Takže tam jste našla i autora 
snímku? 

Ano, ve facebookové skupi-
ně Teplice byly velmi lajko-
vané fotografie Jiřího Rokose. 

Zjistila jsem, že snímky zá-
jemcům poskytuje k další-
mu využití. Nápad se mu líbil. 
V průběhu roku už fotil pro 
kalendář, ale výběr byl už na 
mně a zaměstnancích Salesi-
ánského střediska. A vůbec to 
nebylo jednoduché, protože 
jsme mohli vybrat jen desetinu 
fotografií. Podobný kalendář 
s panem Rokosem plánujeme 
i na příští rok. Letos jsme vy-
brali klasická místa. Veřejnosti 
jsme zatím na „sítích“ odtajnili 
jen tři snímky. Ostatních devět 
můžete vidět jen v samotném 
kalendáři.

To je skvělé, že se do dotáhlo 
do konce.

To ano. Ty fotky jsou oprav-
du nádherné. Všem jeho koupi 
doporučuji. Faktem samozřej-
mě je, že kalendáře s fotogra-
fiemi Teplic nejsou nic nového. 
Vydává je město. Kdysi jeden 
s historickými fotografiemi 

vydaly neziskovky. Několik ta-
kových kalendářů mám. Zdálo 
se mi však, že je škoda je vy-
hodit, že by se mohly hodit tře-
ba na koláže. Také jsme z nich 
s dětmi ze Salesiánského stře-
diska vyráběli tašky v kreativ-
ním koutku na Zahájení lázeň-
ské sezony.

Kalendář je spojen s projek-
tem Živý dům...

Ano. Připomíná, že v Tepli-
cích-Trnovanech byla čtvrtsto-
letí nevyužívaná, chátrající 
budova bývalých jeslí, po-
stavená v padesátých letech. 

Salesiáni o její koupi uvažova-
li už před lety, ale až výpověď 
z prostor Luny, které deset 
let budovali, je vrátilo k po-
třebě vlastní budovy. Chtějí 
zde nabízet vzdělání, zába-
vu i podporu dětem, mládeži 
a rodinám v Teplicích. Stře-
disko v Proseticích, které fun-
guje od roku 1999, na svém 
místě zůstane. Po opravě se 
do Hlávkovy ulice přestěhu-
je středisko trnovanské, které 
je v současné době v Maršov-
ské ulici. Jedná se o velikou 
budovu se zahradou, náklady 
na její opravu jdou do desítek 
milionů. Část chceme získat 
i z darů. A pan Jiří Rokos byl 
jeden z prvních, kdo chce ten-
to projekt opakovaně podpo-
řit. Proto se chystáme vydat 
jeho kalendář i na rok 2022. 
Ale to už, jak pevně doufám, 
bude i se zájmem firem a po-
daří se nám ho vydat ve vyš-
ším nákladu.  dam

Princezna Bosana: 
Svět se brzy rozjede

Teplice/Praha – Princezna Bosana 
ze Tří veteránů a teplická rodač-
ka Vida Neuwirthová nejen že 
si užívá letošní zimu, ale také 
nezahálí a těší se na novou se-
zonu mezi turisty, která snad už 
bude lepší.

„Jsem právě s manželem 
a psem zapadaná sněhem, tak-
že se nám podařilo na chvíli 
zapomenout na denní covido-
vá čísla a na to, že je svět tak 
nějak pozastaven. Podařilo se 
mi zajet párkrát do Paříže za 
naším dvouletým vnoučkem Já-
chymem, škoda že tu nemůže 
s námi sáňkovat, v Paříži žádný 
sníh nemají,“ popisuje své dny 
Vida. 

„V zimě jsem připravila s Jar-
kou Kretschmerovou, Jiřím Lá-
busem a dětmi ze Židovské obce 
on-line Chanukový pořad. Sice 
horkou jehlou spletený, téměř 
bez zkoušky, ale vyrobený s lás-
kou. Hlavně ale čekám na turis-
ty, snad zase budou jezdit. Byla 
to jedna moje činnost – prová-
dět je po Praze a židovských 
památkách,“ dodává s tím, že 
v plánu je také spolupráce s jed-
nou internetovou televizí.  gz

Všechna dokumentovaná pout-
ní místa tvoří kulturní, histo-
rické a duchovní dědictví, jež 
přežilo nelehké časy a stojí za 
poznání. Připravili jsme pro 
vás Jeníkov, Cínovec, Bohosu-
dov, Křešice, Liběšice, Dolní 
Ročov, Filipov, Květnov a Tr-
mice. Postupně zveřejňovaná 
krátká videa zachycují nejen 
místa s jedinečnou minulos-
tí, ale též objasňují, co obnáší 
poutní putování, jaká je his-
torie poutí, kdo a kdy na pouť 
může vyjít a řadu dalších po-
drobností.

Dokumentace poutních míst 
severních Čech připomíná, že 
Ústecký kraj má přes dlouhá 
léta devastace hluboký du-
chovní potenciál.  mn, rmt

V botanické mají nový 
informační systém
Teplice – Botanická zahrada má 
nový informační systém. Nové 
cedule, které jsou i v němči-
ně a angličtině, jsou zatím ve 
třech sklenících. Větší cedule 
představují geografické oblas-
ti výskytu rostlin ve sklení-
cích a menší cedulky přibližu-
jí zajímavosti jako například, 
která rostlina je nejstarší nebo 
jak se od sebe liší aloe a agá-
ve. Další podrobnosti návštěv-
níci zjistí prostřednictvím QR 
kódu.

„Letos se tento informační 
systém rozšíří i do venkovní 
expozice a na živočišstvo obý-
vající zahradu,“ dodává ředitel 
botanické zahrady Petr Šíla 
s tím, že nový systém uvnitř 
skleníků návštěvníci uvidí po 
uvolnění protiepidemických 
opatření.

Teplická botanická zahrada 
systém pořídila za 135 tisíc ko-
run.  gz
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Léčba ušní choroby 
Hudební skladatel Ludwig van Beetho-

ven návštívil teplické lázně poprvé v roce 
1811. Byly mu dopo-
ručeny na léčbu jeho 
ušní choroby. Ta se 
u něho poprvé ob-
jevila ve 26 letech. 
Jeho nemoc měla 
být údajně revmatic-
kého původu, proto 
mu byly doporuče-
ny právě teplické 
lázně. Beethoven se 
ubytoval v domě Zla-
tá harfa v Lázeňské 
ulici. O průběhu jeho léčby se toho moc ne-
dochovalo, kromě pár informací, které uvá-
dí v dopisech odeslaných svým přátelům. 
Beethoven nebyl moc ideálním pacientem, 
jak sám i přiznává. Příliš se vyčerpával pra-
cí a jinými záležitostmi, ale přesto hodno-
til léčbu úspěšně. Do severočeských lázní 
se však vrátil i o rok později. Tentokrát by-
dlel v domě Zlaté slunce v Lázeňské ulici 
a v hotelu Dub v Dlouhé ulici. V roce 1812 
došlo také k věhlasnému teplickému setká-
ní Beethovena s Johannem Wolfgangem Go-
ethem. Beethoven v českých lázních strávil 
téměř tři měsíce, ale léčba nepřinesla oče-
kávanou úlevu. V roce 1815 pomýšlel, že se 
do teplických lázní ještě vrátí, ale to se již 
nestalo. V roce 1812 byl Beethoven v Če-
chách naposledy. Slavný hudební skladatel 
zemřel 26. března 1827.

Škvárovník z odpadu
Neobvyklá stavba nad Teplicemi na Let-

né, pseudozřícenina postavená ze škváry. 
Postavil ji tam teplický měšťan a zednický 
mistr Franz Jerke, který využil zpečené od-
pady cihelen a skláren. Nejprve v roce 1805 
postavil malý altánek, ale později k němu 
postupně připojoval další místnosti, scho-
diště, balkony, terasy a věže, ... Umělou zří-
ceninu postupně rozšiřoval až do své smrti 
v roce 1826. 
V jeho díle 
pokračo-
vali i další 
stavitelé. 
Škvárovník 
navštěvoval 
také Johann 
Wolfgang 
Goethe, kte-
rý se o něm 
zmínil i ve 
svém díle. Mezi významné návštěvníky 
Škvárovníku patřil také pruský král Bed-
řich Vilém či hudební skladatel Richard 
Wagner. V 80. letech byl dům využíván 
jako restaurace, nyní je opuštěný, je chrá-
něnou kulturní památkou. 

Hudebník z Trnovan
Z Trnovan pocházel hudebník a skla-

datel Arthur Willner. Studoval v Lipsku, 
později na Akademii hudebních umění 

v Mnichově. Jako za-
stupující ředitel Ster-
novy konzervatoře 
v Berlíně učil kompo-
zici, kontrapunkt, hu-
dební dějiny a esteti-
ku. V roce 1924 se stal 
poradcem Universal 
Edition ve Vídni a vy-
učoval na Nové ví-
deňské konzervatoři. 
Po anšlusu Rakouska v roce 1938 emig-
roval do Londýna. Skládal především kla-
vírní a komorní hudbu, varhanní sklad-
by a chrámovou hudbu. Složil více než 
100 děl. V Londýně ve věku osmasedmde-
sáti let v roce 1959 zemřel.  dam

Dohoda proti Napoleonovi 
V roce 1813 se na teplickém zámku 

a v prostorách protějšího domu na náměstí 
uskutečnila z tehdejšího pohledu význam-
ná diplomatická schůz-
ka. V domě, zvaném 
Zlatý kříž, se setkali 
ruský car Alexandr I., 
pruský král Bedřich Vi-
lém III., rakouský císař 
František I. a zástup-
ci Anglie. Formulovali 
zde dohody o společ-
ném postupu dalších 
vojenských akcí proti 
Napoleonovi a uza-
vřeli smlouvy o vzájemném spojenectví.

H I S T O R I C K É  O K É N K O

K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát, Publilius Syrus
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Hokejisté se těší na 
„normálnější“ rok 

l e d e n  2 0 2 1

Mladíci dostali profi smlouvy 

Největší orchestr v kraji 
První velký orchestr 
v Teplicích vznikl už 
v roce 1838. České 
orchestry mimo lázně 
přitom byly zakládány 
teprve o padesát až sto 
let později. Severočeská 
filharmonie Teplice si 
charakter lázeňského orchestru uchovává dodnes – 
k programovým stálicím patří letní promenádní koncerty 
v šanovské Mušli i účast na zahájení lázeňské sezóny. 
Vedle toho filharmonie pečuje také o hudebního genia 
loci, kterého tu zanechali skladatelé navštěvující Teplice 
hlavně v první polovině 19. století. Vedle Ference Liszta, 
Richarda Wagnera nebo Fryderyka Chopina tu stopu 
zanechal také Ludwig van Beethoven, který zde snad 
psal Sedmou, Osmou i črty k Deváté symfonii. 

Nejvýnosnější železnice 
Stradalova teplická 
společnost byla 
nejvýnosnější železniční 
firmou Rakouska-
Uherska. Koncem 
19. století ročně 
přepravila 87 tisíc 
tun uhlí. Umožnila 
tak povrchovou těžbu v rozsahu, jaký známe dnes. 
A zároveň z tohoto podnikání výrazně profitovala. 
Železnice a uhlí pomohly Teplicku k největšímu výkonu 
parních kotlů v celém císařství. Připomeňme, že první 
vlak po trati mezi Teplicemi a Ústím vyrazil 20. května 
1858. Během prvních šesti měsíců provozu společnost 
přepravila 135 tisíc cestujících a 107 tisíc tun nákladu, 
převážně uhlí. To se v ústeckém přístavu překládalo na 
loď a po Labi putovalo do Německa. 

Spojení bezdrátovým telegrafem 
Věděli jste, že první 
úspěšný pokus 
o bezdrátové 
telegrafické spojení 
u nás se uskutečnil 
v roce 1903 mezi Ústím 
a Teplicemi. Stalo se tak 
při zahájení Všeobecné 
německé hospodářské 
výstavy. Chybně je 
přitom často uváděno, 
že první bezdrátové 
telegrafické spojení 
s uskutečnilo v roce 
1908 mezi Prahou 
a Karlovými Vary.  dam

V Í T E ,  Ž E 

Duo talentovaných fotbalis-
tů ze silného ročníku narození 
2004 Matyáš Korselt a Tadeáš 
Vachoušek podepsali na Stína-
dlech své první profesionální 
smlouvy. Zapojili se také do tré-
ninkového procesu A mužstva, 
ke kterému při momentálních 
epidemických nařízeních je prá-
vě profesionální smlouva potře-
ba. Korselt i Vachoušek patří 
do kádru reprezentačního týmu 
svého ročníku, pravidelně nastu-
pují také za teplický dorost U19, 
ač věkově stále patří ještě do ka-
tegorie mladšího dorostu U17. 
Matyáš Korselt přišel do Tep-
lic z Fotbalové akademie Petra 
Voříška v deseti letech. Tadeáš 

Vachoušek je synem teplické 
legendy Štěpána Vachouška 

Řadu nových výzev, občas to 
bylo jako na horské dráze, při-
chystal loňský rok. Euforii stří-
dala bezmoc, plné zimáky se bě-
hem okamžiku staly zavřenými. 
Ale nebyli by to tepličtí hokejis-
té Huskies, aby se s tím nepor-
vali. Jsme moc rádi, že v tom je-
deme společně. Velké díky patří 
dětem, které se těší na každý 
společný trénink a snaží se cvi-
čit i v omezených podmínkách, 
a rodičům, kteří je podporu-
jí a snaží se je odvést na každý 
trénink, ať ho naplánujeme kde-
koli. V neposlední řadě musíme 
poděkovat městu Teplice a všem 
sponzorům klubu za podporu 
v této nelehké době. Přejeme 
vám všem, pokud možno, o tro-
chu normálnější rok 2021.

 HC Huskies, Teplice

Chcete hrát rugby? 
Nebaví vás fotbal, hokej 

a jiné populární sporty? Nebo 
si chcete jen zpestřit svůj do-
savadní život? Jděte do rugby. 
Zkusit ho může úplně každý: 
Hubený, tlustý, malý, vysoký. To 
je na rugby to nejlepší, každý 
tam má svoje místo. Rugby je 
zábava a sport který vás nau-
čí být průbojný jak na hřišti, 
tak i v osobním životě. Není se 
čeho bát, ze začátku vás naučí-
me techniku a osvětlíme zákla-
dy rugby. Co potřebujete? Dob-
rou a bojovnou náladu a smysl 
pro práci v kolektivu. Více infor-
mací získáte na e-mailu: gold-Li-
ons@email.cz a na telefonním 
čísle 774 261 476. 

 RLC Dragons

Nadační fond pomohl nemocnici i ženám v nouzi
Teplice – Nadační fond FK Tep-
lice podporuje potřebné. Loni 
dostala teplická nemocnice 
FFP3 respirátory za 25 tisíc 
korun. 

V prosinci fond věnoval pět 
tisíc korun na akci Sportovci 
ženám v nouzi a také nakoupil 
vánoční dárky pro dětské do-
movy na Teplicku za téměř de-
set tisíc korun.

„Máme v plánu i nadále roz-
víjet naše aktivity v oblasti so-
ciální odpovědnosti a věříme, 
že se nám v tomto roce poda-
ří pomoci ještě většímu počtu 
lidí než loni,“ řekl předseda 

správní rady fondu Martin Ko-
vařík.

Klub žlutomodrých zalo-
žil svůj nadační fond loni 
v létě. Spolu s fondem vznikl 
i transparentní účet, na kte-
rý pravidelně přispívají hrá-
či a zaměstnanci klubu, ale 
přicházejí sem také peníze 
z aukcí nebo dary od partnerů 
klubu. V tuto chvíli je na trans-
parentním účtu přes 165 tisíc 
korun. 

Pokud chcete přispět také, 
tak číslo transparentní-
ho účtu vedeného u ČSOB je 
293310060/0300.  gz

a v klubu je od přípravky.
 FK Teplice

Přestup roku: Úspěšný trenér zamířil do Teplic
Jiří Suchý je dlouholetý 

a úspěšný trenér, který vychoval 
za svou padesátiletou kariéru 
úspěšné svěřence. Jsou za ním 
medaile z evropských a světo-
vých turnajů a velká řada titulů 
mistrů ČR. 50 let byl členem li-
toměřického oddílu sportovního 

šermu Slavoj Litoměřice. Nyní 
z osobních důvodů odchází 
a přestupuje z Litoměřic do od-
dílu TJ Lokomotiva Teplice. Váží-
me si toho, že si Jiří Suchý vybral 
náš oddíl, a rádi ho u nás uvítá-
me a těšíme se na spolupráci. 
Pan Suchý se zapojí do činnosti 

oddílu hned, jak nám to dovolí 
covidová situace. Jistě přispě-
je svými zkušenostmi jak našim 
teplickým závodníkům, tak i na-
šim trenérům. Těšíme se na spo-
lupráci a věříme, že u nás v Tep-
licích bude pan Suchý spokojen.

 Karel Biebl, Klub sportovního šermu Teplice
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Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace 
„U Slunce“ 4.–6. 3. 
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 1.–3. 3.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – 
u hřiště 23.–25. 2.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku  
15.–17. 2., 22.–24. 3.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží  
15.–17. 2., 22.–24. 3.
A. Staška 1706-9 – na nové parkoviště 
v zadním traktu 11.–13. 2., 18.–20. 3.
A. Staška 1709-10 – na parkovišti (část 
ul. směrem k Červ. kostelu) 3.–5. 3.
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (část  
ul. směrem k Přítkovské) 4.–6. 2., 11.–13. 3.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti 
(naproti Kauflandu) 19.–22. 2., 26.–29. 3.
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti 
OKAY 4.–6. 3.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti 
SČVK) 1.–3. 2., 8.–10. 3.
Edisonova 1841-3 – na parkovišti 26. 2. – 
1. 3.
Hlávkova 18.–20. 2., 25.–27. 3.
Husova x Arbesova – na parkovišti 9.–11. 2., 
16.–18. 3.
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků  
12.–15. 2., 19.–22. 3.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží  
16.–18. 2., 23.–25. 3.
Kopřivová x Trnková 5.–8. 2., 12.–15. 3.,  
16.–19. 4.
Krušnohorská – parkoviště 24.–26. 2.
Krušnohorská – u trafostanice 
u Fojtovické ul. 12.–15. 2., 19.–22. 3.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou 
Policie ČR 8.–10. 2., 15.–17. 3.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti  
25.–27. 2., 1.–3. 4.
Nedbalova x Fibichova 4.–6. 2., 11.–13. 3. 
Potoční ul. 25.–27. 2., 1.–3. 4.
Proboštovská x Táborská 5.–8. 3., 9.–12. 4.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle 
OSSZ 25.–27. 2.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na 
parkoviště 11.–13. 2.
Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A. Staška 
a Edisonova) 16.–18. 2.
Severní x Na Haldách 4.–6. 3., 8.–10. 4.
Scheinerova 12.–15. 2., 19.–22. 3.
Unčínská 10.–12. 2., 17.–19. 3.
Zemská 1439 4.–6. 3.
A. Staška 1706-9 – na nové parkoviště 

v zadním traktu 25.–27. 2., 1.–3. 4.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle 
nádob na tříděný odpad 4.–6. 2., 11.–13. 3.
Doubravická 1683-4 25.–27. 2., 1.–3. 4.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 4.–6. 3.
Kosmonautů 11.–13. 3., 15.–17. 4.
Kpt. Jaroše 1620 1.–3. 3.
Metelkovo nám. x Fügnerova 18.–20. 2.
Skupova x Čs. Legií 8.–10. 2., 15.–17. 3.
Skupova x Thámova 5.–8. 2., 12.–15. 3.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna 
MHD 4.–6. 2., 11.–13. 3.
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes 
silnici (nad MŠ) 16.–18. 2., 23.–25. 3.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm 
Beache“ 3.–5. 3., 7.–9. 4.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na 
parkovišti přes silnici 11.–13. 2., 18.–20. 3.
V Závětří 1676-7 19.–22. 2., 26.–29. 3.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu  
26. 2. – 1. 3., 2.–5. 4.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 1.–3. 2., 
8.–10. 3.
Fučíkova stezka x Foersterova 5.–8. 2., 12.–
15. 3.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou  
s ul. B. Němcové 26. 2. – 1. 3., 2.–5. 4.
J. Hory x U Horského pramene 12.–15. 2., 
19.–22. 3.
J. Hory x Vančurova 5.–8. 2., 12.–15. 3.
J. Suka 2591 17.–19. 2., 24.–26. 3., 28.–
30. 4.
Jankovcova u garáží (tabák) 29. 1. – 1. 2.,  
5.–8. 3., 9.–12. 4.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 
12.–15. 2., 19.–22. 3.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh  
26. 2. – 1. 3., 2.–5. 4.
Křičkova x Škroupova 22.–24. 2., 29.–31. 3.
Křížkovského 2508-10 5.–8. 3., 9.–12. 4.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. 
Šrámka 24.–26. 2., 31. 3. – 2. 4.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti 
č.p. 2900 11.–13. 2., 18.–20. 3.
Potěminova x K. Čapka 22.–24. 2., 29.–31. 3.
Raisova 2573 – vnitroblok 5.–8. 2.,  
12.–15. 3., 16.–19. 4.
Zeyerovo nám. 1300 8.–10. 2., 15.–17. 3., 
19.–21. 4.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na 
zpevněné ploše 16.–18. 2., 23.–25. 3.
P. Holého x Purkyňova 2.–4. 2., 9.–11. 3.,  

13.–15. 4.
28. října – vedle restaurace „Marica“  
15.–17. 2., 22.–24. 3.
Alejní 2754 – zeleň 8.–10. 2., 15.–17. 3.,  
19.–21. 4.
Dubská x Brožíkova 19.–22. 2., 26.–29. 3.
Dubská x U Hřiště 3.–5. 3., 7.–9. 4.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova 10.–12. 2., 17.–19. 3.
Lípová x Jungmannova 15.–17. 2., 22.–24. 3., 
26.–28. 4.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul.  
1.–3. 3., 5.–7. 4.
Tyršova 17.–19. 2., 24.–26. 3., 28.–30. 4.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů  
č.p. 2786-9 19.–22. 2., 26.–29. 3.
Písečná 2990 10.–12. 2., 17.–19. 3., 21.–
23. 4.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad  
1.–3. 2., 8.–10. 3., 12.–14. 4.
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice 
2.–4. 2., 9.–11. 3., 13.–15. 4.
Pražská 3009-11 – na parkoviště u hlavní 
silnice 26. 2. – 1. 3., 2.–5. 4.
Rohová 185 – z boku domu 18.–20. 2.,  
25.–27. 3.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie 
ČR 15.–17. 2., 22.–24. 3.
Stará Mlýnská x Souběžná 2.–4. 3., 6.–8. 4.
Svatováclavská x Vladislavova 18.–20. 2.,  
25.–27. 3., 29. 4. – 1. 5.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Na 
Konečné 3.–5. 2., 10.–12. 3. 
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod 
Školou 18.–20. 2., 25.–27. 3.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 2.–4. 3., 
6.–8. 4.
Habrová 3082-3 23.–25. 2., 30. 3. – 1. 4.,  
4.–6. 5.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 
9.–11. 2., 16.–18. 3., 20.–22. 4.
Javorová 3025 2.–4. 3., 6.–8. 4.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na 
upravenou plochu 17.–19. 2., 24.–26. 3.
Novoveská 3090-3 2.–4. 2., 9.–11. 3.,  
13.–15. 4.
Bílinská – točna MHD 23.–25. 2., 30. 3. – 
1. 4., 
4.–6. 5.
Francouzská x Varšavská 2.–4. 3., 6.–8. 4.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 
2709-2717 3.–5. 2., 10.–12. 3., 14.–16. 4.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou 
ul. 3.–5. 2., 10.–12. 3., 14.–16. 4.

Jugoslávská 1941 23.–25. 2., 30. 3. – 1. 4.
Jugoslávská 2534-5 10.–12. 2., 17.–19. 3., 
21.–23. 4.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 24.–26. 2., 
31. 3. – 2. 4.
Ostravská x Bulharská 9.–11. 2., 16.–18. 3.
Slovenská 2638 29. 1. – 1. 2., 5.–8. 3.,  
9.–12. 4.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 22.–24. 
2., 29.–31. 3.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 9.–11. 2.,  
16.–18. 3., 20.–22. 4.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem  
3.–5. 3., 7.–9. 4.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 1.–3. 2., 
8.–10. 3., 12.–14. 4.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 11.–13. 2., 18.–20. 3.
Sklářská 223 – 247 3.–5. 2., 10.–12. 3.,  
14.–16. 4.
Stará Duchcovská 403 23.–25. 2., 30. 3. – 
1. 4.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 22.–24. 2.,  
29.–31. 3.
U Soudu 10.–12. 2., 17.–19. 3., 21.–23. 4.
V Břízkách – točna MHD 24.2–26. 2.,  
31. 3. – 2. 4.
Vrázova x Svojsíkova 3.–5. 2., 10.–12. 3.,  
14.–16. 4. 
Americká x Londýnská – u trafostanice  
15.–17. 2., 22.–24. 3.
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“  
8.–10. 2., 15.–17. 3., 19.–21. 4.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku 
věžáků 1.–3. 3., 5.–7. 4.
Buzulucká 305-7 2.–4. 2., 9.–11. 3.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný 
odpad 19.–22. 2., 26.–29. 3.
Jaselská 315 – naproti přes silnici Litoměřická 
2.–4. 3., 6.–8. 4.
Litoměřická 1.–3. 3., 5.–7. 4.
Mostecká x Ruská 22.–24. 2., 29.–31. 3.
Sokolovská cesta 340 17.–19. 2., 24.–26. 3.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 1.–3. 2.,  
8.–10. 3.
Zrenjaninská 297-8 3.–5. 3.
Zrenjaninská 3 9.–11. 2., 16.–18. 3.
Hudcov, Cihelní ul. 24.–26. 2.
Hudcov, Nám. Osvobození – za konečnou 
zastávkou MHD 2.–4. 2., 9.–11. 3.
Hudcov, Panoráma 29. 1. – 1. 2., 5.–8. 3.

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

V teplické nemocnici funguje od ledna lékařská pohotovostní služba (LPS) pro 
dospělé i LPS pro děti a dorost. Provozuje ji Krajská zdravotní. Pohotovost pro 
dospělé je nově součástí provozu Urgentního příjmu. Ambulance pohotovosti 
pro dospělé je dočasně z důvodu epidemiologické situace umístěna v přízemí 
pavilonu J. Pacienti přicházející na ošetření budou zaregistrováni na Urgentním 
příjmu v pavilonu F a po zhodnocení závažnosti jejich zdravotních obtíží zasláni 
k ošetření do ambulance. 
Ambulance pohotovosti pro děti a dorost ve věku 0–19 let jsou umístěny 
v bezprostřední blízkosti lůžkové a ambulantní části Dětského a dorostového 
oddělení v pavilonu J ve třetím poschodí.

Ordinační hodiny pro dospělé:
pondělí–pátek 18:00–21:00 hodin
sobota, neděle, svátky  
10:00–19:00 hodin
Kontakt: 417 519 721
Ordinační hodiny pro děti a dorost:
pondělí–pátek 18:00–21:00 hodin
sobota, neděle, svátky  
10:00–19:00 hodin
Kontakt: 417 519 722  gz

P O H O T O V O S T
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ŠTĚPÁNKA 
Fenka byla 
převzata z útulku 
Jimlín spolu 
s dalšími zvířaty 
přijatými z města 
Bílina na základě 
uzavření smlouvy 

s městem. Štěpánka je drobná 
fenka, štěně ve věku cca 3 měsíců. 
Má za sebou špatné zkušenosti, dle 
informací z útulku Jimlín byla pálena 
cigaretou, jizvy má stále viditelné.

STRACIATELLA 
Úžasná mazlivka, 
co si před každým 
lehá na záda 
a odhaluje bříško. 
Větší mladá 
fenka, naprostý 
miláček, velmi 

čistotná, vhodná k dětem, jiným 
psům i kočkám. Straciatella má 
hřeb v patě, zřejmě po starší špatně 
provedené operaci.

KING 
King je velmi 
mladý, asi 
roční, vzhledově 
originální kříženec, 
váží 25 kg, 
je přátelský, 
kontaktní 

a pořádně energický. Je to 
takový veselý tank. Miluje lidskou 
společnost a přítomnost, miluje 
pohyb a společné  
aktivity.

ŠIMON 
Šimon je odrostlé 
mládě, které 
pořád ještě 
objevuje svět. Věk 
odhadujeme cca 
na 10 měsíců, váží 
18,5 kg. Šimon je 

hodně kontaktní a mazlivý pejsek. 
Miluje pohyb a aktivitu, bude vhodný 
i na psí sporty, je šikovný a fyzicky 
nadaný.

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

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 

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. Týká se úseku mezi 
ulicemi Proboštovská a K. Aksamita. 
Ulice bude průjezdná ve směru z ulice 
Proboštovská.

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 

Kam k zubaři? 
Víte, kde je zajištěna večer 
a o víkendu zubní pohotovostní 
služba v našem regionu? Podívejte 
se na přehled s kontakty, kde je 
možné získat podrobnější informace, 
případně rozpis služeb. Rozpisy se 
mohou z různých důvodů, například 
kvůli onemocnění lékaře, měnit. 
Lepší je si ověřit aktuální situaci na 
telefonním čísle.

BÍLINA
zubní pohotovost: centrální
adresa: Hornická nemocnice 
s poliklinikou Bílina 
Pražská 206/95, Bílina
tel: 417 777 411
ordinační hodiny:  
út–pá: 16:00–20:00 h.
so, ne, svátky: 9:00–17:00 h.

ÚSTÍ NAD LABEM
zubní pohotovost: centrální
adresa: Mírová 8 
Ústí nad Labem – Severní Terasa
tel: 477 117 898
ordinační hodiny:  
pá: 16:00–19:30 h. 
(poslední pacient bude přijat 
k ošetření v 19:15 h.)
so, ne, svátek: 8:00–18:00 h. 
(poslední pacient bude přijat 
k ošetření v 17:30 h.).  gz

Z U B N Í  P O H O T O V O S T

PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ

POKÁCÍME BEZPEČNĚ VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME

Camping S’Abanell je kemp (camp) s dlouholetou tradicí, plný 
vzrostlých stromů poskytujících stín a chládek v parných letních dnech. 
Kemp se nachází přímo u písčité pláže a městské promenády, lemující celé 
letovisko Blanes. Stanový tábor CK UNITOUR leží pouhých 250 metrů 
od pláže. Kemp pořádá animační programy, sportovní vyžití (dětský 
bazén, volejbal, fotbal, basketbal) – sportovní hřiště se nacházejí ihned 
vedle naší kempové pozice. Sociální zařízení je vzdálené cca 30 metrů.
Ubytování: zařízené stany 4/lůžkové rodinné stany MALLORCA SUPER postavené na dřevěných 
podlážkách ve stínu pod stromy a zelení. Každý stan má 2x 2/lůžkovou ložnici. Spí se na pohodlných 
molitanových matracích. SEBOU VLASTNÍ POLŠTÁŘEK, DEKU (nebo spacák) A PROSTĚRADLO. Ve 
stanové předsíni je k dispozici závěsná polička, kapsář na osobní věci a zahradní plastový nábytek. 
Stany jsou osvětlené a mají zavedený elektrický proud. Ve společném hospodářském stanu jsou 
klientům k dispozici lednice a rychlovarné konvice.
SLUŽBY CAMPINGU S´ABANELL
» recepce, směnárna, poštovní služby
» bazén
» animační programy (1. 7. - 30. 8.)
» denní a noční bar
» sociální zařízení (teplá voda po celý den)
» bezpečnostní schránky
» sportovní hřiště (fotbal, basketbal, volejbal)
» automatické pračky a sušička
» WIFI připojení (cca 18 €/týden)

CENA ZAHRNUJE:
* pedagogický dozor
* luxusní autobusová doprava
* 7x ubytování ve stanu
* 7x plná penze vč. pitného režimu
* služby personálu CK
* spotřeba el. energie, teplé a studené vody
* pojištění proti úpadku CK a pobytovou taxu

CENA NEZAHRNUJE:
* zdravotní pojištění
Kontakt:
Tomáš Svoboda 
Telefon  774 784 840
E-mail dcm@ddmul.cz
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NADAČNÍ FOND FK TEPLICE VZNIKL ZA ÚČELEM 
POMÁHAT LIDEM, KTEŘÍ NEMĚLI V ŽIVOTĚ MNOHO ŠTĚSTÍ 

A NAŠI POMOC POTŘEBUJÍ. 

NADAČNÍ FOND FK TEPLICE BYL ZALOŽEN 
POD HLAVIČKOU FK TEPLICE A.S. A NAVAZUJE 

NA FILOZOFII CELÉHO KLUBU, VE KTERÉ 
JE SOCIÁLNÍ ODPJE SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST VELMI ZAKOŘENĚNÁ.

PŘISPĚT MŮŽETE I VY NA TRANSPARENTNÍ ÚČET: 
293310060/0300 VEDENÝ U ČSOB

Máte potíže s karpálním tunelem?

Využijte výhody endoskopické operace:

Rychlejší zhojení operované ruky

Výrazně kratší pracovní neschopnost 
než u běžné metody

Žádné znehybnění ruky po zákroku

Časné zapojení ruky do běžných činností

Klient hradí cenu za endoskopický nůž 6 000 Kč

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Oddělení jednodenní chirurgie

Masarykova 2000/92

      477 102 100
      jednodenka.usti@eucklinika.cz v naší péči I euc.cz
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