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Skorkovský
Bezdomovci hledají,  
kde se vyspí
STRANA 5

Zprávy 

Žongloval jsem  
s milionem  

i při maratonu
STRANY 8-9

Covid potlačil chřipku, 
letos udeří silněji
STRANA 6

Zdraví 
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V O L N Ý  Č A S

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

HVĚZDÁRNA TEPLICE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. 10., 1400 Pohádky o Cvočkovi 
17. 10., 1600  Pohádky o Cvočkovi
17. 10., 1900  Historie Hubbelova  
  dalekohledu
20. 10., 1400  Pohádka Křišťálové sestry 
20. 10., 1600  O býku Zlobíkovi  
  a lovci Orionovi
20. 10., 1900  Mythologie podzimní oblohy
24. 10., 1400  Hvězdné nebe,  
  Pohádky a souhvězdí 
24. 10., 1600  Hvězdné nebe,  
  Pohádky a souhvězdí 
24. 10., 1900  Slunce a člověk
27. 10., 1400  Pohádka Lovec Orion
27. 10., 1600  Pohádka O velké lampě 
27. 10., 1900  Hra světel a stínů
31. 10., 1400  Pohádky o Cvočkovi
31. 10., 1600  Pohádky o Cvočkovi
31. 10., 1900  Hra světel a stínů

PLANETÁRIUM TEPLICE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidelné akce 
1300, 1400, 1500 (so, ne)  
  Denní pozorování Slunce 
  (sluneční skvrny, fakulová pole,  
  protuberance). Pokud nebude  
  jasno, koná se v uvedené časy  
  pouze náhradní program  
  v kinosále hvězdárny. 

2000, 2100 (pá, so)  
  Pozorování objektů večerní  
  oblohy dalekohledem (planety  
  Jupiter, Saturn, Uran a Neptun,  
  dvojhvězdy, hvězdokupy,  
  mlhoviny, galaxie). Měsíc je  
  možné pozorovat 15. 10.,  
  16. 10., 22. 10., 23. 10. a 25. 
10.  
  Pokud nebude jasno, koná se  
  v uvedené časy pouze náhradní 
  program v kinosále hvězdárny.

SÁL DOMU BEETHOVEN
19. 10.  Teplická konzervatoř  
  se představuje  
9. 11.  Teplická konzervatoř  
  se představuje 
30. 11.  Teplická konzervatoř  
  se představuje

ZAHRADNÍ DŮM 
13. 10., 1900  Smyčcové kvarteto  
  SČF Teplice 

DŮM KULTURY 
14. 10., 1900  Mimořádný koncert  
  SČF Teplice 
15. 10., 1900  Štefan Margita – Intimity  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. 10., 1900  MHF Lípa Musica 
18. 10.  Nepál – 46 dnů na treku 
29. 10., 1900  Mimořádný koncert  
  SČF Teplice

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO 
20. 10., 1900  Tak já letím 
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Přidejte se do našeho týmu!
Hledáme zdravotní sestru 

NÁPLŇ PRÁCE
• poskytování zdravotní péče dle ordinace lékaře v domácím 

prostředí klienta
• vedení zdravotní dokumentace v PC 

NABÍZÍME
• práci na HPP, nebo DPP jako přivýdělek
• motivační mzdové ohodnocení
• služební automobil i k soukromým účelům,  

příspěvek na MHD
• služební SIM s neomezeným voláním i k soukromým účelům

• možnost dalšího vzdělávání financovaného zaměstnavatelem
• 5 týdnů dovolené
• benefity
• zázemí rodinné firmy s dvacetiletou tradicí

POŽADUJEME
• příslušnou odbornost všeobecné zdravotní sestry a praxe
• spolehlivost, odpovědnost, komunikativnost
• základní znalostí práce na PC
• řidičské oprávnění výhodou
• trestní bezúhonnost

KONTAKT
• Telefon: 475 216 331 
• E-mail: info@acmepece.cz 

Osobní data nepřijatých uchazečů jsou v souladu s postupy GDPR skartována.

Návštěva císaře 

Impozantní lázeňský dům z roku 1845 pa-
tří k nejcennějším stavbám Teplic. Jméno 
Císařské lázně odkazuje na návštěvy cí-
saře Františka Josefa I. i řady dalších vla-
dařů, kteří si zde doslova podávali dve-
ře. Lázeňský dům Císařské lázně nedaleko 
centra města Teplice nabízí všechny služby 
pod jednou střechou. 

Autor dějin Teplic
V Teplicích se v roce 1838 narodil Her-
mann Hallwich. Na pražské univerzitě vy-
studoval dějiny a v letech 1862–1869 byl 
gymnazijním učitelem. Následujících 22 let 
působil jako sekretář Obchodní komory 
v Liberci, ale již roku 1871 se stal poslan-
cem rakouské Říšské rady i zemským po-
slancem.  Jako historik vydal v roce 1868 
Dějiny horního města Krupky, následova-
la kniha o dějinách Liberce a v roce 1886 
vydal dějiny Teplic. Zabýval se otázkou ro-
diště Waltera von der Vogelweide, stře-
dověkého minnesängera, který se snad 
narodil v Duchcově. Na sklonku života stál 
v čele kuratoria duchcovského muzea.

Nejdelší lanovka
Dvousedačková lanová dráha na Komáří 
vížku byla postavena v letech 1950–1952 
a se svými 2 348 metry byla nejdelší ve 
střední Evropě.  Lanovka s celoročním pro-
vozem vás dopraví z centra města Krup-
ky na vrchol Komáří vížky, kde se v blíz-
kosti stanice nachází Horský hotel Komáří 
vížka s vyhlídkovou restaurací. Za jasného 
počasí a dobré viditelnosti lze z terasy do-
hlédnout až na vrcholky Krkonoš a jako na 
dlani spatříte České středohoří. 

V Í T E , Ž E …

25. 10., 1900  Dokud nás milenky nerozdělí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. 10., 1900  Cavemam
3. 11.  Leona Machálková

JAZZ CLUB 
2. 10., 2000  Steve Clarke Trio (USA)
15. 10., 2000  Luboš Pospíšil
22. 10.  Jan Spálený Trio 

KNAK TEPLICE
27. 11., 1930  Teplice – zakázanÝovoce  
  & Jaksi Taksi –  
  Svět se změnil TOUR

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstavy 
do 31. 10.  Milan Žofka, keramik a sochař 
22. 10. – 27. 2. 2022  
  Něžná krása krajky 
do 21. 11.  Iva Kolorenčová  
  a Markéta Váradiová
2.–28. 11.  Noráci – příběhy Čechů,  
  totálně nasazených do Norska

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
23. 10.  Divadlo Járy Cimrmana  
  – Záskok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 11.   Vím, že víš, že vím...  
  – Agentura Harlekýn s.r.o.
25.11.  Miluju tě, jsi prima ale,  
  rychle se změň  
  – Divadlo Kladno 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
14. 11.  Čiperkové
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Okolí nádraží se propojí 
s centrem a zklidní se doprava

Teplice – Více místa pro parko-
vání, zklidnění dopravy a také 
propojení této lokality s cen-
trem města. Tak by se mohlo 
změnit okolí vlakového nádra-
ží. Město nechalo zpracovat 
studii, která řeší prostor nádra-
ží, kolejiště, Tržního náměs-
tí nebo veřejného prostran-
ství v přilehlých ulicích. Studie 
navrhuje i propojení přední 
a zadní části nádraží a zároveň 
zklidnění provozu před nádraž-
ní budovou.

„My jsme začali pracovat 
s touto lokalitou, protože ná-
draží je taková vstupní brána 
do města a dlouhodobě jde 
o zanedbávané místo,“ vysvět-
lil náměstek primátora Jiří 

ř í j e n  2 0 2 1

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 4. 10. 2021  Příští vydání 1. 11. 2021  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 25. 10. 2021  Informace o inzerci a distribuci na www.mediaconcept.cz  V nákladu 29.000 výtisků je distribuován 
do schránek domácností prostřednictvím PNS, a.s.  Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru města Teplice  Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem Žít Teplice je Media Concept, s. r. o., IČ 02750686, 
se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 10 vydání v kalendářním roce  Tiskne:Severotisk s.r.o.  Redakce: Gabriela Zlámalová, tel.: 605 262 193, e-mail: redakce@zitteplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: 
Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@teplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce. Příspěvky v tomto vydání publikujeme na webových stránkách časopisu, 
neposkytujeme je jiným subjektům a identifikační údaje autorů příspěvků používáme jen pro ověření pravosti informací.  Volné výtisky jsou k dispozici, kromě jiných míst, v informačním centru na náměstí E. Beneše, v Domě kultury a v poliklinice teplické nemocnice. 

www.facebook.com/zitteplice.cz

Simona  
Malá 
45 let,  
pekařka  
Očkování se 
vyhýbám. Nechci 
do sebe dostávat 

látky s vedlejšími účinky. Možná to 
zní hloupě, ale je to tak a můj názor 
nikdo nezmění. 

Helena  
Voctářová  
74 let, 
spolek  
Zvonkohra 
Nikdy jsem 
chřipku 

neměla a nikdy jsem nebyla 
očkovaná. V tomto směru si 
pravděpodobně moje tělo 
dokáže poradit. Tedy ani letos 
neuvažuji o očkování.

Roman  
Dietz  
56 let, 
ředitel  
filharmonie 
Ano, uvažuji, ale 
nechám rozhod-

nutí na svém lékaři.

Jana  
Jirešová 
49 let, 
obchodnice 
Samozřejmě, 
že se očkovat 
nechám, dělám 

to tak každý rok. Upřímně mě ty 
proležené nebo ještě hůře přechoze-
né nemoci nebaví.  

Hana  
Marxová  
43 let, 
úřednice 
Nechala jsem se 
očkovat proti 
covidu-19, ale 

o chřipce jsem neuvažovala. Asi to 
nechám být i letos. 

Lenka  
Stránská  
52 let, 
auditorka 
Ráda bych se 
nechala, záleží, 
jestli zbude i na 

moji věkovou kategorii. Loni jsem 
se proti chřipce nechala očkovat, 
nemoc jsem neměla, následky po 
očkování také ne. 

Uvažujete o očkování proti chřipce? 

A N K E T A

Štábl a dodal, že Správa želez-
nic avizovala rekonstrukci ná-
dražní budovy a blízkého okolí, 
takže by byla škoda toho ne-
využít. V rámci rekonstrukce 
nádražní budovy by měl vznik-
nout podchod, který by propo-
jil nádražní budovu s nástu-
pišti, ale také s prostorem za 
nádražím. Tam by mohla být 
jak komerční zóna, tak obyt-
ná část.

Na oživení této části města 
chtějí Teplice spolupracovat se 
Správou železnic, která už vy-
psala výběrové řízení na doda-
vatele první etapy prací rekon-
strukce nádraží za 954 milionů 
korun a také se soukromníky, 
kteří tu mají řadu objektů.  gz
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realcentrum cars s.r.o.

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.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Ceed Sportswagon PHEV: 1,3 l/100 km 29 g /km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia.com. * V cyklu WLTP (referenční údaj, který se může změnit na základě konečné homologace).

Nabitá inspirací.
Propojení, které inspiruje.
Nová Kia Ceed Sportswagon
Plug-in Hybrid.
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Pro stadion se stále hledá lokalitaKubera bude mít 
pamětní desku

Volby ovlivní pandemie koronaviru

Na tahu Bílinou vznikne tunel

V Ústeckém kraji
posloucháme

88.8 FM sever.rozhlas.cz

Český rozhlas 
Sever

SEVER-UNIVERZAL-VÝŠKA.indd   1 18.6.2021   17:56:19

Teplice – Město stále hledá 
vhodný prostor pro atletický 
stadion. Mezi vytipovanými 
oblastmi byly Hvězda Trno-
vany, Třešňovka nebo Doli-
ny-Novosedlická. Zmíněná 
Třešňovka je mezi Tepličany 
oblíbená k relaxaci a procház-
kám a umístění stadionu tam 
odmítá petice občanů. Padá 
i varianta TJ Hvězda Trnovany, 
protože se vedení radnice ne-
domluvilo s majiteli části po-
zemků v areálu.

Náměstek primátora Jiří 
Štábl sdělil, že nyní probíhají 

jednání s FK Teplice. „Rádi 
bychom se s FK Teplice sešli 

a projednávanou vytipovanou 
lokalitu blíže probrali. Pak bu-
deme schopni říct, jestli o tom 
prostoru budeme uvažovat,“ 
řekl Štábl.

„V podstatě jsme stále na 
úrovni jednání, nikoliv rozho-
dování, takže žádné faktické 
rozhodnutí nebo směřování 
k rozhodnutí umístění atletic-
kého stadionu zatím nepad-
lo. A myslím si, že v nejbližší 
době ani nepadne, dokud ne-
budeme vědět o nějakém přes-
ném umístění,“ doplnil primá-
tor Hynek Hanza.  gz

Ústecký kraj – Říjnové volby 
ovlivní pandemie koronavi-
ru. Ve volebních místnostech 
budeme muset mít zakrytá 
ústa a nos a možnost volit bu-
dou mít i lidé v karanténě. Vo-
lit nové poslance se vydáme 
8. a 9. října. V pátek budou 
volební místnosti otevřeny od 
14:00 do 22:00 a v sobotu od 
8:00 do 14:00 hodin. 

Lidé v karanténě budou mít 
možnost hlasovat takzvaně 
Drive-in, tedy z auta. Zvlášt-
ní stanoviště bude 6. října od 
8:00 do 17:00 hodin v každém 
okresním městě. Tam bude 
moci volič přijet autem a ode-
vzdat hlas přímo z vozu. „Tím-
to způsobem ale mohou volit 
pouze lidé s koronavirem nebo 
nařízenou karanténou. Na jiná 
infekční onemocnění se zákon 
nevztahuje,“ řekl mluvčí Mini-
sterstva vnitra Ondřej Kráto-
ška. Ve dnech 7. a 8. října ob-
jede zvláštní komise krajskou 
hygienickou stanicí uzavřené 
pobytové ústavy a 8. a 9. říj-
na navštíví voliče v karanténě 
doma. 

V Ústeckém kraji zaregist-
rovalo svoje kandidátky 17 po-
litických subjektů. Je to o osm 
subjektů méně než před čtyřmi 
roky. Kandidátku odevzdaly 

tradiční strany zastoupené 
ve sněmovně, jako například 
ČSSD, ANO, SPD, KSČM, koali-
ce Spolu složená z ODS, KDU-
-ČSL a TOP 09 i koalice Pirátů 
a STAN. Ale i nová uskupe-
ní, jako je Trikolora Svobodní 
Soukromníci nebo Přísaha Ro-
berta Šlachty.

V našem regionu by se mohl 
odehrát pomyslný boj o premi-
érské křeslo. ANO v Ústeckém 
kraji nasadilo jako jedničku 
předsedu vlády Andreje Babiše 
a Piráti se Starosty zase svého 
lídra Ivana Bartoše. Do voleb-
ního klání se zapojí i poslanec 
Jaroslav Foldyna jako lídr SPD. 
ČSSD povede do voleb krup-
ský starosta Zdeněk Matouš, 
stranu Trikolora Svobodní 
Soukromníci Tereza Hyťhová. 
Lídrem KSČM je krajský zastu-
pitel Jaroslav Komínek. Mezi 
kandidáty z Ústeckého kraje 
budou v podzimních sněmov-
ních volbách vybírat i Češi žijí-
cí v zahraničí.  gz

Bílina – Kritickou dopravní si-
tuaci na hlavním tahu Bílinou 
vyřeší silniční tunel. Odsouhla-
sila to Centrální komise Minis-
terstva dopravy. Ve špičce trvá 
projet přes kilometr dlouhý 
průtah Bílinou i půl hodiny. Tu-
nel pod městem bude mít dva 
tubusy s celkem čtyřmi jízd-
ními pruhy, dvěma v každém 
směru. „Nyní musíme připravit 
záměr projektu, následně do-
kumentaci EIA a zejména pak 

stavební povolení, které bude 
znamenat skutečnou zelenou 
pro tuto stavbu,“ řekl ředitel 
chomutovské Správy ŘSD Mar-
tin Vidimský. Ekonomická stu-
die zohlednila zejména úpra-
vy silnice, aby se na ní mohlo 
jezdit 110 km/h, a také to, že 
vznikne ucelený čtyřpruhový 
tah z dálnice D8 až do Chomu-
tova s napojením na dálnici 
D7. Práce by mohly začít v roce 
2029.  gz

Louny – V Praze má lavičku, 
v Teplicích „hořící“ cigaretu. 
V Lounech na domě ve Vladi-
slavově ulici, kde se 16. úno-
ra 1947 Jaroslav Kubera naro-
dil, bude mít pamětní desku. 
Zastupitelé také odsouhlasili 
udělit Kuberovi čestné občan-
ství města, které předají jeho 
manželce Věře. Lounský rodák 
Jaroslav Kubera, který náh-
le zemřel 20. ledna 2020, byl 
dlouholetý teplický primátor 
a senátor. Od roku 2018 před-
sedal horní komoře Parlamen-
tu České republiky.  gz

Ministerstvo udělilo 
elektrárně výjimku
Ledvice – Uhelné elektrárně 
Ledvice potvrdilo Ministerstvo 
životního prostředí výjimku 
z limitů pro škodliviny. Podle 
ekologických organizací Hnutí 
Duha a Greenpeace jde o povo-
lení čtyřnásobně překračovat 
limit pro toxickou rtuť. 

Mluvčí skupiny ČEZ Ota 
Schnepp vysvětlil, že delší čas 
je potřeba na omezení emisí 
a výjimka platí jen omezeně, 
do června 2025.  gz

Internacionál Jarošík 
nově vede Skláře
Teplice – Žlutomodré povede nový 
trenér Jiří Jarošík. Vedení teplic-
kého fotbalového klubu se na 
spolupráci s fotbalovým interna-
cionálem dohodlo v září, poté co 
byl odvolán trenérský štáb v čele 
s hlavním trenérem Radimem 
Kučerou. „Výkony mužstva, až 
na několik výjimek, nebyly špat-
né, ale výsledky nepřichází, pro-
to reagujeme,“ řekl ředitel FK 
Teplice Rudolf Řepka.  gz
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Bezdomovci hledají, kde se vyspí Výstavba ostrůvku 
omezí dopravu

Nové zelené vlaky vyrazí na tratě 
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Teplice – Ruina v Mlýnské uli-
ci šla o prázdninách k zemi, 
a o bydlení tak přišla zhruba 
padesátka lidí bez domova, 
která objekt roky obývala. 

„Jakmile jsme se dozvědě-
li, že půjde objekt k zemi, tak 
jsme začali jednat s nízkopra-
hovým centrem Květina a cen-
trem pro pomoc narkomanům 
White Light. Sociálnímu odbo-
ru města se podařilo domluvit 
s úřadem práce, že lidem, co 
k nim dorazí, pomůžou vyho-
tovit doklady, aby dosáhli na 
nějakou dávku, jenže tohoto 

prakticky nikdo nevyužil,“ řekl 
náměstek primátora Jiří Štábl.

Lidé bez domova začali hle-
dat jiné místo k přežívání „Teď 
mají Tepličané pocit, že jsou 
lidé bez domova více vidět 
v centru města. Ale určitě jde 
jen o fázi, kdy hledají nějaké 

místo, kde by zas mohli chvíli 
být,“ popsal Štábl s tím, že na-
bízené bydlení v azylových do-
mech využilo jen několik lidí. 

Město spolupracuje s Květi-
nou i s organizací White Light 
a snaží se situaci před nad-
cházející zimou stabilizovat. 
Problémem je podle Štábla 
i protialkoholní záchytná sta-
nice v Teplicích. „Svážení opi-
lých nepřizpůsobivých občanů 
z okolí způsobuje to, že část 
těchto lidí zůstává po opuštění 
tohoto zařízení v našem měs-
tě,“ dodává.  gz

Trnovany – Masarykova ulice 
u Červeného kostela bude až do 
31. října uzavřená. A to kvůli vý-
stavbě středového dělícího os-
trůvku nového přechodu. 

Řidiči tak neprojedou úsekem 
od křižovatky s ulicí Okružní po 
křižovatku s ulicemi U Červené-
ho kostela a Doubravskou. Ob-
jízdná trasa bude obousměrně 
vedena ulicemi Okružní, Stano-
vá, Jana Koziny a Přítkovská.  gz

Příznivci finské hry 
Mölkky mají hřiště
Teplice – V blízkosti sídliště v uli-
ci V Závětří se schází parta 
nadšenců a hrají spolu finskou 
venkovní hru 
Mölkky. Sta-
rý plácek jim 
zvelebil bě-
hem měsíce 
teplický ma-
gistrát, takže 
v tuto chvíli 
mají hráči 
k dispozici 
nový povrch, nalajnované hřiště 
a lavičky k odpočinku.

„Hřiště bude sloužit nejen pří-
znivcům této hry, ale i dětem 
z okolí, které tak mají k dispo-
zici další prostor, na kterém 
si můžou hrát,“ řekl náměstek 
primátora Jiří Štábl a dodal, že 
hřiště bude slavnostně otevřeno 
2. října nultým ročníkem turnaje 
Mölkky O pohár Doubravky.  gz

Ústecký kraj – Polský výrobce 
Pesa představil na gdaňském 
železničním veletrhu Trako 
veřejnosti nové vlaky, které 
budou jezdit pro RegioJet v Ús-
teckém kraji. Celkem půjde 
o sedm souprav za více než půl 
miliardy korun.

„Aktuálně jsou zkompleto-
vány dvě soupravy, dokončo-
vání dalších bude probíhat 
v následujících týdnech. Druhá 
souprava zahájí v následují-
cích dnech proces schvalování 
a testovacích jízd. Jakmile bu-
dou zkoušky úspěšně završeny, 
předpokládá RegioJet postup-
né nasazení do provozu,“ řekl 
mluvčí společnosti Aleš Ond-
růj. Zahájení provozu jednotek 
s cestujícími je tak naplánová-
no v průběhu prvního pololetí 
roku 2022. 

Všechny soupravy budou 
v zelené barvě typické pro 

krajskou dopravu. „Budou na-
sazeny výhradně na linky, kde 
byl provoz zajištěn motorový-
mi vozy se vznětovými moto-
ry. Přínos životnímu prostředí 
je tak nesporný,“ řekl krajský 
radní Marek Hrabáč.

Jednotka označená jako Pesa 
654 pojme celkem 154 sedících 
cestujících a má maximální 
rychlost 160 km/h. Soupravy 
jsou plně bezbariérové, klima-
tizované, vybaveny Wi-Fi a zá-
suvkami. Nechybí prostor pro 
přepravu šesti jízdních kol, 
dvou vozíčkářů i velkých zava-
zadel.  gz

Provoz na Kozí dráze 
zajistí nový dopravce 
Ústecký kraj – Kraj už vybral do-
pravce, který zajistí provoz na 
takzvané Kozí dráze. Jde o spo-
lečnost KŽC Doprava. Počítá se 
zachováním turistických linek. 
Podle náměstka hejtmana Ji-
řího Řeháka bude Kozí dráha 
sloužit turistům od dubna do 
října. Možné bude domluvit 
i spoje během jarních prázdnin. 

Na trati mají jezdit čtyři páry 
vlaků každý víkendový den 
a o svátcích. Za provoz vlaků 
zaplatí kraj 2,1 milionu korun.

Poničená trať teď projde 
opravami. Podle Nely Friebo-
vé ze Správy železnic by mohlo 
dojít k obnovení sjízdnosti tra-
tě ve druhé polovině listopadu. 
Práce vyjdou bez daně na té-
měř 38 milionů korun a dalších 
zhruba 50 milionů korun bude 
stát sanace u Děčína. 

Pokud se opravy podaří 
urychlit, tak by se mohly vla-
ky mezi Děčín a Telnici vrátit 
už v říjnu. Druhý říjnový ví-
kend totiž dráha slaví 150. vý-
ročí založení.  gz
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Náborová kampaň na SŠ AGC 
Blíží se podzim, a to je pro pracovníky Střední školy AGC vždy důležité období. 

Zeptali jsme se ředitele školy Tomáše Holomka, co pro něj tato akce znamená a jak 
se na budoucí náborovou kampaň připravuje. 

„Náborovou kampaň vždy zahajujeme veletrhem vzdělávání, který standardně 
probíhá v Domě kultury v Teplicích a na jehož přípravě a realizaci se naše škola 
spolupodílí jako jeden z organizátorů. Výběr té správné střední školy považuji za 
velmi důležitý krok v budoucím profesním rozvoji každého žáka a spolupodílí se 
na něm i rodiče a školní kariérový poradce. Proto je pro nás důležité poskytnout 
maximum informací o nabízených oborech, a především pak o dalším uplatně-
ní na trhu práce. Veletrh vzdělávání je ideální příležitostí získat primární přehled 
o nabídce středních škol a je směřován na samotné žáky a jejich rodiče, kteří se 
účastní v  hojném počtu. Pak následuje osobní prezentace na spolupracujících 
základních školách. Je to privátněji realizované představení školy, během které-
ho jsou vhodnější podmínky na osobní dotazy zájemců o naše obory. Ve druhé 
polovině listopadu plánujeme dny otevřených dveří. Rodiče a zájemci se mohou 
přijít podívat do školy, prohlédnout si vnitřní prostory a tentokrát získat již de-
tailní informace o kterémkoli z oborů. O možnost navštívit školu osobně je dlou-
hodobě veliký zájem. Řídíme se heslem – lepší jedenkrát vidět než desetkrát sly-
šet. A  to jednoznačně platí. Připravili jsme nové promo video, ve kterém jsou 
postupně představeny všechny obory, tiskneme propagační letáčky a po zkuše-
nostech z loňského roku, kdy nebylo možné školu hromadně navštěvovat, jsme 
připravili zájemcům virtuální 3D prohlídku celé školy. Díky ní si je možné navští-
vit naši školu v klidu z prostředí domova. Lze se projít chodbami a učebnami po-
dobně, jako na Google street mapách a pohodlně si prohlédnout interiér školy 
do všech detailů. Samozřejmě platí pravidlo, kdy osobní kontakt nic nenahradí. 
Ale to je svoboda volby každého, koho naše škola zaujala. Promo video, 3D vir-
tuální prohlídka i propagační letáčky jsou dostupné prostřednictvím webových 
stránek školy," uzavírá Tomáš Holomek.

Covid potlačil chřipku, letos udeří silněji
Ústecký kraj – Chřipka, kte-
rou loni potlačila pandemie 
koronaviru, by mohla letos 
udeřit o to razantněji. Léka-
ři proto nabádají k očkování 
proti chřipce, vakcín by měl 
být dostatek. Podle zástupce 

zároveň je vhodná doba na 
očkování proti chřipce. Do-
poručoval byste ho? Všem, 
nebo jen takzvaně rizikovým 
skupinám?

Ano, očkovat by se určitě 
měli nechat všichni, co chodí 
každoročně. Což jsou zejmé-
na starší lidé a další rizikoví 
pacienti. Ale doporučil bych to 
všem. Pokud lidé nemají něja-
kou kontraindikaci, tak by se 
letos naočkovat proti chřipce 
měli. Laboratoře během minu-
lé sezony nezaznamenaly ani 
jeden pozitivní záchyt chřipky. 
Ale teď panuje oprávněná oba-
va, že by se chřipka mohla šířit 
masivněji, takže bychom nyní 
neměli očkování podcenit. 

Zmínil jste, že existuje hroz-
ba masivního šíření chřipky, 
ale jsou indicie, že by moh-
la být i agresivnější. Máte 
k tomu nějaké informace?

Chřipku bychom nemě-
li podceňovat. A to, že se loni 
s chřipkou prakticky nikdo 
nesetkal, však neznamená, že 
zmizela úplně. Panuje obava, 
že bude celá populace k one-
mocnění daleko náchylnější. 

Proto očkování nepodceňujme. 
Vakcína proti chřipce se kaž-
doročně upravuje a nová očko-
vací látka by měla pokrýt větší 
škálu virů chřipky.

Důležitost očkování proti 
covidu většina z nás chá-
pe. Ale je nutná třetí dávka? 
Proč?

Jde o takzvanou posilující 
dávku. A doporučil bych ji pře-
devším lidem, kteří jsou vážně 
nemocní, mají poruchy imunit-
ního systému, dále seniorům, 
kterým je více než 65 let, zdra-
votníkům nebo pracovníkům 

v sociálních službách. Ale do 
budoucna bych ji doporučil 
všem, co už mají osm měsíců 
po naočkování druhou dávkou.

Jak se chovat, abychom se 
na podzim nepotýkali s další 
vlnou?

Ačkoli mají lidé pocit, že už 
je to za námi, tak není. S covi-
dem se budeme muset naučit 
žít. Určitě je nutné dodržovat 
známé 3R. Zároveň být obe-
zřetný při cestování. To, že 
je člověk očkovaný, to nezna-
mená, že se covidem nemůže 
nakazit nebo ho přenášet.  gz

ředitelky krajské hygieny Jo-
zefa Krále by se měly očko-
vat rizikové skupiny, jak tře-
tí dávkou proti covidu, tak 
i vakcínou proti chřipce. Ta 
totiž nezmizela, pouze ji vy-
tlačila opatření proti covi-
du-19 a nákaza samotná.

V současné době hraje prim 
očkování proti covidu-19, 
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Blíží se rok, kdy se auto může stát luxusem
Ústecký kraj – Prodej nových 
aut s benzínovým a dieselo-
vým motorem by měl skon-
či v roce 2035. Počítá s tím 
evropský plán takzvaného 
Green Dealu neboli Zelené 
dohody. Vozy podle dohody 
nebudou smět kvůli ekologii 
produkovat žádné emise oxi-
du uhličitého. Povolena tak 
bude jenom výroba aut na 
elektřinu či vodík. V plánu Ev-
ropské komise je snížit emise 
o 55 procent v porovnání s ro-
kem 1990. 

Metropole kraje chystá  
nabíjecí centrum

Propagátor elektromobility, 
jeden z prvních, kdo v Česku 
vlastnil elektroauto značky Tes-
la, náměstek ústeckého primá-
tora Martin Hausenblas v tom 
vidí budoucnost a Česko by se 
na tento vývoj mělo připravit. 
„Termín konce fosilních aut do 
konce roku 2035 je důležitým 
signálem Evropské unie, který 
zvýší jistotu celého automobi-
lového průmyslu, kterou potře-
buje k realizaci tak zásadních 
a principiálních změn, které je 
čekají,“ myslí si Hausenblas, 

který dodává, že doprava způ-
sobuje třetinu emisí CO2 a po-
díl na celku roste. Proto je 
podle něho klíčové jasné ve-
dení k oduhlíkování dopravy. 
„Naštěstí cena baterií klesá 
zásadním tempem, tudíž do-
stupnost elektrovozidel se 
bude dramaticky zvyšovat. 
Vzápětí se přesune problém 
k nabíjecí infrastruktuře. Zá-
kladem budou rychlokapacit-
ní nabíjecí centra. Jedno ta-
kové se připravuje u Globusu 
v Předlicích,“ dodává.

Elektrovozy kraj už využívá
Podle ústeckého hejtma-

na Jana Schillera Ústecký kraj 

dlouhodobě podporuje vznik 
nových dobíjecích stanic. Ři-
diči tak mají k dispozici pás-
mo standardních i rychlodo-
bíjecích stanic od Klášterce 
nad Ohří, Chomutova, Teplic, 
Ústí nad Labem až po Děčín. 
Jen těch, co provozuje ČEZ, je 
v kraji více než dvacítka. Kraj 
už využívá elektromobily pro 
své zaměstnance nebo v sociál-
ních službách, například k pře-
pravě klientů i dětí do zdravot-
nických zařízení, k zajištění 
zásobování či převozu klientů. 

Konec levných automobilů
Je tu zásadní problém, cena 

elektroaut je nesrovnatelně 

vyšší než benzinových nebo 
dieselových vozů. „Myšlen-
ka ekologického cestování 
je hezká, ale otázkou je, jak 
se s tím popere automobilo-
vý průmysl, kde se vezme to-
lik materiálů na výrobu těch 
nejrůznějších baterií a kde 
se vezme tolik energie, která 
bude ty baterie nabíjet,“ uve-
dl náměstek teplického pri-
mátora Jiří Štábl. Podle něho 
přechod nebude jednoduchý. 
„Přinese to prakticky konec 
levnějších aut. A neumím si 
představit, kolik z nás si ta-
ková auta bude moci dovo-
lit pořídit,“ zdůraznil Štábl 
s tím, že by ho zajímalo, zda 
existuje strategie a zafinan-
cování takového přechodu.

Podobný pohled má i euro-
poslanec Jan Zahradil. Pokud 
by se mělo masově na elek-
tromobily přejít, tak by se 
vlastnictví automobilu stalo 
exkluzivní záležitostí, řekl 
v debatě na CNN Prima News 
a dodal, že není přesvědčen, 
že se něco takového dá zre-
alizovat. K unijnímu Green 
Dealu nemá prý europoslanec 
důvěru.  gz
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Jan Skorkovský: Žongloval jsem s milionem korun i při maratonu

jídlo: chutná mi vše, co 
manželka uvaří

barva: zelená, modrá, 
žlutá 

číslo: 1, 2, 11

hudba: Spirituál 
kvintet, Věra 
Martinová, Karel Zich

politik: jsem 
apolitický
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Žongloval s třímilimetrovou antiperlí 
i věcmi, které svým tvarem míč 
nepřipomínají. Uběhl maraton a kopal si 
přitom míčem, který mu ani jednou nespadl 
na zem. Teplický rodák a král fotbalového 
míče Jan Skorkovský je držitelem 1515 
českých i světových rekordů.
Gabriela Zlámalová

Pracoval jste jako veterinář, 
ale vaším koníčkem i životní 
náplní bylo fotbalové žong- 
lérství. Jak vás to vůbec na-
padlo?

Mým snem a cílem bylo stát 
se slavným fotbalistou. Slib-
né začátky a úsilí naznačovaly 
reálnou naději. V devatenácti, 
v roce 1971, jsem se v Teplicích 
z prvoligového dorostu dostal 
do prvoligového kádru dospě-
lých. Zároveň jsem ale odmatu-
roval na gymnáziu, byl v Brně 
přijat ke studiu na Veterinár-
ní fakultu a přestoupil do pr-
voligové Zbrojovky. Vysokou 
školu jsem vystudoval, ale 

s vrcholovým fotbalem skončil. 

Ale ne nadobro…
Během veterinární praxe 

v Praze jsem zároveň velmi in-
tenzívně pokračoval v naplně-
ní svého fotbalového snu. Už ne 
jako fotbalista ale jako zmuto-
vaný fotbalový sólista. Z in-
dividuálních a netradičních 
fotbalových dovedností jsem 
postupně vymýšlel a vytvářel 
samostatnou sportovně-umělec-
kou specializaci a k té jako bo-
nus rekordní výkony. Když bylo 
moje veterinární pracoviště po 
dvaceti letech zrušeno, nové 
místo jsem nehledal. Originální 

INZERCE

živností až do důchodu byla fot-
balová show a rekordy. Uživil 
jsem rodinu, procestoval celý 
svět, kariéru měl delší proti kla-
sickým fotbalistům o čtvrt sto-
letí a rekordů bylo víc než gólů 
od nejlepších kanonýrů. Jsem 
aktuálně v cíli a měl bych být 
spokojen.

Byl jste nadějný fotbalista, 
proč jste vlastně skončil s fot-
balem?

Studium bylo náročné, do 
kádru pro první ligu jsem nebyl 
zařazen. Bylo mi dvacet, další 
úsilí se mi zdálo marné, velmi 
slibná kariéra tak skončila dří-
ve, než vlastně pořádně začala. 
Rozhodnutí míč si přivlastnit 
pouze pro sebe mi poskytlo si 
dosyta užívat fotbalu, a to i na 
místech, o kterých se mi ani ne-
snilo, a se spoluhráči, kteří byli 
mými velkými vzory a idoly.

 Jste teplický rodák. Jak vlast-
ně na dětství a mládí na seve-
ru Čech vzpomínáte?

Dětství a mládí na severu 
Čech bylo krásné, nezapome-
nutelné. Byl to pravý domov, na 
který často a dojatě vzpomínám 
po celý zbytek života, od těch 
devatenácti let, kdy jsem vyrazil 
do světa.

Vracíte se sem? Máte tu třeba 
rodinu, přátele?

Od roku 1976 žiji v Praze. Ro-
diče bydleli v Teplicích do roku 
2011. Babičku s dědou jsem měl 
v Žalanech a skvělou tetu a dva 

bratrance v Bořislavi. To byly 
hlavní důvody k pravidelným 
návštěvám. Výborným kamará-
dem byl, bohužel už nežijící tep-
lický fotbalista, Vašek Senický. 
Od žáků jsme spolu hráli fotbal, 
a dokonce ve škole seděli v jed-
né lavici. Během kariéry jsem tu 
absolvoval mnoho zajímavých 
akcí a vystoupení.

Jste držitelem velké spousty 
českých i světových rekordů. 
Kolik přesně jste jich vytvořil?

Bylo jich více jak dva tisíce. 
Započítaly se ale pouze ty, které 
byly odborně dozorovány, ově-
řeny a potvrzeny certifikátem či 
podobným písemným dokumen-
tem. Můj poslední certifikovaný 
záznam v České databance re-
kordů z června 2018 potvrzuje, 
že od roku 1982 do roku 2018 je 
to celkem 1515 národních a svě-
tových rekordů.

Z uvedeného počtu je 1 154 re-
kordů českých, 100 rekordů 
československých a 261 rekordů 
světových. Započítány jsou kro-
mě fotbalových rekordů i rekor-
dy v přeskocích přes švihadlo. 
Za 36 roků rekordmanské kari-
éry dává celkový počet rekor-
dů zajímavý průměr. Méně než 
9 dnů na jeden národní nebo 
světový rekord.

Zaujalo mě, že jste dokázal 
překonat maratonskou trať 
a přitom si kopat nebo hlavič-
kovat s míčem. Jak moc nároč-
né to bylo?

Náročnost spočívala přede-
vším v tom, že během celé trasy 
stačil zlomek sekundy, nepatr-
ná nepřesnost znamenající do-
tek fotbalového míče se zemí 
nebo s rukou, tím zmaření mé 
jedinečné příležitosti i mnoha-
leté přípravy. S přibývajícími 

se narodil 2. září 1952 v Teplicích. Pro-
fesí je veterinární lékař, ale celý život 
se věnoval netradičním fotbalovým do-
vednostem. Je držitelem celkem 1515 
národních a světových rekordů. Z uve-
deného počtu je 1154 rekordů českých, 
100 rekordů československých a 261 
rekordů světových. Do Rekordmanské 
síně slávy byl uveden v roce 2007. Byl 
hostem mnoha televizních pořadů, je 
o něm natočen dokumentární film.

Jan Skorkovský

P R O F I L
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Jan Skorkovský: Žongloval jsem s milionem korun i při maratonu
ř í j e n  2 0 2 1

kilometry a s rostoucí únavou 
bylo nutné udržet stoprocentní 
soustředění a pozornost po ce-
lých více jak 7 hodin. Absolvo-
val jsem to v roce 1990, v rámci 
1. ročníku Mezinárodního ma-
ratonu v Praze. Starté-
rem byl legendární 
Emil Zátopek a do 
cíle na Staro-
městské náměs-
tí jsem dorazil za 
7 hodin 18 minut 
55 sekund.

Šlo asi 
o unikátní 
rekord…

Krom jiného 
byl tento rekord, 
jako jediný své-
ho druhu, zhru-
ba 20 let uváděn 
v celosvětových 
vydáních Gui-
nnessovy knihy 
světových rekordů 
v kapitole Fotbal.

Kde jste hledal inspi-
raci pro své rekordy?

Především v sobě. Té-
měř každodenní několi-
kahodinový trénink ak-
tivoval vymýšlení stovek 
disciplín a umožnil po-
stupné zvládnutí přibliž-
ně dvaceti tisíc různých 
fotbalových doved-
ností, triků a sestav. 
V akci bylo celé tělo 
kromě rukou, s míči 
všech druhů a velikos-
tí včetně dalších i zcela 
nefotbalových rekvizit, 

jako je 3milimetrová antiperle, 
rybíz, hrách, víno, mince, kost-
ky, šišky, hrnky, vejce, hokejový 
puk, kokosový ořech a další. Při 
jednom z rekordů jich bylo 130. 

Jak se na tyto výkony tré-
nuje?

S míčem jsem byl v kaž- 
dodenním kontaktu od 
pěti let. Jeho magická 
síla ovládla celý můj ži-
vot. Působila jako dro-
ga, nemoc a posedlost. 

Byla „lé-
čena“ ex-
trémními 

a navyšují-
cími trénin-

kovými dávkami. 
Už v roce 1991 
„český Guinness“ 
pan Ladislav Ko-

chánek ve své 
knize „Co člověk 
dokáže“ uvedl, že 

počet mých doteků 
s míčem je odhado-
ván na 100 miliónů. 
Za dalších třicet let 
tréninkové objemy 

výrazně narostly. Život 
aktivně prožitý s míči 
a se švihadlem zname-
ná desítky tisíc hodin 
speciálního tréninku 

a desítky tisíc fotba-
lově-žonglérských 
kilometrů. Odha-
dem se jedná o vět-

ší vzdálenost, než 
je dvakrát obvod země-

koule po rovník. Zmiňová-
ny jsou také desítky miliónů 

přeskoků švihadla, hektolit-
ry potu, tisíce propocených 
triček a odhadem 50 milió-
nů hlaviček. Za rok mi bude 

sedmdesát. Nyní už jde pou-
ze o nutný přiměřený pohyb, 
s otužováním ve Vltavě a sna-
hou o udržení životosprávy.

Jaký byl nejmenší předmět, 
se kterým jste dribloval?

Nejmenší byl právě ten 3mi-
limetrový bonbónek antiperle. 
Uprostřed stadiónu jsem s tou-
to miniaturou dokázal rekord-
ních 141 fotbalových doteků. 
Když moderátor počítající těs-
ně v mé blízkosti oznámil stov-
ku doteků, čtyři tisíce přítom-
ných diváků sice „míček“ vůbec 
nevidělo, ale do ukončení akce 
ve stoji bouřlivě aplaudovalo. 
Výkonu si cením i z toho důvo-
du, že jsem rekord zvládl bez 
brýlí, a to jsem tehdy měl na 
blízko dvě dioptrie.

A největší?
Maxi gymnastický míč o prů-

měru zhruba metr. Daleko ob-
tížnější byl z velkých předmě-
tů dětský kočárek, se kterým 
jsem zvládl předem stano-
vených 10 doteků nebo 
meloun střední velikosti. 
Velmi kuriózní bylo fotba-
lové žonglování s kostkou 
vyrobenou z tisícikorun, 
v hodnotě jednoho milió-
nu, a to na jedné firemní 
akci bankovní společnos-
ti. Poškození bankovek 

zabránil speciální obal. 

K ukončení kariéry jste si vy-
bral magické datum 11. 11. 
2011. Můžou vás ještě někde 
fanoušci vidět?

Tento fakt bych rád upřes-
nil. V uvedeném, pro mě „ma-
gicky fotbalovém“ datu jsem 
se loučil posledním rekordem 
symbolicky v Pelhřimově. Aby 
těch „fotbalových jedenáctek“ 
bylo co nejvíc, výkon s jede-
nácti nejoblíbenějšími rekvizi-
tami trval 11 minut a začátek 
akce byl stanoven na 11 hodin. 
V Pelhřimovském muzeu re-
kordů a kuriozit pak vystavili 
mou figurínu s míčem v život-
ní velikosti a řadou exponátů 
z mé kariéry vyzdobili speciál-
ní koutek.

Následující čtyři roky jsem 
vydržel být ohledně rekordů 
v klidu a regenerovat. Pátý rok 
jsem ale znovu začal s inten-
zivním tréninkem a vrátil se 
do Pelhřimova na festivaly, kde 
jsem přidal dalších 154 rekor-
dů. Aktuální bilance je tedy 
těch 1515 rekordních výkonů.

Máte u nás nějakého násle-
dovníka?

Ano, několik. Uvedu dvě 
jména. Honza Weber a Vašek 
Klouda. 

Co na tuhle vaši celoživotní 
zálibu a náplň říká vaše ro-
dina?

Manželka předem věděla, co 
jsem zač. Absolutně tolerovala 
mou celoživotní posedlost, ale 
i mnohaletou obživu. Děti mají 
vysokoškolské vzdělání, kva-
litní povolání, v mládí se mnou 
jezdily na různé akce. Čas po-
kročil, čekám už čtvrté vnouče.

A co vaše zdraví? Fyzičku 
musíte mít určitě skvělou, ale 
co třeba hlava po tolika hla-
vičkách? 

Mohu potvrdit, že tělo vy-
drží neskutečně moc. Fyzicky 
i psychicky. Na průběžnou re-
habilitaci jsem naštěstí vždy 
pamatoval. Například v období 
hodinových tréninků se šviha-
dlem s další několikahodinovou 
zátěží s míči šest dnů v týdnu 
jsem vždy sedmý den odpočí-
val a v rámci relaxace navštívil 
bazén, saunu a páru. Pokud jde 
o zranění, byla především při 
fotbalových zápasech. Výjim-
kou byly tři plastické operace 
čela, díky těm miliónům hla-
viček.

Stíháte i jiné koníčky? Máte 
čas odpočívat?

Mám rodinu, jsem sběratel, 
akvarista, milovník přírody, 
vody, všech zvířat, především 
koček, také houbař a turista. 
Čas velmi rychle běží a těsně 
před sedmdesátkou dává tělo 
občas najevo, že jsem ho vůbec 
nešetřil. Naštěstí jsem absolut-
ní abstinent a nekuřák. V živo-
tě jsem vypil jediný půllitr piva. 
Za honorář, na plese Budvaru 
s míčem na hlavě.

V posledním roce jsme museli 
nedobrovolně zbrzdit. Při čem 
vás zastihla nařízená opat-
ření?

Akceptoval jsem fakt, že pa-
třím do rizikové skupiny z hle-
diska věku. S dětmi jsme se rok 
setkávali v respirátorech na 
parkovišti před domem. Více 
než rok jsem nebyl v přírodním 
fit parku. Jsem si vědom, že po-
kud bych byl závislý na hono-
rářích z vystoupení, dostal by 
virus mě i rodinu do velmi slo-
žité finanční situace. Doufám, 
že se postupně život vrátí do ob-
vyklých normálnějších poměrů. 
S manželkou jsme naočkovaní, 
děti už nás normálně doma zase 
navštěvují.
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Muzikálové srdcovky Machálkové Filharmonici budou 
hrát pro Ludmilu

Jan Spálený trio v Jazz Clubu
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Teplice – Naše přední česká mu-
zikálová a popová zpěvačka 
Leona Machálková přichází se 
skvělou kapelou a atraktivním 
koncertním programem „Mu-
zikál – moje láska”. V průběhu 
koncertu zazní nejkrásnější pís-
ně ze světových i českých muzi-
kálů, jako je například Dracula, 

West Side Story, Je-
sus Christ Superstar, 
Mamma Mia! a další. 
Leona Machálková 
v nich ztvárnila hlav-
ní ženské role anebo 
k nim má silný citový 
vztah. Ke spolupráci 
přizvala jako hosta 

Teplice – Užijte si koncert v Jazz 
Clubu. Jan Spálený se na vás 
těší 22. října od 20:00. Vstupné 
je 150 korun. Jan Spálený Trio 
je komornější verze známější-
ho uskupení ASPM. To vzniklo 
jako trio s klavíristou a zpěvá-
kem Janem Spáleným, kytaris-
tou a harmonikářem Petrem 
Kalandrou a saxofonistou Fran-
tiškem Havlíčkem v roce 1984. 
Po Kalandrově a Havlíčkově 
odchodu se Jan Spálený obklo-
pil převážně jazzovými hráči 
a pokračoval v kultivaci svého 
originálního autorského ruko-
pisu. Základní sestava tria Jana 
Spáleného bude působit s Mi-
chalem Gerou a Filipem Spá-
leným. Jan Spálený ke vzniku 

nové kapely říká: „ASPM je 
nejlepší kapela mého života. 
ASPM dospělo, je spolehlivé 
a proměnlivé jako vzácný prs-
ten na ruce vědoucí, neokázalé 
ženy. Nemám důvod ani potře-
bu na půdorysu ASPM cokoliv 
měnit. Cítím však nutkání za-
hrát si – vedle ASPM – některé 
písničky jenom v triu, komor-
ně, navázat na folkbluesové 
začátky raných osmdesátých 
let. Muzikant se tak vrátí do 
počátků své kariéry k desít-
ky let starým písním. Mnohé 
tak slyšíme naživo po řadě let. 
Trio nám představí Spáleného 
v trochu jiné poloze. Pro milov-
níky silných hudebních zážit-
ků podmínka.  zt

Teplice – Užijte si koncert Se-
veročeské filharmonie v Domě 
kultury. Uskuteční se 29. 10. 
od 19:00. Vstupné je 200 ko-
run. Čeká vás koncertní pro-
vedení nového oratoria di-
rigenta a skladatele Jana 
Zástěry u příležitosti výročí 
1100 let od mučednické smrti 
svaté Ludmily.  zt

Sochař má v muzeu výstavu
Teplice – U příležitosti nedoži-
tého 75. výročí narození kera-
mika a sochaře Milana Žofky 
představuje muzeum rozsáh-
lou tvorbu tohoto umělce. Mos-
tecký rodák řadu let pracoval 
a tvořil právě v Teplicích. 

Autor vytvořil více jak šede-
sát keramických reliéfů, fon-
tán, zahradní keramiky a plas-
tik do veřejného prostoru. 
Přímo v Teplicích je téměř dva-
cítka jeho děl, jedním z nich je 
fontána na kruhovém objez-
du u kolonády. „Součástí in-
stalace je ukázka částí reliéfu 
z bývalé budovy Geoindustrie 
v Proboštově. Rozměrný reli-
éf pracovníci muzea zachráni-
li v roce 2019 před demolicí,“ 

říká mluvčí muzea Vlasta Ti-
chá. K výstavě vyšel katalog 
s informacemi o umělci, soupi-
sem realizací, fotodokumenta-
cí a mapkou jeho děl v Tepli-
cích, který získá ke vstupence 
každý návštěvník. Výstava 
v teplickém muzeu potrvá do 
31. října.  gz

Mariana Vojtka, se 
kterým účinkovala 
v muzikálu Monte 
Cristo. Na program 
se těšte 3. listopa-
du od 19:00 v Kruš-
nohorském divadle. 
Vstupné je od 390 do 
540 korun.  zt

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 

Klienti s platným zdravotním pojištěním hradí příplatek  

za endoskopický nůž 6 000 Kč. Na klienty bez pojištění 

se vztahují podmínky dle platného ceníku.
EUC Klinika Ústí nad Labem 

Oddělení jednodenní chirurgie

Masarykova 2000/92

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

Inzerce koronavirus (ŽítÚstí).indd   1 11.01.2021   21:59:59

-
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Barevná lakovaná skla mění styl bydlení

„Doba se posunula a sklo je dnes běžnou 
součástí nejen fasád, ale také interiérů. 
Díky obrovskému technologickému posu-
nu dokážeme pro nové i renovované inte-
riéry poskytnout nepřebernou škálu tvarů, 
barev i typů materiálů. Využití skla v inte-
riéru má dnes prakticky neomezené mož-
nosti,“ říká Petr Novák, produktový mana-
žer dekorativních skel ze společnosti AGC, 
která je největším a nejkomplexnějším 
dodavatelem skleněných řešení pro sta-
vebnictví. A právě v letošním roce přichá-
zí AGC s novou kolekcí dekorativních skel 
s lakovanou zadní stranou Lacobel (lesklý 
povrch) a Matelac (matný povrch). V nové 
kolekci je 10 odstínů shodných v lesku 
i matu, které jsou si ideálním protějškem 
a nabízejí elegantní kombinace tón v tónu. 

Barvy podle stylu
K výběru nové kolekce byli přizváni od-

borníci v oblasti barev, kteří se sešli s pro-
fesionály ze světa architektury a interié-
rového designu. Pro inspiraci byly barvy 
seskupeny do čtyř lifestylových linií, kte-
ré představují různé barevné kombinace 
a to, jak ladí s různými materiály. Dekorač-
ní styly odráží také vliv barev a emocí na 

design interiérů a vy si sami můžete vybrat 
styl, ve kterém vám bude nejlépe. Nuže, in-
spirujte se!

Minimalistický životní styl…
…klade důraz na čistotu, lehkost a mo-

derní design. Moderní klidné a jemné tóny 
dodávají interiéru luxusní, ale diskrétní 
akcenty a umožňují dokonale kombinovat 
sklo s kamennými a keramickými prvky. 

Přírodní životní styl…
...reprezentuje zemité přírodní barvy, 

které zaručují dokonalou rovnováhu, navo-
dí klidné a autentické prostředí. V tomto 
životním stylu zaměřeném na harmonii lze 
sklo dokonale snoubit se světlými odstí-
ny dřevěných prvků či korkem, a být tak 
i v interiéru blíže přírodě.

Tradiční životní styl…
…to je paleta sytých, klasických barev 

a vytříbených akcentů, které kombinují 
tradiční vzhled s letmými dotyky moderní-
ho stylu. Tento styl ocení především milov-
níci soukromí a elegance. Sklo v kombina-
ci s ušlechtilými materiály, jako jsou tmavá 
dřeva a mramor, vytváří klasický vzhled 
a vzbuzuje pocit luxusu, intimity a elegan-
ce.

Sklo již dávno není synonymem 
pro okna, dveře či skleněné 
fasády. Stále více se využívá také 
v interiérech, a to na místech, kde 
byste jej ještě nedávno nečekali. 
Architekti, projektanti, developeři, 
ale i samotní majitelé domů a bytů 
se nechávají unést čistými tvary, 
elegancí skleněných prvků v interiéru 
a jednoduchou údržbou. 

Nepřeberné možnosti 
• obklady stěn
• nábytek (obklady horizontálně 

i vertikálně, výplně dvířek, 
desky stolů apod.)

• popisovací tabule do dětského 
pokoje i do kanceláře

• dveře vestavných skříní
• vnitřní parapety
• …a mnoho dalšího.

Dynamický životní styl…
…je styl plný energie a optimismu, který 

přináší uvolnění díky své síle a originali-
tě. Dokáže vytvořit svět plný intenzivních 
barev odrážejících radost ze života. Zkom-
binujte sklo s teracem, pryskyřicí a barev-
nými betonovými podlahami a vytvořte 
interiér sršící životem a pozitivní energií, 
který je zárukou originality.

Bezpečnost a použití v interiéru
Všechna skla Lacobel a Matelac jsou 

k dispozici v bezpečnostním provedení 
s fólií SAFE+, která splňuje přísné bezpeč-
nostní normy. Skla Lacobel a Matelac jsou 
určena pro interiérové aplikace. Pro ven-
kovní a vnitřní použití v blízkosti horkých 
zón nabízí AGC tepelně tvrzená (kalená) 
skla Lacobel T a Matelac T.

Společnost AGC je vám vždy nablízku 
díky distribuční síti, technické podpoře, 
partnerům v síti Glastetik i technickým ře-
šením pro lepení a čištění skel.

Pro informace o produktech navštivte 
webové stránky www.agc-yourglass.com, 
nebo www.glastetik.cz. Pro informace o in-
stalaci, čištění a údržbě navštivte www.
agc-store.com.

Příklad Přírodního stylu – Lacobel Pink Nude a Matelac Green Safari. Foto: AGC Glass Europe
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát Arthura Schopenhauera
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www.ddmul.cz

NÁBOR
DO

MUZIKÁLŮ

HLEDÁME 
KLUKY A MUŽE

8 - 30 LET
DO HLAVNÍCH A 
VEDLEJŠÍCH ROLÍ

Více informací:
Musical school DDM

774 784 840
dcm@ddmul.cz

HLEDÁME 
DÍVKY A ŽENY

8 - 30 LET
DO HLAVNÍCH A 
VEDLEJŠÍCH ROLÍ

KERAMIKA
PRO

SENIORY

 

středa 14.00 -
15.30

Pod vedením
zkušeného 
 lektora se

můžete ponořit
do tajů práce s

keramickou
hlínou. 

Přijďte si
popovídat,
relaxovat a

tvořit!

Keramická dílna DDM Ústí nad Labem

info: keramika@ddmul.cz;
Mgr. Jana Stoicová, 603 851714 

přihlášky: www.ddmul.cz 
Instagram: tak_ceramics_ddm

Novin
ka
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Šermovali jsme na 
mistrovství minikadetů

Tepličtí šachisté 
bojovali jako draci 

ř í j e n  2 0 2 1

Tábor školáci Arkadie nakonec přece měli
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MC
20
21
10
25

V Praze se konalo Mistrovství 
ČR minižáků, minižaček, kadetů 
a kadetek. Všichni se těšili a zá-
roveň byli nervózní. Do kade-
tů jsme vstoupili plni odhodlá-
ní a po základních skupinách 
to vypadalo dobře. Dan Vach 
1. slovy – první, Honza Kotala 
7. a Kuba Gaisler 12. A šlo se do 
eliminací. Dana bohužel zastavil 
boj o finálovou osmičku. Honza 
prohrál boj o medialové pozice. 
Určitě moc chtěl uzavřít kadety 
na medaili. No příště. Odpoledne 
nastoupilo naše dívčí kvarteto 

Káťa Weisová, Ivanka Mullerová, 
Lucka Černíková a Verča Land-
grafová. Nejdál do „16“ se probo-
jovala Káťa. V minižácích nás na 
svém prvním turnaji zastupova-
li kluci Standa Kotek a Leo Wu 
Di. Šermovali tak dobře, že v boji 
o osmičku narazili na sebe. Vy-
hrál Standa, ale po skončení zá-
pasu následovalo dlouhé kama-
rádské objetí. Káťa Uslontseva 
se v minižačkách probojovala 
do finálové osmičky, a to také na 
prvním turnaji.

 Karel Biebl, Klub sportovního šermu Teplice

Postup na prestižní Mistrov-
ství České republiky mláde-
že v rapid šachu si ve složi-
té covidové době vybojovali 
i dva šachisté z ŠK Teplice, 
Linda Slívová v kategorii D12 
a Pham Quang Nam Phong 
mezi chlapci do 10 let. 

Excelentní výkon na šam-
pionátu předvedla Linda, vy-
bojovala šest výher a jednu 
remízu a v silné konkurenci 
dokázala obsadit druhé mís-
to. Stříbrná medaile jí zajiš-
ťuje přímý postup i na příští 
mistrovství. Linda dokázala 
přehrát i členky české repre-
zentace a medailistky z před-
chozích mistrovských soutě-
ží, toto stříbro je patrně jejím 
největším šachovým úspě-
chem. Linda opět prokázala 
ocelové nervy ve vypjatých 
šachových partiích, skvěle 
se soustředila během všech 
partií v rapidovém tempu. 
Pham Quang Nam Phong pat-
řil k nejmladším v turnaji, i on 
dokázal bodovat, zkušenosti 
využije v nadcházejících kraj-
ských soutěžích. Skvělý za-
čátek šachové sezony pro ŠK 
Teplice.

 Lenka Stránská, ŠK Teplice 

Po loňském přerušení dlou-
holeté tradice letních táborů, 
způsobeném opatřeními sou-
visejícími s covidovou pande-
mií, vyrazili konečně tábor-
níci Arkadie do oblíbeného 
Horního Vysokého v Českém 
středohoří. 

O 24 dětí a mladých lidí 
se zdravotním postižením 
se na dva týdny postaralo 

7 vedoucích. Jako každý rok 
měl tábor svá specifika. Soutě-
žilo se v netradičních disciplí-
nách, jako je Získávání super-
moci, Lov příšerek, Míchání 
elixírů (neviditelnosti, rych-
losti a dalších). Vedle těchto 
činností byl program plný ty-
pických táborových disciplín, 
výletů a koupání, nechyběla 
stezka odvahy a samozřejmě 

táboráky. Děti mohly uplatnit 
svůj talent v soutěžích kultur-
ního či sportovního charakte-
ru, na farmě Adélin dvoreček 
se seznámily s chovem domá-
cích zvířat, vyzkoušely si gol-
fové odpaly, vařily, ale užily 
si i letního kina. Získaly také 
nové kamarády ze sousedního 
tábora Sherlocka Holmese. 

 Josef Hon, Arkadie Teplice

Škola má obraz od rodáka
Rodák z Duchcova Michal Pě-

chouček patří k našim nejslav-
nějším absolventům. 

Po absolvování Gymnázia Tep-
lice vystudoval AVU, uplatnil se 
ve svém životě jako výtvarník, 
kurátor výstav současného umě-
ní, divadelní režisér a scénograf, 
stal se laureátem ceny Jindřicha 
Chalupeckého, která bývá kaž-
doročně udělována za výjimeč-
né počiny umělcům do 35 let. 
O jeho významnosti svědčí 

v současnosti i to, že je o něm 
stránka ve Wikipedii. Pro vý-
stavu k 75. výročí založení naší 
školy, kam svými díly přispě-
lo 15 výtvarníků – absolventů, 
a která skončila 20. září 2021, 
vytvořil obraz Duchcovský vi-
adukt. Ten nyní, po skončení 
výstavy, věnoval naší škole. Za 
to mu patří náš velký dík a nyní 
pro dílo hledáme důstojné mís-
to k vystavení.

 Gymnázium Teplice 

Modlanští hasiči mají 
novou zbrojnici

Hasičům 
ze Sboru 
dobrovol-
ných ha-
sičů Mod-
lany byla 
předána 
do užívání nová zbrojnice. Obec 
stála 16 milionů korun a budo-
vala se zhruba rok. Během oslav 
byl předán šek na více než 32 ti-
síc korun určených na pomoc 
s léčením následků popálenin 
čtyřletému Štěpánkovi, který bě-
hem hry s dětmi zakopl a spadl 
do žhavého popela. Peníze obec 
vybrala během pořádání letního 
kina jako výtěžek ze vstupného.

 SDH Modlany 

Teplická stopa v nároďáku
V září se na jihu Čech usku-

tečnil již 27. ročník mezinárodní 
juniorského turnaje Václava Jež-
ka. Česká reprezentace do 18 let 
se na něm utkala postupně s Ra-
kouskem (2:1), Slovenskem (1:1) 
a také s výběrem Německa (2:3). 

V reprezentačním dresu se 
lvíčkem na prsou se turnaje zú-
častnil také teplický sedmnácti-
letý útočník Tadeáš Vachoušek 
a jako asistent hlavního trenéra 
Petra Havlíčka na turnaji pů-
sobil teplický Michal Kalvach, 
hlavní trenér sedmnáctky Sklá-
řů a zároveň v této sezoně i asi-
stent trenéra reprezentace ČR 
U16. Turnaj je s úctou pojmeno-
ván po legendě československé 

kopané. Jméno Václava Ježka je 
zapsáno zlatým písmem do his-
torie československého a čes-
kého fotbalu. Zejména proto, že 
pod vedením tohoto charisma-
tického a zkušeného trenéra 
získal národní tým titul mistrů 
Evropy v roce 1976 v Bělehradě.

 FK Teplice 
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Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace 
„U Slunce“ 4.–6. 11.
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 19.–21. 10.,  
23.–25. 11.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště  
1.–3. 11.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 26.–28. 10.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 18.–20. 10.,  
22.–24. 11.
A. Staška 1706-9 – na novém parkovišti v zadním 
traktu 28.–30. 10.
A. Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Červ. kostelu) 14.–16. 10., 18. 11.
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 3.–5. 11.
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY  
7.–9. 10., 11.–13. 11.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
4.–6. 11.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 4.–6. 10., 8.–10. 11.
Hlávkova 29. 10. – 1. 11.

Husova x Arbesova – na parkovišti 21.–23. 10.,  
25.–27. 11
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 12.–14. 10., 
16.–18. 11.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 15.–18. 10., 
19.–22. 11.
Kopřivová x Trnková 19.–21. 10., 23.–25. 11.
Krušnohorská – parkoviště 8.–11. 10., 12.–15. 11.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul.  
27.–29. 10.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie ČR 
15.–18. 10., 19.–22. 11.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti  
11.–13. 10., 15.–17. 11.
Nedbalova x Fibichova 28.–30. 10.
Potoční ul. 7.–9. 10., 11.–13. 11.
Proboštovská x Táborská 28.–30. 10.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ  
1.–4. 10., 5.–8. 11.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na pakovišti 
28.–30. 10.
Severní x Na Haldách 30. 9. – 2. 10.
Scheinerova 15.–18. 10., 19.–22. 11.
Unčínská 13.–15. 10., 17.–19. 11.
Zemská 1439 30. 9. – 2. 10., 4.–6. 11.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 28.–30. 10.
Doubravická 1683-4 7.–9. 10., 11.–13. 11.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské 
ul.) 30. 9 . – 2. 10., 4.–6. 11.
Kosmonautů 7.–9. 10., 11.–13. 11.
Kpt. Jaroše 1620 ) 1.–3. 11.

Metelkovo nám. x Fügnerova ) 21.–23. 10.,  
25.–27. 11.
Skupova x Čs. legií 11.–13. 10., 15.–17. 11.
Skupova x Thámova 8.–11. 10., 12.–15. 11.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD  
7.–9. 10., 11.–13. 11.
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 19.–21. 10., 23.–25. 11.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beache“  
29. 9. – 1. 10., 3.–5. 11.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na parkovišti 
přes silnici 14.–16. 10., 18.–20. 11.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 29. 10. – 1. 11
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 4.–6. 10.,  
8.–10. 11.
Fučíkova stezka x Foersterova 8.–11. 10., 12.–15. 11.
J. Hory x U Horského pramene 15.–18. 10., 19.–22. 11.
J. Suka 2591 8.–11. 10., 12.–15. 11.
Jankovcova u garáží (tabák) 1.–4. 10., 5.–8. 11.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
15.–18. 10., 19.–22. 11.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 29. 10. – 1. 11.
Křičkova x Škroupova 25.–27. 10.
Křížkovského 2508-10 1.–4. 10., 5.–8. 11.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p.  
14.–16. 10., 18.–20. 11.
Raisova 2573 – vnitroblok 8.–11. 10., 12.–15. 11.
Zeyerovo nám. 1300 11.–13. 10., 15.–17. 11.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 19.–21. 10., 23.–25. 11.
P. Holého x Purkyňova 5.–7. 10., 9.–11. 11
28. října – vedle restaurace „Marica“ 18.–20. 10.,  
22.–24. 11.
Alejní 2754 – zeleň 11.–13. 10., 15.–17. 11.
Dubská x Brožíkova 22.–25. 10., 26.–29. 11.
Dubská x U Hřiště 29. 9. – 1. 10., 3.–5. 11.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
13.–15. 10., 17.–19. 11.
Lípová x Jungmannova 18.–20. 10., 22.–24. 11.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 1.–3. 11.
Tyršova 20.–22. 10., 24.–26. 11.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č.p. 2786-9 
22.–25. 10., 26.–29. 11.
Písečná 2990 13.–15. 10., 17.–19. 11.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad  
4.–6. 10., 8.–10. 11.
Pražská 2996-8 na parkovišti u hlavní silnice  
5.–7. 10., 9.–11. 11.
Pražská 3009-11 – na parkovišti u hlavní silnice  
29. 10. – 1. 11.
Rohová 185 – z boku domu 21. 10. – 23. 10.,  
25.–27. 11
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR  
18.–20. 10., 22.–24. 11.
Stará Mlýnská x Souběžná 2.–4. 11.
Svatováclavská x Vladislavova 21.–23. 10., 25.–27. 11.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Na Konečné  
6.–8. 10., 10.–12. 11.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou  
21.–23. 10., 25.–27. 11.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 2.–4. 11.
Habrová 3082-3 26.–28. 10.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD)  
12.–14. 10., 16.–18. 11.
Javorová 3025 2.–4. 11.

Javorová 3039 – naproti přes silnici  
20.–22. 10., 24.–26. 11.

Novoveská 3090-3 5.–7. 10., 9.–11. 11.

Bílinská – točna MHD 26.–28. 10.

Francouzská x Varšavská 2.–4. 11.

Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-2717 
6.–8. 10., 10.–12. 11.

Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul.  
6.–8. 10., 10.–12. 11.

Jugoslávská 1941 26.–28. 10.

Jugoslávská 2534-5 13.–15. 10., 17.–19. 11.

Opavská 2625 27.–29. 10.

Ostravská x Bulharská 12.–14. 10., 16.–18.11.

Slovenská 2638 1.–4. 10., 5.–8. 11.

Slovenská 2645 – naproti na zeleň 25.–27. 10.

ul. U garáží – u bývalého bunkru 12.–14. 10.,  
16.–18. 11.

Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 3.–5. 11.

Libušina 2350 – bok domu na zeleni  
4.–6. 10., 8.–10. 11.

Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
14.–16. 10., 18.–20. 11.

Sklářská 223 – 247 6.–8. 10., 10.–12. 11.

Stará Duchcovská 403 26.–28. 10.

Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 25.–27. 10.

U Soudu 13.–15. 10., 17.–19. 11

V Břízkách – točna MHD 27.–29. 10

Vrázova x Svojsíkova, 6.–8. 10., 10.–12. 11.

Americká x Londýnská – u trafostanice  
18.–20. 10., 22.–24. 11.

Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“  
11.–13. 10., 15.–17. 11.

Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků  
1.–3. 11.

Buzulucká 305-7 5.–7. 10., 9.–11. 11.

Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad  
22.–25. 10., 26.–29. 11.

Jaselská 315 – naproti přes silnici Litoměřická  
2.–4. 11.

Litoměřická 1.–3. 11.

Mostecká x Ruská 25.–27. 10.

Sokolovská cesta 340 20.–22. 10., 24.–26. 11.

U Nemocnice 2190 – za garážemi 4.–6. 10.,  
8.–10. 11.

Zrenjaninská 297-8 29. 9. – 1. 10., 3.–5. 11.

Zrenjaninská 320-1 12.–14. 10., 16.–18. 11.

Hudcov, Cihelní ul. 27.–29. 10.

Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD 5.–7. 10., 9.–11. 11.

Hudcov, Panoráma 1.–4. 10., 5.–8. 11.
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TELEVIZNÍ DOTACE!
■ Novasport 3, 4 a Eurosporty 
     do Vaší televize
■ Montáž nového satelitu 
     u Vás zdarma
■ Nemůžete mít satelit? 
     Zprovozníme televizi přes 
     internet s 50% slevou

www.satelitnidotace.cz
tel.: 778 880 006
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NEBO PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč

POKÁCÍME BEZPEČNĚ VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME

INZERCE
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na základě podpisu adopční smlouvy 
a uhrazení finančního příspěvku. 

DÁREČEK  
Dáreček je klidný starší pejsek, 
9 let, co by si konečně zasloužil 
poznat, co to je rodina a teplo 

domova. Dosud sloužil lidem jako „živý 
alarm“ zavřený v kotci. Teď konečně dostal 
šanci na nový život. Je vděčný za každý 
kontakt s člověkem, velmi hodný, vhodný 
i k dětem, malým i velkým. Dáreček vychází 
s pejsky, věříme, že by si zvykl i na kočičky.  

ABEL  
V tuto chvíli ho ještě čeká kus 
cesty, než bude vhodný k adop-
ci. Zájemci se musí připravit na 

více návštěv útulku a delší zvykací proces.

ZOE  
Hledáme domov pro 
nádherné tříměsíční 
koťátko. Je naučené na pobyt 

v bytě, chodí samo na záchůdek, má 
veškeré hygienické návyky. Do adopce 
odejde odčervené, odblešené, očkované, 
s podmínkou kastrace v dospělosti, a to 
na základě podpisu adopční smlouvy 
a uhrazení finančního příspěvku. 

HOUDINI  
Hledáme domov pro 
nádherné tříměsíční 
koťátko. Je naučené na pobyt 

v bytě, chodí samo na záchůdek, má 
veškeré hygienické návyky. Do adopce 
odejde odčervené, odblešené, očkované, 
s podmínkou kastrace v dospělosti, a to 

C E N T R U M  P R O  Z V Í Ř A T A  V   N O U Z I

AniDef útulek Žim je soukromým zařízením poskytujícím péči opuštěným,týraným nebo 
nalezeným psům. Tel.: 736769601, e-mail: utulekzim@seznam.cz, www.anidef.cz.

Škroupova: do 24. 10. probíhá úplná uzavírka ulice z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace. 
Křičkova: ulice bude od 25. 10. do 15. 12. úponě uzavřena z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace. 
Palackého: z důvodu rekonstrukce krytu potoka Bystřice proběhne uzavírka Palackého ulice. Do 30. 
4. 2022 bude úplně uzavřena ulice Palackého mezi ulicemi Štúrova a Skupova, uzavření výjezdu z ulice 
Štúrova do ulice Palackého. Do 15. 12. dojde k úplné uzavírce Palackého ulice v úseku mezi ulicemi 
Klicperova a 14. října, uzavření výjezdu z ulice 14. října do ulice Palackého. Objížďka povede ulicemi 
Fügnerova, Metelkovo náměstí, 14. října, Klicperova.
Horská: do 15. 11. nastane úplná uzavírka ulice Horská ve dvou etapách (úsek od ul. Skupova po 
Pestalozziho cesta a úsek od Pestalozziho cesta po ul. Šmeralova).
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Teplice přivítaly nové občánky
V polovině září se v Za-

hradním domě konala malá 
slavnost. Rodiny s dětmi, 
s nejmladšími Tepličánky, se 
potkaly s vedením města. Víc 
než čtyřicítku dětí přivítali 
mezi občany lázeňského měs-
ta teplický primátor Hynek 
Hanza a jeho náměstek Jiří 
Štábl.  gz

Klíšťata útočí více než loni
Krajští hygienici zazname-

nali v Ústeckém kraji v průbě-
hu srpna osmnáct nových pří-
padů klíšťové encefalitidy. Jak 
vyplývá z údajů zveřejněných 
Státním zdravotním ústavem, 
od začátku roku do konce srp-
na jde už o 32. případ encefali-
tidy. Loni touto dobou to bylo 
jen dvaadvacet.

„Patříme mezi země s nej-
vyšším výskytem klíšťové 
encefalitidy v Evropě, a prá-
vě klíšťová encefalitida je ne-
mocí, jejíž výskyt covid nijak 
neovlivnil. Naopak počty pří-
padů této nemoci se v posled-
ních letech zvyšují,“ varuje ve-
doucí Oddělení epidemiologie 
infekčních nemocí Státního 
zdravotního ústavu Jan Kynčl.

Loni zaznamenali hygieni-
ci 31 % všech případů až mezi 
zářím a prosincem, lze před-
pokládat, že sezona klíšťat vy-
vrcholí teprve v následujících 
týdnech.  gz

Až 100% sleva z doplatku

S naší kartou 
UŠETŘÍTE! 

-  DOPLATEK 0 KČ 
na vybrané léky na předpis
na DIABETES, ASTMA a CHOPN

-  BODY ZA NÁKUP 
z volného prodeje 

-  ANTIKONCEPCE 
za výhodnou cenu

euclekarna.cz 

188x130_usti.indd   1188x130_usti.indd   1 24.09.2021   13:0824.09.2021   13:08



MC
20
21
10
09

MC
20
21
10
23


