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V O L N Ý  Č A S

Knihovna odhalí,  
co se děje v zákulisí 

Teplice – Zajímá vás, co se děje v pro-
storách teplické knihovny, do kterých se 
čtenáři běžně nedostanou? Chcete vě-
dět, kde a jak se skladují knihy, jak se 
zpracovávají a spravují? Rádi se sezná-
míte s historií budovy, ve které sídlí tep-
lická knihovna? Jste zvědaví na příběh 
stavby, která se stala okázalým mani-
festem řemeslného a architektonického 
umu našich předků a jež po léta nabí-
zí laskavé zázemí nejen knihám a čtená-
řům, ale každému, kdo chce vychutnat 
její osobitou atmosféru? Máte mimo-
řádnou příležitost zúčastnit se komen-
tované prohlídky budovy Regionální 
knihovny Teplice. Prohlídky se uskuteční 
15. listopadu a 18. listopadu od 18.00. 
Z kapacitních důvodů je nutná rezerva-
ce telefonicky nebo e-mailem.  zt

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

HVĚZDÁRNA TEPLICE 
10. 11., 1400  Pohádka O Perseovi
10. 11., 1600  Pohádka Křišťálové sestry 
10. 11., 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd 
17. 11., 1400  Pohádka Perseus  
  a Andromeda 
17. 11., 1600  Pohádka Perseus  
  a Andromeda
17. 11., 1900  Mythologie zimní  
  oblohy  
24. 11., 1400  Pohádky o Cvočkovi
24. 11., 1600  Pohádky o Cvočkovi
24. 11., 1900  Listopadová hvězdná  
  obloha   

28. 11., 1400  Pohádky o Cvočkovi
28. 11., 1600  Pohádky o Cvočkovi
28. 11., 1900  Listopadová hvězdná  
  obloha   

PLANETÁRIUM TEPLICE 
Pravidelné akce 
1300, 1400 (so, ne) Denní pozorování 
Pozorování Slunce (sluneční skvrny, fakulová 
pole, protuberance). Pokud nebude jasno, 
koná se v uvedené časy pouze náhradní 
program v kinosále hvězdárny 
1800, 1900 (pá, so) Večerní pozorování 
– pozorování objektů večerní oblohy 
dalekohledem (planety Jupiter, Saturn, Uran 
a Neptun, dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny, 
galaxie). Měsíc je možné pozorovat 12. 11., 

13. 11., 19. 11., 20. 11. Pokud nebude jasno, 
koná se v uvedené časy pouze náhradní 
program v kinosále hvězdárny

KONCERTNÍ SÁL BEETHOVEN
9. 11.  Teplická konzervatoř  
  se představuje
30. 11.  Teplická konzervatoř  
  se představuje

NÁMĚSTÍ SVOBODY 
27. 11., 1330  Na synkopách do Vánoc 

DŮM KULTURY 
3. 12., 1900  Vánoční koncert – Václav  
  Marek s orchestrem 

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO 
10. 11., 1900  Smrt mu sluší
16. 11., 1900  Pusťte mě ven 
23. 11., 1600  Jak se žije v zoo
23. 11., 1700  Jak se žije v zoo
29. 11., 1900  Moje první židovské Vánoce
1. 12., 1900  Vánoční koncert Fešáků
5. 12., 1600  Smejko a Tanculienka
6. 12., 1900  Janek Ledecký – Vánoční  
  koncert 
15. 12., 1900  Radůza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. 12., 1030  Půjdem spolu do Betléma
21. 12., 1900  Tři Grácie z umakartu

JAZZ CLUB 
12. 11., 2000  Los Quemados  
 
 
 
 
 
 
 
 

20. 11., 2000  The Duets: Elisabeth  
  Lohninger (USA) & Travon  
  Anderson (USA)
27. 11., 2000  Miriam Bayle & Viktor Jerman  
  duo

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

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstavy 
do 27. 2. 2022 Něžná krása krajky 
do 21. 11.  Iva Kolorenčová a Markéta  
  Váradiová
do 28. 11.  Noráci – příběhy Čechů,  
  totálně nasazených do Norska
do 21. 11.  Horizont barvy 
do 28. 11.  Ilustrované židovské  
  anekdoty 

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
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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Placení za parkování bude 
možné i kartou nebo SMS
Teplice – Nová vyhláška změ-
nila v Teplicích výši parkov-
ného. Za první a pak i za dru-
hou půlhodinu řidiči zaplatí 
vždy 10 korun. Dál už budou 
platit po hodinách – za ka-
ždou započatou 20 korun. 
Radní chtějí, aby v centru 
zůstávala auta co nejkratší 
dobu. Parkovací lístek, kte-
rý jde koupit jen za hotovost. 
„V plánu je nyní zaměřit se 
na modernizaci parkovacích 
systémů, které spravuje Elto-
do, jako je placení SMS nebo 
platební kartou,“ říká náměs-
tek primátora Jiří Štábl.
S přibývajícím počtem aut 
bohužel roste i potřeba par-
kovacích míst. Do této chvíle 
nebylo téma parkovacích zón 
nebo rezidentního parkování 
podle náměstka primátora na 
pořadu dne. To ale nezname-
ná, že Teplice problémy s par-
kovacími místy neřeší. 

„Co se týče zkapacitnění 
parkování celkově, jak nám 
vyšlo i z Plánu udržitelné 
městské mobility, je ve městě 

l i s t o p a d  2 0 2 1

Peter Sabó 
54 let, obchodník 
Ne, neobávám. 
Mám velkého 
dodavatele a fixace 
na 5 let. 

Jana Jirešová 
49 let, obchodnice 
Obávám se, sice jsem 
si zafixovala cenu 
u velkého dodavatele 
energie, ale stejně 

nevím, co se bude dít třeba za rok. 
Doba je celkově hodně nejistá. 

Simon Malá 
45 let, pekařka  
Poslední dva roky 
jsou velmi těžké a vy-
padá to, že světlo na 
konci tunelu je zatím 

daleko. Ano, bojím se, a hodně.

Hana Marxová  
43 let, pracovnice 
sázkové kanceláře 
Nechci malovat 
čerta na zeď, ale 
situace je opravdu 

velmi těžká a nevím, jak to vše po 
finanční stránce zvládnu. Bojím se. 

Hanka Eliášová 
28 let, ekonomka 
Mám fixovanou 
cenu u velkého 
dodavatele, takže 
se ničeho nebojím. 

Petra Čechráková  
48 let, zaměstnaná 
Bojím se stejně, tak 
jako každý asi, ale 
nechci si zase úplně 
lámat hlavu. Nějak 

bude. Život je krátký. 

Petr Zajíček 
37 let, elektrikář  
Doba je sice divoká, 
ale musím se posta-
rat. Mám dvě malé 
děti. Cenu máme 

fixovanou, tak jsem v klidu. 

Hanka Holíková 
48 let, pracovnice ČD 
I když jsem si navýšila 
už v létě zálohy asi 
o dvacet procent,  
stejně se bojím, že to 

nebude stačit. Takže ano, obávám se. 
Před Vánoci se taková situace opravdu 
moc nehodí. 

Obáváte se dopadu zdražení energií na váš rodinný rozpočet?

A N K E T A

několik míst, kde bude do 
budoucna potřeba vybudo-
vat další podlaží stávajících 
parkovišť, protože počet vozů 
neustále narůstá,“ vysvětlil 
Štábl a dodal, že nevylučuje, 
že téma rezidentního parko-
vání bude vedení města také 
probírat, možná ve směru ně-
kterých exponovaných loka-
lit v centru. 

Téma rezidentního par-
kování a zavedení modrých 
zón v blízkosti univerzitního 
kampusu momentálně rezo-
nuje se sousedním Ústí nad 
Labem. Místní dokonce se-
psali petici, ve které požadují 
zrušení těchto omezení.  gz
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Skláři se složili na postižené tornádem. Pomohou hasičům i základní škole
Poté, co celý svět obletěly zá-

běry spouště, kterou za sebou 
nechalo tornádo ve Stebně na 
Lounsku a v sedmi obcích na 
jižní Moravě, spustili zaměst-
nanci firmy AGC Flat Glass 
Czech spontánní sbírku. 

„Chtěli jsme alespoň ma-
lým dílem pomoci lidem, kte-
ří přišli při živelné katastrofě 
o všechno,“ řekl personální ře-
ditel společnosti Libor Sehnal.

Sbírka se uskutečnila během 
léta. „Zaměstnanci měli mož-
nost přispět darem převodem 
bodů ze svého účtu v Cafete-
rii,“ dodal ředitel. Nakonec se 
vybralo téměř 130 tisíc korun. 
Sklárna, která má své závo-
dy v Ústeckém kraji, patří ke 
společnostem, jež pravidel-
ně podporují neziskový sektor 
i potřebné v regionu. Větší část 
sbírky se rozhodla poslat se-
veročeské obci, kterou zpusto-
šilo tornádo.

Stebnu skláři věnova-
li 80 476 korun. „V případě 
obce Stebno byla celá část-
ka použita na obnovu výstro-
je a poničené techniky Sboru 
dobrovolných hasičů v Kry-
rech,“ upřesnil personální ře-
ditel. Z poničeného východu 

republiky si skláři vybrali Mo-
ravskou Novou Ves. „Na zákla-
dě jednání se starostou Mo-
ravské Nové Vsi byla částka 
46 199 Kč darována na obnovu 
tornádem poničené tamní zá-
kladní školy,“ dodal Libor Se-
hnal.

V rámci charitativní  
činnosti ještě firma na konci 
roku tradičně podpoří potřeb-
né. Mezi organizacemi, kterým 
dlouhodobě pomáhá, je třeba 
teplická společnost pro kom-
plexní péči o postižené Arka-
die.  gz 

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 3. 11. 2021  Příští vydání 12. 12. 2021  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 6. 12. 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
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Hadí lázně zůstanou kulturní památkou

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

INZERCE
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Teplice – Budova Hadích lázní 
kulturní památkou zůstane. 
Rozhodl o tom Nejvyšší správ-
ní soud, který zamítl kasační 
stížnost společnosti Trein-
vest proti rozsudku Městského 
soudu v Praze, který stejným 
způsobem naložil se žalobou 
firmy proti rozhodnutí Minis-
tra kultury Lubomíra Zaorál-
ka. V odůvodnění se uvádí, že 
Hadí lázně stojí, hmotná pod-
stata tohoto památkově chrá-
něného objektu je stále zacho-
vána a skutečnost, že je objekt 
ve špatném stavebně-technic-
kém stavu, neznamená, že by 

neměl být nadále předmětem 
památkové ochrany.

Exministr kultury Antonín 
Staněk jim v roce 2019, posled-
ní den ve funkci, odebral tento 
status. To změnil svým rozhod-
nutím ministr kultury Lubomír 

Zaorálek. Budova lázní pa-
tří developerovi Jaroslavu 
Třešňákovi, který chtěl ob-
jekt přestavět na lázeňskou 
léčebnu pro děti s pohybový-
mi poruchami, ale jeho záměr 
narážel na odpor památkářů, 
protože podle nich šlo praktic-
ky o zbourání budovy a stav-
bu nové.

Teplický podnikatel budo-
vu nabídl městu za 18 milionů 
korun, ale podle posudku, kte-
rý si město nechalo zpracovat, 
má budova hodnotu zhruba 
6,8 milionu korun. „Statutár-
ní město Teplice má značný 

zájem na záchraně budovy 
Hadích lázní a konkrétně pri-
mátor Hynek Hanza je tak 
výrazně aktivní v komunika-
ci směrem k vlastníkovi. Nic-
méně v jednání s majitelem 
objektu, panem Třešňákem, 
není v současné době žádný 
posun,“ řekl mluvčí města Ro-
bin Röhrich.

Hadí lázně byly prohláše-
ny kulturní památkou v roce 
1958. Svému účelu přestala 
budova sloužit na přelomu ti-
síciletí a Jaroslav Třešňák ji 
vlastní od roku 2006. Od té 
doby chátrá.  gz

Kozí dráha oslavila 150. výročí Iktové centrum získalo 
prestižní oceněníÚstecko – První přibližně dvace-

tikilometrový úsek Kozí dráhy 
se už opravuje a přijde to pod-
le Správy železnic na zhruba 
37,5 milionu korun. 

„Z Děčína do Telnice je prv-
ní krok. Následovat logicky 
bude i ten druhý, Telnice – 
Krupka, tím pádem i lanovkou 
na Komáří vížku a památky 
UNESCO,“ řekl náměstek hejt-
mana Jiří Řehák a vysvětlil, že 
ambicí kraje je propojit Kruš-
nohoří a Podkrušnohoří turi-
stickými linkami a vrátit ob-
lasti i lokálkám čilý turistický 
ruch. První vlaky by na oprave-
ný úsek mohly vyjet příští rok 
v dubnu. Kraj usiluje o úplnou 
obnovu dráhy – až do Oldřicho-
va u Duchcova.

Na jednokolejce z Děčína do 
Oldřichova u Duchcova skončil 
pravidelný provoz v prosinci 
2007. V červenci 2011 byla na 

části trati výluka provozu kvů-
li jejímu poškození. Naposle-
dy se po dráze víkendový spoj 
projel v roce 2015. 

Letos v říjnu si lidé připo-
mněli sto padesát let existence 
Kozí dráhy. Na nádraží v ústec-
ké Telnici byly v rámci oslav 
k vidění historické i současné 
drážní dopravní stroje, dobové 
fotografie, mapové podklady 
Kozí dráhy a nechybělo promí-
tání filmu Zapomenuté lokál-
ky.  gz

Teplice – Iktové centrum teplic-
ké nemocnice získalo nejvyšší 
ocenění Evropské společnosti 
pro cévní mozkové příhody ve 
spolupráci s projektem Angels 
Initiative. „Jsme velmi rádi, že 
se nám toto daří nejen v ob-
razu mezinárodních oceně-
ní, ale především ve skvělých 
výsledcích v oblasti dosažené 
soběstačnosti našich pacien-
tů,“ řekla primářka Marta Va-
chová z Iktového centra teplic-
ké nemocnice. Mezi ukazatele 
kvality patří nejen typ péče či 
celkový počet pacientů s cévní 
mozkovou příhodou, ale zejmé-
na úroveň časné diagnostiky 
a specializované léčby, jako je 
trombolýza či další intervence, 
neuromonitorace, rehabilitace, 
prevence závažných kompli-
kací a léčba přidružených one-
mocnění.  gz

Skauti finišují  
s novou klubovnou

Teplice – Skauti dokončují vý-
stavbu svojí nové klubovny za 
zhruba 6,5 milionu korun. „Pro-
ces kolaudace je v běhu,“ řekl 
vedoucí skautského středis-
ka Dvojka Teplice Jakub Mrá-
ček. Dosavadní zázemí je malé 
a skautům už nestačí. „Klubov-
na bude domovem pro tři od-
díly, které mají dohromady asi 
90 dětí. Využívat ji ale bude 
celé naše středisko, které má 
v současnosti 230 členů,“ po-
kračuje Jakub Mráček.

„Klubovna je téměř hotová, 
čekáme na dodávku vnitřních 
dveří, svépomocí doděláváme 
elektroinstalaci, drobné terénní 
úpravy, malování,“ vyjmenová-
vá vedoucí skautského středis-
ka a prozrazuje, že s otevřením 
skauti počítají po novém roce. 
„Konkrétní datum zatím ale ne-
máme,“ uzavírá.  gz

Místo uhlí v lomu  
Bílina fotovoltaika
Teplicko – Fotovoltaické elektrár-
ny by mohly vystřídat těžbu uhlí 
v lomu Bílina mezi Teplickem 
a Mosteckem. Podle odborní-
ků nebudou rekultivovanému 
území šetrně umístěné panely 
škodit. Záleží ale na vývoji le-
gislativy. Dlouhodobě se hovoří 
o tom, že na místě nejhlubší-
ho povrchového lomu v Česku, 
kde je těžba uhlí povolena do 
roku 2030 a o prodloužení těž-
by o pět let se jedná, vznikne 
v rámci rekultivace po ukonče-
ní těžby uhlí obří jezero. Nová 
vodní plocha bude mnohem vět-
ší, než jezera Milada nebo Most. 
Rozsáhlé území mezi Bílinou, 
Štrbicemi, Kostomlaty pod Mile-
šovkou a Štěpánovem o rozloze 
1 200 hektarů patří k největším 
výsypkám v Evropě.  gz

Staré neznamená nepotřebné,  
o re-use centrum je zájem
Teplice – V Teplicích se daří 
navrátit život starým věcem, 
které by jinak skončily na 
skládce. Už od začátku června 
je v provozu re-use centrum. 
„Za tu dobu přišlo předat jed-
nu nebo i víc věcí celkem sto 
čtyřicet dva lidí. Sto pětaše-
desát lidí si nějakou věc ode-
bralo a dalších třicet projevilo 
zájem tím, že centrum navští-
vilo, zároveň ale žádnou věc 
nepředalo ani neodebralo,“ 
přibližuje mluvčí města Robin 
Röhrich.

Do re-use centra, které se 
nachází u vjezdu do sběr-
ného dvora v Úprkově ulici 
3120, můžete donést napří-
klad drobný nábytek, bytové 
doplňky, ale i dětské hračky, 

sportovní potřeby, nádobí 
nebo nářadí. Provozní doba je 
shodná se sběrným dvorem, 
tedy pondělí až pátek od 8:00 
do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 
14:00 hodin. Předání i odebrá-
ní věcí je zdarma.  gz
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Benešákem snad brzy obousměrně V omezení vyroste 
opěrná zeď

S obnovou Třešňovky může pomoci každý

l i s t o p a d  2 0 2 1

Teplice – Revitalizace Benešova 
náměstí je v současnosti podle 
mluvčího města Robina Röhri-
cha stále víceméně ve fázi 
vize. Začít by se mělo opravou 
budovy Turistického informač-
ního centra, které se přestěho-
valo do Dlouhé ulice do prostor 
centra VisitTeplice. 

„První reálnou investicí na 
náměstí, která by mohla zna-
menat revitalizaci, bude opra-
va „domečku“, ze kterého se 

jako poslední letos vystěhova-
lo Turistické informační cent-
rum,“ říká mluvčí radnice.

V plánu je i zklidnění dopra-
vy na Benešově náměstí. „Měs-
to přistoupilo ke zjišťování, 
zda by bylo možné a efektiv-
ní umožnit průjezd náměstím 
obousměrně Školní ulicí,“ do-
dává Röhrich s tím, že už pro-
běhlo na náměstí počítání do-
pravy, ale konkrétní výsledek 
ještě nebyl zanalyzován.  gz

Teplicko – Na čtyřproudové 
silnici I/13 mezi Teplicemi 
a Bílinou u Hostomic je už tři 
roky dopravní omezení. Pod-
le mluvčího Ředitelství silnic 
a dálnic Jana Rýdla chystají 
silničáři v tomto úseku novou 
opěrnou zeď za zhruba 150 až 
200 milionů korun.

Svah se pod vozovkou hýbe 
a odborníci našli i několik 
prasklin přímo na silnici. Pří-
činou nestability podloží je 
skutečnost, že v nedalekém 
zatopeném lomu stoupla hla-
dina vody o několik metrů. 
Potvrdil to i inženýrsko-geolo-
gický průzkum. Provoz je zde 
svedený do dvou pruhů a za-
tím je podle platného rozhod-
nutí krajského úřadu jisté, že 
omezení dopravy potrvá do 
konce příštího roku.  gz

Teplice – Zasadit strom, a podí-
let se tak na obnově oblíbe-
né Třešňovky můžou i samot-
ní Tepličané. „Nabídli jsme 
příležitost obyvatelům, spol-
kům, skupinám, školám, škol-
kám, klubům být u ‚zrození‘ 
sadu, zasadit si ‚svůj‘ strom, 
být u jeho ošetření, případně 
pomoct se zálivkou,“ přiblížil 
primátor Hynek Hanza. Všich-
ni si strom můžou označit 
a v následujících letech sledo-
vat, jak se mu daří.

Podle mluvčího města Ro-
bina Röhricha se s postup-
nou obnovou sadu na úpatí 
Doubravské hory začalo loni 
a revitalizace plochy o roz-
loze skoro sedmi hektarů by 
měla být dokončena do roku 
2030. „Stávající ovocný sad 
byl založený počátkem 60. 
let 20. století a většina ovoc-
ných dřevin už není v dobré 
zdravotní kondici,“ vysvět-
lil důvod obnovy sadu mluv-
čí Röhrich. První etapa, při 

Radniční věž znovu 
slouží veřejnosti
Bílina – Po šestileté pauze se 
koncem října slavnostně ote-
vřela třiašedesát metrů vysoká 
bílinská radniční věž. Na dopo-
ručení statika byl ochoz kvůli 
bezpečnosti na věži uzavřen. 
Podle vedení města musela věž 
projít náročnou rekonstruk-
cí vnějšího ochozu. Oprava 
ochozu radniční věže, která je 
kulturní památkou, začala le-
tos na jaře a přišla na více než 
720 tisíc korun.

Od listopadu je možné rad-
niční věž navštívit za dvacet 
korun po předchozí rezervaci 
termínu v Informačním cent-
ru Bílina, na telefonním čísle 
417 810 985/775 601 264 nebo 
osobně.  gz

Očkovací centrum 
najdete v nemocnici
Teplice – Zá-
jem o očko-
vání v po-
sledních 
dnech znovu 
roste. Podle 
mluvčí Kraj-
ské zdravotní Jany Mrákotové 
chodí lidé jak na první dávky, 
tak i na třetí, posilující. 

Očkovací centrum v teplické 
nemocnici najdete v Interním 
pavilonu J, otevřeno je od pon-
dělí do pátku od 8:00 do 15:00 
hodin. Očkovací místo pro děti 
ve věku 12 až 15 let je v ordina-
ci Lékařské pohotovostní služby, 
Interní pavilon J v pátek od 8:00 
do 14:00 hodin.

Lidé zvýšeným zájmem 
o očkování reagují na skuteč-
nost, že od listopadu jsou pre-
ventivní testy na covid-19 hra-
zené ze zdravotního pojištění 
pouze dětem a mládeži do 18 let, 
lidem se zahájeným očkováním, 
plně očkovaným nebo těm, kdo 
se nemohou očkovat.  gz

Opravy Dvojhradí  
jdou do finiše
Teplicko – Ob-
nova výlet-
ní restaura-
ce zámeček 
Dvojhradí 
ve mstišov-
ské lesní 
oboře, který 
na podzim 
2018 vyhořel, je v poslední fázi 
oprav. Podle majitele objektu 
Jiřího Nováka dosáhly náklady 
na rekonstrukci částky sedm 
milionů korun. 

„Kromě peněz z pojistky na 
opravu, nebo spíše na znovu-
vybudování zámečku, přispěl 
Ústecký kraj a Ministerstvo 
kultury, přispěli i různí dárci 
a instituce,“ říká Novák a do-
dává, že slavnostní otevření 
objektu je naplánováno na jaro 
příštího roku. Dvojhradí bude 
po zprovoznění dál sloužit jako 
restaurace.

Barokní lovecký zámeček 
Dvojhradí je národní kulturní 
památkou a byl postaven ko-
lem roku 1700 hrabětem Clary 
Aldringenem.  gz

Koryto Bystřice bude jako nové

Teplice – Stavební firma rekon-
struuje pro Povodí Ohře koryto 
potoku Bystřice v teplickém Ša-
nově. Práce je složitější v tom, 
že jde o podzemní koryto. „U be-
tonu zapracoval zub času, takže 
rekonstrukce je potřebná. Dě-
láme to formou převodu vody. 
To znamená, že se voda vyve-
de potrubím nad potok, aby se 
pod ním dalo pracovat. Jakmile 
bude daný úsek hotový, tak ho 
uzavřeme a budeme pokračovat 
dále,“ přiblížil práce stavbyve-
doucí Martin Znojemský. 

Jedná se o společnou investi-
ci města Teplice a Povodí Ohře, 

které se finančně podílí na no-
vém železobetonovém zastro-
pení, vytvoření cyklostezky 
a na dalších navazujících pra-
cech. „Teplicím pak připadne 
část prací „nahoře“ tedy hlav-
ně chodník, vozovka a veřej-
né osvětlení,“ vysvětlil mluvčí 
města Robin Röhrich.

Podle Hany Civínové z Po-
vodí Ohře oprava zakrytého 
potoka v Teplicích pokračuje 
podle naplánovaného harmo-
nogramu a bude stát bezmá-
la 135 milionů korun bez DPH. 
Hotovo by mělo být v dubnu 
2023.  gz

které bylo vykáceno osmnáct 
stromů, byla ukončena spo-
lečnou výsadbou až padesát-
ky třešní různých odrůd, kon-
cem října. 

Druhá etapa bude pokra-
čovat v příštím roce vykáce-
ním dvacítky dožilých stromů. 
Místo nich pak bude na pod-
zim vysázeno dalších zhruba 
třicet třešní. Postupně se bude 
hodnotit stav i u ostatních 
stromů a pokračovat s revita-
lizací sadu.  gz
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Hygienička: Pokud můžete, nechte se očkovat

Epidemie koronaviru zrychlu-
je. Počty nakažených i hospita-
lizovaných dramaticky rostou. 
Podle Ústavu zdravotnických in-
formací a statistiky se covid-19 
v Česku šíří až z 80 procent mezi 
nenaoočkovanou populací. Vak-
cína přitom snižuje riziko náka-
zy až o tři čtvrtiny. Podle hlavní 
hygieničky Krajské zdravotní 
Dany Vaculíkové prožijeme i le-
tos Vánoce ve stínu pandemie.

Epidemie nabírá na síle, 
hlavním problémem jsou ne-
očkovaní lidé. Jak vakcinace 
postupuje v Ústeckém kraji?

V současné době je v Ústec-
kém kraji bezmála 411 tisíc osob 
s dokončenou druhou dávkou 
očkování. Oproti uplynulým 

týdnům se v Ústeckém kraji 
zvýšil zájem o očkování zhruba 
pětinásobně. Máme osmnáct 
očkovacích center, čtyři mobilní 
očkovací týmy a očkovací auto-
bus na pomoc obcím s nízkou 
proočkovaností obyvatel. S prů-
během vakcinace v Ústeckém 
kraji jsme celkem spokojení. 

Souhlasíte s výrokem minis-
tra zdravotnictví Adama Voj-
těcha, že teď jde především 
o epidemii neočkovaných?

Ano, v zásadě ano. Tvrdíme to 
opakovaně, máme z našich zdra-
votnických zařízení jednoznač-
ná data. Vakcína vás sice stopro-
centně neochrání před nákazou, 
i když riziko nakažení má očko-
vaný jednoznačně mnohem 

nižší, ale chrání před těžkými 
průběhy a také před zbytečnými 
úmrtími.

Byla byste pro, aby očkování 
bylo povinné?

Tohle je velmi těžká otázka. 
Já jsem demokrat a nemám ani 
sama ráda, když mi někdo něco 
přikazuje, zakazuje. Ale když 
to vidím kolem sebe... Odpovím 
vám jinak – každý si musí uvě-
domit, že jeho svoboda končí 
tam, kde začíná svoboda něko-
ho jiného. Tím jsem, myslím, 
řekla vše.

Postupně se začíná očkovat 
třetí dávkou. Proč je to po-
třeba?

Protilátky vytvořené vakcinací 
časem klesají. Zvláště u seniorů 
je klesající tendence rychlejší. 

A komu byste ho doporučila? 
Momentálně je třetí dávku 

možné aplikovat všem, kte-
ří o očkování mají zájem, jako 
posilující, po uplynutí nejméně 
šesti měsíců od druhé dávky zá-
kladního očkování, respektive 
od jedné dávky vakcíny Janssen. 
A také u imunokompromito-
vaných osob se středně těžkou 
a těžkou imunosupresí jako sou-
část základního třídávkového 
schématu. Posilující, třetí dávku 
očkování dostalo dosud v kraji 
víc než 11 000 lidí.

Jak bude podle vás vypadat 

období takzvaných chřipko-
vých epidemií? 

Nerada věštím z křišťálové 
koule. Vždy je však dobré se na 
chřipkové období připravit očko-
váním. Očkování posilujících 
dávek proti covid-19 je možné 
podat spolu s očkováním proti 
chřipce. V praxi vidím, že zvláš-
tě zdravotníci tuto variantu volí, 
a to mě velmi těší.

Doporučila byste očkování 
proti chřipce? A komu?

Ano, jako každoročně. 
A komu? Tomu, komu může 
chřipka způsobit vážnou újmu 
na zdraví. Zvláště seniorům a li-
dem s již probíhajícím základ-
ním onemocněním.

Predikce růstu nákazy není 
dobrá, jak to vypadá v ne-
mocnicích Krajské zdravot-
ní? 

Počty nakažených rostou 
i v Ústeckém kraji a lůžka vyhra-
zená pro covidové pacienty se 
plní. Nemáme před sebou opět 
lehké období.

Vánoce se blíží, budou i letos 
ve stínu koronaviru? 

Obávám se, že ano. Nasvědču-
jí tomu počty nově nakažených 
a nízká proočkovanost popula-
ce. Očkování je opravdu zásadní 
pro to, abychom koronavirovou 
pandemii porazili. Apeluji pro-
to na všechny – v momentě, kdy 
můžete, nechte se očkovat.  gz
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Díky Sklářům mají bystřanští 
senioři nový terapeutický přístroj

Nejlepší mladí řemeslníci jsou z Teplic

Pracoviště fyzioterapie 
v Domově důchodců Bystřany 
dostalo od Nadačního fondu 
FK Teplice peníze na nákup 
nového magnetoterapeutic-
kého přístroje.

„Od prvních chvil nachází 
přístroj mezi klienty domova 
bohaté uplatnění a je využíván 
každý den. Určitě se dá říci, že 
magnetoterapie zvyšuje kvali-
tu života našich klientů,“ řekla 
ředitelka Domova důchodců 
Miroslava Barešová a doda-
la, že nadačnímu fondu tep-
lických fotbalistů patří velké 
a upřímné poděkování.

Bystřanský domov poskytu-
je svým 197 klientům kromě 
sociálních služeb také služby 
zdravotní, včetně fyzioterapie. 
Magnetoterapeutický přístroj 
využívá účinků magnetické-
ho pole na tkáně, působí proti 
bolesti, otokům a podporuje 

prokrvení, hojení a regenera-
ci. Jde o šetrnou a bezpečnou 
neinvazivní léčebnou meto-
du, která se využívá u klientů 
s onemocněními pohybového 
aparátu.  pr 

Ocenění Mladý řemeslník 
převzalo pětadvacet žáků a žá-
kyň středních odborných škol 
a učebních oborů z celé repub-
liky. Z teplické Střední školy 
AGC byli nominováni dva žáci 
oboru elektrikář Ondřej Bureš 
a Tomáš Nguyen. Při slavnost-
ním ceremoniálu v historic-
kém sídle horní parlamentní 
komory oba dostali pamětní 
diplom, věcné dary a květiny. 
Na závěr došlo i na přípitek.

Nominace na ocenění vyža-
dovala splnění několika kritérií. 
Kromě vynikajícího studijního 
prospěchu i inovativní přístup 
ve škole a podíl na hospodář-
ském růstu u externího sociál-
ního partnera. „To všechno oba 
naši žáci splnili. Tímto jim gra-
tuluji k dosaženému ocenění 
a přeji, aby jim pozitivní přístup 
vydržel i nadále. Pro celou naši 
školu se jedná o důležitou udá-
lost a všichni jsme na výsled-
ky našich žáků náležitě hrdi,“ 

uvedl ředitel školy Tomáš Ho-
lomek.

Slavnostní předávání ocenění 
Mladý řemeslník roku 2021, kte-
ré vyhlašuje Sdružení soukro-
mých škol Čech, Moravy a Slez-
ska, se uskutečnilo 20. října 
v Senátu, v prostorách hlavní-
ho sálu Valdštejnského paláce. 
Záštitu nad touto prestižní akcí 
převzali 1. místopředseda Sená-
tu Jiří Růžička a předseda Výbo-
ru pro vzdělávání, vědu, kulturu, 
lidská práva a petice Jiří Drahoš, 
DrSc. Dále pak Asociace malých 
a středních podniků a živnostní-
ků ČR včetně Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy.  pr
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Tepličané čekají na koupaliště už čtvrtstoletí

Teplice – Práce na přípravě 
projektu k venkovnímu kou-
pališti na Nové Vsi pokraču-
jí. Vizualizace, jak to bude 
vypadat, už existuje. „Pravi-
delně se k aktuálnímu stavu 
scházíme a řešíme nejrůzněj-
ší podněty, vývoj i doplnění 
k projektové dokumentaci. 
Probírají se jednotlivé plochy, 
jednotlivá řešení a projekt se 
pomalu rýsuje,“ říká náměs-
tek primátora Jiří Štábl. 

Na konečné podobě pracuje 
konzultační skupina, složená 
z odborné veřejnosti, včetně 
projektantů, a ze zástupců jed-
notlivých politických stran, 
které jsou v teplickém zastu-
pitelstvu. „Naposledy se tato 
skupina setkala na konci září 
tohoto roku,“ přibližuje ná-
městek.

Kaskádovité bazény, je-
jichž podobu navrhl architekt 
z teplické MISE Petr Sedláček, 

nejsou jedinou stavbou, která 
by měla tuto lokalitu oživit. Ve-
dle systému tří kaskád s bazény 
a vodními atrakcemi se počítá 
i se zpřístupněním vodojemu.

Podle odhadu architekta by 
jen bazény a technologie mohly 
stát zhruba 100 milionů korun. 
„V příštím roce bychom měli 
mít celou dokumentaci kom-
pletní a měli bychom také znát 
předpokládanou cenu za vybu-
dování. Následně se tím bude 

zabývat zastupitelstvo, které fi-
nálně rozhodne o tom, jak dále 
postupovat,“ dodává Štábl.

Venkovní koupaliště chy-
bí ve městě už čtvrtstoletí. 
Plovárna v Zámecké zahradě 
od 80. let postupně chátrala 
a od roku 1996 byla uzavřena. 
V roce 2016 město vytipova-
lo sedm lokalit, kde by mohlo 
vzniknout nové koupaliště, na-
konec zvítězila právě lokalita 
na Nové Vsi.  gz

Neotálejte s výběrem nového dodavatele, vyzývá regulační úřad
Ústecký kraj – Krach energetic-
kých firem zaskočil nejedno-
ho spotřebitele. Lidé bez ply-
nu nebo elektřiny nezůstali, 
ale dostali se k dodavateli 
poslední instance, u kterého 
mohou být až půl roku. Podle 
Energetického regulačního 
úřadu však není dobré u to-
hoto dodavatele zůstávat zby-
tečně dlouho. 

„I když dodavatel poslední 
instance zajistí dodávky až na 
půl roku, výrazný rozdíl nyní 
může být v měsíčních zálo-
hách,“ vysvětluje mluvčí Ener-
getického regulačního úřadu 
Michal Kebort. 

Běžní dodavatelé zálohy roz-
počítávají na celý rok, doda-
vatel poslední instance se řídí 
očekávanou spotřebou na ná-
sledující půlrok. 

„Vzhledem k tomu, že půjde 
o zimní měsíce, je tato spotře-
ba o poznání vyšší především 
u domácností, které elektřinou 
nebo plynem topí. Přechodem 
k řádnému dodavateli si zá-
lohy spotřebitelé opět rozloží 
podle průměru celoroční spo-
třeby, což sníží jejich výdaje na 

energie v nadcházejících měsí-
cích,“ dodává mluvčí Kebort.

Pozor na energošmejdy
Energetický regulační úřad 

varuje před energošmejdy. Ti 
lidem nabízejí pomoc s výbě-
rem nového dodavatele, ale 
mohou je přivést do ještě vět-
ších problémů.

„Vydávají se za pracovníky 
našeho úřadu, nebo si rovnou 
vymýšlejí pohádky o úřadu 
zcela novém, který má pomá-
hat lidem, kteří nyní spadají 
pod dodavatele poslední in-
stance. Stížností na jejich pů-
sobění máme zatím jen něko-
lik desítek, ale spotřebitelé si 
svou chybu většinou uvědomí 
až později, když po nich někdo 
vymáhá pokuty, což je pozdě. 
Proto naše varování přichází 
teď, než stížností budou tisí-
ce,“ říká Ladislav Havel, člen 
Rady Energetického regulační-
ho úřadu.

To, že telefonát nepochá-
zí z regulačního ani jiného 
úřadu, lidé poznají snadno. 
Žádný úřad totiž neprodává 
energie a nesmí doporučovat 

konkrétní dodavatele energií. 
Ozvat se můžou například do-
davatelé poslední instance, ale 
i ti většinou posílají dopisy. 

„Nejste-li si jistí, s kým ho-
voříte po telefonu, nechte si 
zaslat smlouvu písemně. Žád-
ný ze slušných dodavatelů vás 
nebude nutit, abyste odsouhla-
sili do sluchátka něco, nad čím 
se potřebujete pořádně zamy-
slet,“ doplňuje Markéta Zema-
nová, členka Rady Energetic-
kého regulačního úřadu.

Přes milion lidí v nejistotě
V říjnu oznámila konec sku-

pina Bohemia Energy zhruba 
s milionem zákazníků. Ukon-
čení činnosti oznámila i dě-
čínská společnost Kolibřík 

Energie, která měla asi 18 ti-
síc odběratelů elektřiny a přes 
10 tisíc odběratelů zemního 
plynu. A končí i další menší 
dodavatelé energií, jako Eagle 
Energy. 

O zmírnění negativních do-
padů se snaží končící vláda 
Andreje Babiše. Podle minist-
ra průmyslu a obchodu Karla 
Havlíčka budou mít domácnos-
ti ohroženy energetickou chu-
dobou nárok na jednorázové 
dávky. Vláda zároveň schválila 
snížení DPH u elektřiny a ply-
nu na nulu a zrušení poplatku 
za obnovitelné zdroje pro od-
běratele do výše průměrné roč-
ní spotřeby tří megawatthodin.

Od DPH budou osvobozeny 
platby v listopadu a prosinci. 
Na základě generálního par-
donu ministryně financí Aleny 
Schillerové. Na to by podle mi-
nistryně měla od 1. ledna navá-
zat novela zákona o DPH, kte-
rá nulovou DPH prodlouží na 
potřebně dlouhou dobu. To ale 
musí schválit nová poslanecká 
sněmovna, ve které bude mít 
Babišovo hnutí menšinovou 
pozici.  gz
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Jiří Šimon: Teplice mají obrovský potenciál, ale je stále decimován
V lázeňské metropoli Ústeckého kraje se 
chystá netradiční výstava, při které vám 
potečou slzy smíchu. Listopad v teplickém 
muzeu bude totiž patřit přehlídce 
židovských anekdot z pera zdejšího rodáka 
Jiřího Šimona. Nejde o prvoplánové fóry, 
nýbrž krátké příběhy s ponaučením, při 
kterých se musí přemýšlet.
Gabriela Zlámalová

Jak vznikl nápad uspořádat 
výstavu kreslených židov-
ských anekdot v Teplicích?

S nápadem uspořádat tuto 
výstavu přišel můj tchán, vio-
loncellista, bývalý člen Se-
veročeské filharmonie Teplice 
a velký milovník, znalec a vý-
borný vypravěč židovských 
anekdot Pavel Kirs. On s touto 
myšlenkou seznámil pana Ro-
berta Appela ze spolku Ulpan 
Teplice. Pan Appel souhlasil 
s organizací výstavy v rámci 
tradičních Dnů židovské kul-
tury.

Na co se návštěvníci výstavy 
mohou těšit?

Především na osmačtyřicet 
ilustrovaných anekdot. Ilust-
race, které budou na výstavě 
k vidění, jsem původně tvořil 
pro tiskovou reprodukci. Čer-
nobílé pérovky jsem obarvo-
val v počítači tak, aby moh-
ly být tištěny dvěma barvami. 
Pro výstavu jsem tedy musel 
zvolit opačný postup přípravy. 
Z digitálních dat jsem znovu 
překresloval a ručně koloro-
val každý vtip tak, aby vznikl 
originál. V muzejní instalaci 
navíc kromě anekdot v klasic-
kých rámečcích chystám ještě 
několik překvapení.

Proč zrovna židovské anek-
doty? 

Neboť to nejsou jen prvoplá-
nové vtipy. Většinou je to krát-
ký příběh s ponaučením, do 
kterého je jakoby mimoděk 
schována léty prověřená mou-
drost. Kdo chce židovskou 
anekdotu pochopit a zasmát se 
jí, musí ji tak trochu domyslet. 
Odměnou za přemýšlení a do-
myšlení je smích. Je to humor 
pro přemýšlivé lidi. 

Pro přemýšlivé lidi?
Zní to dost pateticky. Ale 

lidé lační po příbězích. Zá-
bavní průmysl jich teď chrlí 
stovky. Často jsou to ale jen 

kompenzační fantazie, které 
nemají pevnou kotvu ve sku-
tečnosti. Pokulhávající obsah 
nahrazuje opulentní vizuál. 
Příběhy pak létají v sociálním 
vzduchoprázdnu a my jim těž-
ko můžeme přisoudit nějaký 
smysl, neboť nevíme, jak jejich 
poselství aplikovat v našich 
vlastních životech. Čím záři-
vější svět máme v představách, 
tím nudnější a šedší se zdá ten 
skutečný. Přijmout a žít život 
se všemi jeho klady a zápory 
je velikým prozřením. Ani ži-
dovská anekdota nemá vždy 
veselý konec. Ale lidé se rádi 
smějí tragédiím. Zlehčí tím tak 
tíhu dané události. Chudák od 
boháče nic nedostane, pod-
vodník zvítězí a smrt si vybírá 
svou daň. Ale židovská anek-
dota z toho dokáže udělat leg-
raci. A tím nemyslím posměch. 
Spíš takový ten vědoucí úsměv, 
u kterého si řeknete: „Tak ži-
vot chodí.“

Můžete dát příklad? Nějakou 
anekdotu.

Mám rád minimalismus, 
takže má oblíbená je: „Proč vy 
Židé na všechno odpovídáte 
otázkou?“ „A proč bychom ne-
mohli?“ 

Je to váš první počin s židov-
skými anekdotami?

Nejprve vyšla v letech 2015-
2017, nebo abych byl přesněj-
ší dle židovského letopočtu 
5775-5778, série kalendářů. 
Na každé stránce byla kresle-
ná židovská anekdota a kalen-
dář byl unikátní právě v tom, 
že obsahoval jak křesťanské, 
tak židovské kalendárium. Na 
levé straně byla čísla dní křes-
ťanského měsíce, a vpravo 
čísla dní měsíce židovského, 
protože tato čísla se neshodu-
jí. V kalendářích byly pochopi-
telně vyznačeny svátky obou 
náboženství. Výběrem z těchto 
kalendářů pak byla kniha s ná-
zvem „Ilustrované židovské 
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anekdoty: Ale já už jsem při-
spěl“. Tu vydalo nakladatelství 
Grada a naleznete v ní většinu 
ilustrací, které lze na výsta-
vě spatřit. Knihu si budou lidé 
moci také zakoupit v teplic-
kém Muzeu po dobu konání 
výstavy. Během vernisáže vám 
do ní rád věnuji svůj podpis.

Jde o vaši první výstavu? Bu-
dou mít možnost zhlédnout 
tuto výstavu i lidé v jiných 
městech?

Pokud nepočítám účast na 
pár undergroundových akcích, 
pak je toto má první oficiální 
výstava. Uvidím, jaký budou 
mít anekdoty ohlas, a pak se 
samozřejmě pokusím oslovit 
i další výstavní prostory. 

Kdy a kde budou vaše anekdo-
ty k vidění?

Výstavu pořádá v teplickém 
muzeu Spolek Ulpan Teplice 
v rámci Dnů židovské kultu-
ry. Vernisáž bude 9. listopadu 
ve III. výstavní místnosti od 
17.00 hodin a výstava potrvá 
do 28. listopadu.

Jak jste se vlastně dostal ke 
kreslení?

Jsem produkt populární kul-
tury. Obrazy na mne útočily již 
od dětství skrz televizi, knižní 
ilustrace a komiksy. Ten vysně-
ný svět, kde dobro vítězí nad 
zlem, byl pro malého podiví-
na, jakým jsem bezesporu byl, 
zářivým únikem z drsné reali-
ty předměstských betonových 

jídlo: boloňské 
špagety

barva: černá

číslo: ∞

hudba: veškeré 
experimentální formy

politik: Marcus 
Aurelius Antonius

M O J E  N E J
Ilustrátor a grafik Jiří Šimon se narodil 
roku 1979 v Teplicích. Vystudoval na 
VOŠ Štětí obor obalový a grafický 
design. Vlastním nákladem vydal knihy 
Smrťáček a zvířátka, Dva králové a dvě 
bludiště a To byl náš (s)hit. Nakladatel-
ství Grada pak vydalo jeho Ilustrované 
židovské anekdoty. Jako bubeník 
prošel kapelami Edith a Jiříkovo 
Vidění. Pracuje v Severočeské vědecké 
knihovně. V roce 2019 se zúčastnil Fes-
tivalu ilustrace a komiksu v ústeckém 
prostoru Hraničář. Většinu svých knih 
si vydal vlastním nákladem. Je ženatý. 
S manželkou Janou mají tříletého syna 
Filipa a dvouměsíční dceru Ladu.

Jiří Šimon

P R O F I L

sídlišť. Později jsem samozřej-
mě poznal, že skutečnost je 
daleko komplikovanější, ale ta 
touha vyjadřovat se obrazem 
mi zůstala.

Máte nějaké vzory mezi ilust-
rátory?

Vydal jsem vlastním nákla-
dem tři další knihy. V nich drn-
kám na trochu drsnější notu 
humoru. Pozorný čtenář v nich 
najde inspiraci mými velký-
mi oblíbenci. Jsou to bezskru-
pulózní Islanďan Hugleikur 
Dagsson, podivínský Američan 
Edward Gorey a potměši- 
lý Brit Edward Lear. Líbí se 
mi také strohý styl Američana 
Mikea Mignoly, nebo naopak 
francouzští kreslíři Moebius se 
svou epickou fantastičností, či 
Nicolas de Crécy a jeho pokři-
venost. Z českých luhů a hájů 
si velice cením práce součas-
ných kreslířů Jiřího Gruse 
a Nikkarina. A samozřejmě ne-
stora české ilustrované anek-
doty Vladimíra Renčína.

Postavičky Vašich obrázků 
jsou originální a nezaměni-
telné. Jak jste přišel na tento 
typ?

Na to člověk nepřijde. Styl 
můžeme neustále zdokonalovat 
a pilovat, ale ten základ si ne-
vymyslíte. Je pošetilost, aby se 
ryba učila lézt na stromy nebo 
opice dýchat pod vodou. Je po-
třeba objevit svůj pravý poten-
ciál, plně si ho uvědomit a za-
čít na něm pracovat. Každý má 

talent na něco jiného a je na ka-
ždém z nás, jestli ho plně využi-
je, nebo ne.

Je kreslení zároveň i vaším ko-
níčkem, nebo ho berete jako 
práci? 

Když se ohlédnu zpět a zrevi-
duji všechny faktury, které jsem 
za své ilustrace vystavil, tak 
musím konstatovat, že kresle-
ní je mým koníčkem. Když už se 
ale pustím do práce, je to radost 
a nedat se do toho stoprocentně 
prostě nelze. S ohledem na mé 
další aktivity je ale stále těžší 
vyšetřit si na kreslení čas.

Jaké další aktivity máte na 
mysli?

V současnosti mne nejvíce 
vytěžuje má rodina a práce ve 
vědecké knihovně. Do toho vy-
rábím unikátní reflexní připí-
nací placky a občas napíšu re-
cenzi do hudebního měsíčníku 
Fullmoon. Tím pádem mé zájmy 
nejoblíbenější, kreslení a hra na 
bicí nástroje, jsou teď doslova 
odsunuty do pozadí.

Jak tedy trávíte volný čas?
Volný čas? Hahaha! Pro že-

natého muže v produktivním 
věku je téměř nemožné volný 
čas mít, nebo na něj byť jen po-
myslet (smích). Ale teď vážně. 
Rád si lehnu s dobrou knihou 
či komiksem, k tomu si pustím 
některou ze svých oblíbených 
LP desek a užívám si vzácné 
chvilky klidu. Bohužel jich moc 
není.

Jste Tepličan, jaký máte vztah 
k rodnému městu?

Přiznám se, že před dvaceti 
lety jsem odešel do Prahy vstříc 
vzrušujícímu a bohémskému 
životu. Nyní oceňuji pomalé 
tempo tohoto líného lázeňské-
ho města.

Co se vám v Teplicích a oko-
lí líbí?

Příliš neholduji společenské-
mu životu, takže rád jezdím 
do okolí Cínovce a Komáří víž-
ky. Lesy jsou tam liduprázdné 
a enigmaticky atmosferické.

Ale určitě někam rád chodí-
te?

Mými oblíbenými místy jsou 
Mandl, Šestidomí, U Ptáčků 
a všude tam, kde točí dobré 
pivní speciály (smích).

Co se vám naopak nelíbí?
Nelíbí se mi, že spousta his-

torických budov nenávratně 
chátrá. Buď se tyčí v ulicích 
jako zkažený zub, nebo jsou 
zbourány. Na jejich místě se 
pak postaví nějaký stroj na 
zisk nebo zůstane díra v zemi. 
Teplice mají obrovský potenci-
ál a je škoda, že je stále deci-
mován dědictvím porevoluční-
ho nevkusu. Místo Goetha tak 
máme ghetta.

Prozradíte plány do budouc-
na?

Nijak fatálně neplánuji. 
Všechno je stejně nakonec 
vždycky úplně jinak.
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Královna scatu zazpívá i vlastní skladby

V prosinci rozzáří jezero Milada zimní běh ve vánoční atmosféře

INZERCE

MC
20
21
11
11

Trápí vás špatná nosní průchodnost?

• Je již jediným řešením operační výkon?
• Objednejte se na oddělení jednodenní  

chirurgie EUC. 
• Provádíme operační výkon moderní  

technikou = radiofrekvenční ablací.
• Výkon plně hradí ZP.
• Je prováděn v lokální anestesii a hodinu  

po výkonu odcházíte do domácího ošetření.
• Operace provádí zkušená lékařka  

MUDr. Daniela Potměšilová.
• Objednejte se buď na telefonu: 477 102 252  

nebo na webu EUC https://euc.cz/nase-zarizeni/kliniky/ 
euc-klinika-usti-nad-labem/jednodenni-chirurgie/

JEDNODENNÍ CHIRURGIE 

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2341/ 94 
400 01 Ústí nad Labem

ODDĚLENÍ JEDNODENNÍ CHIRURGIE

EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM S.R.O. 

Teplice – Zajděte si na skvělý 
koncert do Jazz Clubu. Na pro-
gramu je 27. listopadu od 20.00 
a vstupné je 150 korun. Zpívat 
bude Miriam Bayle a na kytaru 
ji doprovodí Viktor Jerman.

Miriam Bayle, původně je 
původně ze Slovenska, v Če-
chách žije od roku 2000. Její 
doménou je vokální improviza-
ce – scat. Za více než 28 let své 
kariéry se u nás i v zahraničí 
stala respektovanou jazzovou 
zpěvačkou.

Chabařovice/Modlany – Závěreč-
ná akce sportovního seriálu 
Milada Tour bude podle orga-
nizátorů plná překvapení. Pře-
sunutý Winter Milada Run pro-
běhne 11. prosince ve speciální 
pekelně vánoční atmosféře.

„Už při příchodu do zázemí 
projdou závodníci speciální pe-
kelnou bránou. Sportovní halu 
rozzáří vánoční stromeček, vý-
zdoba i několik světelných in-
stalací. Prostor haly také oživí 
koledy i známé vánoční hity,“ 
popisuje za pořadatele Michal 

Neustupa a dodává, že kro-
mě klasického občerstvení na 
účastníky po skončení závodu 

bude čekat domácí vánoční 
cukroví, štoly nebo vánočky. 
Vodu s čajem doplní svařák 
a punč.

Nebude chybět vyhřívané 
zázemí s šatnami, sprchami, 
úschovnami, které poskytne 
sportovní hala v Chabařovi-
cích. Nedaleko od ní bude start 
dvou hlavních tras, a to na 
5,3 a 12,5 kilometru. Odmě-
nou pro každého běžce bude 
unikátní kovová medaile. Ti 
nejlepší potom obdrží tradič-
ní, ručně obráběné, skleněné 

trofeje a hodnotné ceny od 
partnerů seriálu. Nejmenší běž-
ce čeká dětská medaile v cíli, 
kterou jim předá Mikuláš s čer-
tem. Po celý den bude také 
možné se nechat vyfotit ve vá-
nočně laděném fotokoutku.

Po vyhlášení samotného 
Winter Milada Run bude ná-
sledovat slavnostní ceremoniál 
pro absolutní vítěze letošního 
ročníku Milada Tour a vyhláše-
ní nejlepších týmů. Registrace 
a více informací naleznete na 
www.miladatour.cz.  gz

Vystupuje v klubech a na 
festivalech v Česku i zahrani-
čí ( třeba Jazz Fest Brno, Bohe-
mia Jazz Fest, London Jazz Fest, 
Jazz Fest Athens, Irsko, Fran-
cie, Finsko, Švédsko, Polsko, 
Maďarsko, Slovensko, Rakous-
ko, Německo, Estonsko, Litva 
a další.). Společně s renomova-
ným kytaristou Viktorem Jer-
manem představí jazzové stan-
dardy ve vlastních aranžmá 
a vlastní skladby.  zt
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Vánoční koncert Fešáků se blíží
Teplice – V loňském roce se Vá-
noční koncert Fešáků neusku-
tečnil z důvodu covidové si-
tuace. Bylo to poprvé od roku 
1974. V roce letošním chtějí 
Fešáci během svého vánoč-
ního vystoupení vzpomenout 
několik zásadních jubileí: 
6. února oslavil Tomáš Linka, 
hlavní zpěvák skupiny, své 
75. narozeniny. 23. září jsme si 
připomněli kulaté 80. naroze-
niny dalšího zpěváka a dlou-
holetého člena Fešáků – Ro-
berta Mouchy. 29. dubna by 
se dožila 75 let další zásad-
ní osobnost skupiny – zpěvák 

a bandjista Pavel Brümer. 
V druhé části večera nebude 
samozřejmě chybět vánoč-
ní blok písní. Moderování se 
ujme Pavel „BEZI“ Bezouška. 

Pusťte mě ven s „Janžurkou“
Teplice – Francouzskou komedii 
o velké hvězdě pařížského di-
vadla a filmu Joce de Guérande 
s názvem Pusťte mě ven si vy-
chutnáte v Krušnohorském di-
vadle. V hlavní roli se představí 
Iva Janžurová.

Její hrdinka se doma chystá 
na odjezd do televizního studia, 
neboť na programu bude přímý 
přenos galavečera na její po-
čest. Už je vlastně na odchodu 
z bytu, téměř všechno připrave-
no, jen ještě musí spustit novou 
bezpečnostní roletu na terasu. 
A z vteřiny na vteřinu může být 
všechno jinak. Joce má najed-
nou nekonečně prostoru pro 

mnohem otevřenější a sarkastič-
tější bilanci, než jakou jí přede-
pisoval scénář pořadu. Před oči-
ma jí defilují všechny důležité 
okamžiky jejího života, a to zda-
leka nejen ty zalité sluncem.

Představení se uskuteční 
16. listopadu od 19.00. Vstupné 
je od 390 do 490 korun.  zt

Nová výstava Horizont 
barvy se koná v muzeu

Teplice – Výstava závěsných 
a interaktivních obrazů dvo-
jice oceňovaných autorek 
Markéty Váradiové a Ivy Ko-
lorenčové, které prostřednic-
tvím média malby reflektují 
současnou evropskou kraji-
nu, je do 21. listopadu k vidění 
v Jízdárně teplického zámku. 
Ve svých dílech konfrontu-
jí způsoby vyjádření pomocí 
tradičních, ale i současných 
technologií, kterými jsou ter-
mo – a hydrochromní barvy. 
Pro tradiční žánr krajinomal-
by obě autorky užívají sou-
časný vizuální jazyk. Markéta 
Váradiová na výstavě předsta-
ví malby inspirované krajinou 
Českého středohoří i italských 
Dolomit. Vedle těchto obrazů 
bude prezentovat také několik 
obrazových sérií, ve kterých 
jsou přírodní situace i procesy 
abstrahovány do geometric-
kých rastrů. Iva Kolorenčová 
pro výstavu vytvořila tři vý-
razné série: skleněné obrazy 
z cyklů Nad Nisou a Nad La-
bem, které doplňuje barev-
nými akcenty pomocí termo-
chromních systémů a soubor 
deskových maleb Kolorenčová 
versus Gočár, v nichž se voda 
stává médiem interakce, po-
zvolna odkapává a odkrývá 
fragmenty architektury.  zt

Američané rozproudí Jazz Club
Teplice – The Duets: Elisabeth 
Lohninger (USA) a Travon An-
derson (USA) to rozjedou v Jazz 
Clubu. Koncert se uskuteční 
20. listopadu od 20.00. Vstup-
né je 250 korun. Detroit a New 
York. Gospel, neo-Soul a Jazz. 
Dva zpěváci na vrcholu svých 
kariér spojili své síly, aby se po-
hybovali, okouzlovali a zvedli 
ze židlí své publikum. Doprovo-
dí je Walter Fischbacher Trio, 
takže na pódiu bude kvinteto 
plné osobního kouzla, sehra-
nosti, odolnosti, inspirace a ra-
dosti. Rakousko-americká zpě-
vačka Elisabeth Lohninger je 
těžce zařaditelným talentem. 
Se svými sestrami kdysi zpíva-
la rakouskou lidovou hudbu, 
ale dnes se už léta pohybuje na 
mezinárodních jazzových fes-
tivalech a v jazzových klubech 
po celém světě. Vydala dosud 
12 alb. Její lyrický alt vyjadřu-
je nesčetné množství barev 
a odstínů lidské duše. Nedávná 
alba, jako jsou „Soul Garden“ 
a „Eleven Promises“ představují 
jak dobrodružného ducha, tak 

opravdu velkou lásku k hudbě. 
Její hudba je sice pevně zako-
řeněna v jazzu, ale má i četné 
žánrové přesahy. Styl vždy slou-
ží písni. Afroameričan Travon 
Anderson vyrůstal jako kostel-
ní zpěvák v rodném Detroitu. 
Hudební zvídavost jej vedla ke 
studiu klasické hudby a jazzu 
v „Mosaic Youth Theater“ v De-
troitu. V roce 2003 byl vybrán 
jako regionální vítěz klasické 
a současné hudby pro soutěž 
NAACP ACT-SO. Na univerzi-
tě v západním Michiganu ná-
sledovala šéfovská role, když 
zde Travon působil jako umě-
lecký vedoucí a zároveň ředi-
tel místního sboru. Travon se 
stal členem Gold Company II, 
prestižního jazzového soubo-
ru pod vedením legendárního 
Stevea Zegreeho. V roce 2012 
získal 1. cenu v pěvecké soutě-
ži Sparkle Singing v Detroitu. 
V roce 2014 se přestěhoval 
do New Yorku, kde pokračuje 
v úsilí o neustálé zdokonalová-
ní svého zpěvu jako profesio-
nální vokalista.  zt

V Teplicích se léčil 
i účastník defenestrace 
Teplické lázně hostily v minulosti množství 
osobností, které se zapsaly jak do čes-
kých, tak i evropských dějin. Jedním z prv-
ních známých návštěvníků v 17 století byl 
Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, 
jeden z aktérů defenestrace z 23. květ-
na 1618. 

Schumann, Wagner, 
Chopen i Škroup

Město Teplice 
bylo magnetem 
i pro hudebníky. 
Pokud jde o pří-
jezdy význam-
ných osobností 
kulturního ži-
vota, prožíva-
ly teplické lázně 
dobu největší-
ho rozkvětu v 1. polovině 19. století. Z hu-
debníků – kromě zmíněného Beethovena 
– lázně navštívili mimo jiné Fryderik Cho-
pin, Robert Schumann, Franz Schubert, 
Richard Wagner, Carl Maria von Weber, 
Josef Slavík, Václav Jan Tomášek, Vojtěch 
Jírovec či František Škroup.

Významný šachový 
turnaj v Evropě

V Teplicích od roku 2006 vždy v červnu 
probíhá jeden z nejsilnějších mezinárod-
ních šachových turnajů v České republice 
Open Teplice, který pořádá Šachový klub 
Teplice. Je to turnaj evropského významu.

V Í T E , Ž E …

Host večera: Hanka Mladá. Le-
tos se akce uskuteční v Kruš-
nohorském divadle 1. prosince 
od 19.00. Vstupné je od 240 do 
320 korun.  zt

Paličkované betlémy  
a vánoční ozdoby
Teplice – Až do 27. února můžete 
v teplickém muzeu navštívit vý-
stavu Něžná krása krajky. Doku-
mentuje současnou i historickou 
podobu paličkované a šité krajky 
v Ústeckém kraji. Jedná se o tra-
diční lidové řemeslo, které má 
v regionu dlouhou tradici. Počát-
ky paličkované krajky v Kruš-
ných horách byly úzce spjaty 
s hornictvím. Velký rozmach 
hornické činnosti byl v 16. stole-
tí, kdy do oblasti Krušných hor 
přichází noví lidé. Otevíraly se 
doly na stříbro, cín, měď a další 
rudy, v jejichž okolí se zakládala 
města. Movití měšťané a šlechta 
se velmi honosně oblékali, a pro-
to preferovali luxusní látky, které 
byly zdobené stříbrem, zlatem 
a krajkami. Na výstavě jsou pre-
zentovány výtvory současných 
krajkářek a krajkářských klubů, 
v historické části budou vysta-
veny herdule s paličkami a další 
trojrozměrné sbírkové předměty. 
Na konci listopadu bude výstava 
doplněna o paličkované betlémy 
a vánoční ozdoby.  zt
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Dobrovolníci od začátku pandemie 
koronaviru odpracovali 30 tisíc hodin

l i s t o p a d  2 0 2 1

Turistika je vhodná 
v každém věku

Ústecký kraj – První nasazení 
naší jednotky Českého červe-
ného kříže Teplice, který se 
skládá především z členů Čes-
kého červeného kříže Novo-
sedlice Dubí Proboštov bylo 
loni 10. března. Od kolegů 
z pražského červeného kří-
že jsme ten den převzali box, 
který jsme odvezli na hranič-
ní přechod Petrovice D8 směr 
Praha. Box obsahoval mimo 
jiné i základní hygienické po-
třeby. Tento box fungoval pro 
případ, že by se při kontrole 
u cizince na hraničním pře-
chodu zjistily příznaky koro-
naviru.

Neminulo nás šití rou-
šek, v Proboštově jsme zřídili 
i rouškovník, který jsme pravi-
delně doplňovali. Vypomáhali 
jsme u triážního stanu v ústec-
ké nemocnici. Pomáhali jsme 
i s dovážkou obědů, nákupů 
nebo léků. V několika domo-
vech pro seniory na Teplicku 
jsme tamním klientům zpest-
řovali dlouhé dny hraním pod 
okny. 

Letos v březnu jsme byli na-
sazeni v ústecké Masarykově 
nemocnici, kde jsme pomáha-
li zdravotnickému personálu. 
Zajišťovali jsme například ma-
nipulaci s pacientem na lůžku, 
polohování, dopomoc v po-
hybu mimo postel, hygienu 

pacienta, úpravu lůžka, asis-
tence při stravování, základ-
ní sledování celkového stavu 
pacienta nebo neinvazivní 
měření fyziologických funkcí. 
Zároveň jsme sloužili i na covi-
dovém oddělení v karlovarské 
nemocnici, kde jsme se starali 
o pacienty, kteří nevyžadovali 
intenzivní péči.

Pro seniory Hrobu, Oseku 
a Háje u Duchcova jsme fun-
govali jako podpora při regis-
trování seniorů k očkování od 
místní skupiny Český červený 
kříž Hrob, Osek, Háj. Od půlky 

března naši členové a dobro-
volníci vypomáhali v testova-
cím centru u teplické Olympie, 
kde někteří vypomáhají dodnes. 
V polovině dubna jsme pak za-
čali pomáhat v teplickém očko-
vacím centru ve Sportovní hale, 
kde jsme dělali administrativní 
práce až do konce srpna. Když 
to shrnu, tak členové humanitár-
ní jednotky Českého červeného 
kříže Teplice mají za sebou od 
začátku pandemie koronaviru 
30 000 odpracovaných hodin.

 Za HJ OS ČČK Teplice Jiří Herlitze – velitel 
HJ OS ČČK Teplice

Senioři na Teplicku si založili 
svůj turistický oddíl Lidé spolu 
v Klubu českých turistů – Odbor 
LOKO Teplice. Založili jsme jej 
pro nás, kdo z mnoha důvodů 
věku a zdraví máme omezené 
možnosti pěší turistiky. Je nám 
ctí být členy té veliké rodiny 
Klubu českých turistů. S vedou-
cím oddílu Karlem Stupkou po-
řádáme vycházky a výlety v roz-
sahu asi 2 až 6 kilometrů chůze. 
Prošli jsme už své město Teplice, 
také výlet na Moldavu byl velmi 
úspěšný. Po návštěvě Bíliny Ky-
selka a výstupu na Bořeň, jsme 
se vydali vláčkem do Radejčína 
a dál do Dubic. Mimořádná byla 
cesta lodí do Litoměřic a zpět. 
Porta Bohemica patři k nádher-
ným skvostům našeho kraje. 
Pěkné to je, chodit a poznávat 
spolu.“ 

Pokud byste se chtěli k výle-
tům přidat, můžete paní Heleně 
napsat na e-mail: helenavoct@
centrum.cz a domluvit se.

 Helena Voctářová, 
Lidé spolu a sobě
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Arkadie má nové posezení i díky fotbalistům
Desetitisícovým darem po-

mohli tepličtí fotbalisté spo-
lečnosti pro handicapované 
Arkadii. Ta vybudovala ven-
kovní posezení pro klienty na 
zahradě v areálu nově zrekon-
struovaného střediska v Krup-
ce. Ředitelka Arkadie Lenka 
Machaloušová řekla, že pení-
ze od nadačního fondu klubu 
použili na výrobu stolu na za-
hradu v Krupce, která postup-
ně prochází revitalizací. 

„Snažíme se vlastními sila-
mi vytvořit takové prostředí, 
kde si rádi posedíme s našimi 
klienty a zaměstnanci. Loni 
došlo k celkové rekonstruk-
ci budovy, díky které byl vy-
budován bezbariérový vstup 
na zahradu, a tak i vozíčkáři 
mohou trávit příjemné chvíle. 
Na zahradě nám chyběl stůl. 
Vzhledem k poměrně speci-
fickým požadavkům jsme ho 
nechali vyrobit na zakázku,“ 
vysvětlila ředitelka a dodala, 

že s teplickými fotbalisty má 
Arkadie dlouhodobou vynika-
jící spolupráci.

„Někteří klienti Arkadie 
jsou častými hosty na našem 
stadionu a z druhé strany 

Na utkání Skláři 
pozvali zdravotníky

Na utkání teplických sklářů 
s Viktorií Plzeň dorazilo více 
než sedm stovek 
lékařů, zdra-
votních sester 
a dalšího perso-
nálu ze zdravot-
nických zaříze-
ní v Ústeckém 
kraji. FK Teplice 
totiž nabídl do 
nemocnic v rámci kraje volné 
vstupenky jako poděkování za 
jejich činnost.

O vstupenky na utkání by 
z řad zdravotníků velký zá-
jem. „Dočkali jsme se pozi-
tivních reakcí snad od všech 
oslovených nemocnic, byly za 
naši iniciativu moc rádi,“ řekl 
mluvčí klubu Martin Kovařík 
a dodal, že před tímto zápasem 
podpořili také dárce krve. Jim 
vstupenky předali prostřednic-
tvím transfúzní stanice teplic-
ké nemocnice.  pr 

zase například naši mládež-
níci se svými trenéry v minu-
losti zase navštívili chráněné 
dílny či stacionáře Arkadie,“ 
doplnil Vilém Kunz z FK Tep-
lice.  pr 
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Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace 
„U Slunce“ 4.–6. 11.
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 23.–25. 11.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště  
1.–3. 11.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 22.–24. 11.
A. Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Červ. kostelu) 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 25.–27. 11.
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 16.–18. 11.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 19.–22. 11.
Kopřivová x Trnková 23.–25. 11.
Krušnohorská – parkoviště 12.–15. 11.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie ČR 
19.–22. 11.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti  
15.–17. 11.
Potoční ul. 7.–9. 10., 11.–13. 11.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ  
5.–8. 11.
Scheinerova 19.–22. 11.
Unčínská 17.–19. 11.
Doubravická 1683-4 11.–13. 11.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 4.–6. 11.

Kosmonautů 11.–13. 11.
Zemská 1439 4.–6. 11.
Kpt. Jaroše 1620 ) 1.–3. 11.
Metelkovo nám. x Fügnerova ) 25.–27. 11.
Skupova x Čs. legií 15.–17. 11.
Skupova x Thámova 12.–15. 11.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD 
11.–13. 11.
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 23.–25. 11.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
3.–5. 11.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na parkovišti 
přes silnici 18.–20. 11.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu  
29. 10. – 1. 11.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 8.–10. 11.
Fučíkova stezka x Foersterova 12.–15. 11.
J. Hory x U Horského pramene 19.–22. 11.
J. Suka 2591 12.–15. 11.
Jankovcova u garáží (tabák) 5.–8. 11.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
19.–22. 11.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 29. 10. – 1. 11.
Křížkovského 2508-10 5.–8. 11.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p.  
18.–20. 11.
Raisova 2573 – vnitroblok 12.–15. 11.
Zeyerovo nám. 1300 15.–17. 11.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na 
zpevněné ploše 23.–25. 11.
P. Holého x Purkyňova 9.–11. 11.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 22.–24. 11.

Alejní 2754 – zeleň 15.–17. 11.
Dubská x Brožíkova 26.–29. 11.
Dubská x U Hřiště 3.–5. 11.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
17.–19. 11.
Lípová x Jungmannova 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., 26.–29. 11.
Písečná 2990 17.–19. 11.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 8.–10. 11.
Pražská 2996-8 na parkovišti u hlavní silnice  
9.–11. 11.
Pražská 3009-11 – na parkovišti u hlavní silnice  
29. 10. – 1. 11.
Rohová 185 – z boku domu 25.–27. 11.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR  
22.–24. 11.
Stará Mlýnská x Souběžná 2.–4. 11.
Svatováclavská x Vladislavova 25.–27. 11.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Na Konečné  
10.–12. 11.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou 
25.–27. 11.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 2.–4. 11.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD)  
16.–18. 11.
Javorová 3025 2.–4. 11.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
24.–26. 11.
Novoveská 3090-3 9.–11. 11.
Francouzská x Varšavská 2.–4. 11.

Jugoslávská – plocha u zadních vchodů  
č.p. 2709-2717 10.–12. 11.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul.  
10.–12. 11.
Jugoslávská 2534-5 17.–19. 11.
Ostravská x Bulharská 16.–18. 11.
Slovenská 2638 5.–8. 11.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 16.–18. 11.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 3.–5. 11.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 8.–10. 11.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
18.–20. 11.
Sklářská 223 – 247 10.–12. 11.
U Soudu 17.–19. 11.
Vrázova x Svojsíkova, 10.–12. 11.
Americká x Londýnská – u trafostanice 22.–24. 11.
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“ 15.–17. 11.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků 
1.–3. 11.
Buzulucká 305-7 9.–11. 11.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
26.–29. 11.
Jaselská 315 – naproti přes silnici Litoměřická  
2.–4. 11.
Litoměřická 1.–3. 11.
Sokolovská cesta 340 24.–26. 11.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 8.–10. 11.
Zrenjaninská 297-8 3.–5. 11.
Zrenjaninská 320-1 16.–18. 11.
Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD 9.–11. 11.
Hudcov, Panoráma 5.–8. 11.

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

Cyklisté z Arkadie se 
vypravili do Roudnice

Cykloturistika má v Arka-
dii mnohaletou tradici. Od 
roku 1996 projezdili mla-
dí cyklisté z Arkadie na bi-
cyklech, tricyklech, duplexech 
či tandemech velkou část naší 
republiky, jeden rok se vydali 
i do sousedního Německa. Ka-
ždoročně také podnikají výle-
ty po cyklostezce v nedalekém 
labském údolí. Po celou dobu 
jim tyto aktivity umožňuje také 
cyklopřívěs. Na cyklistický po-
byt vyrazila skupina 14 žáků 
druhého stupně ZŠ a studentů 
jednoleté i dvouleté praktické 
školy do Roudnice nad Labem. 
K výpravám lákala Labská cyk-
lostezka, která je v mnoha úse-
cích bezbariérová. Na druhém 
labském břehu jsme zase pod-
nikli výpravu k Račickému ka-
nálu, kde se naskytla atraktivní 
podívaná byla na „zaparkované“ 
dračí lodě. „Po vzoru praotce Če-
cha jsme poslední den pobytu 
úspěšně zdolali nedalekou horu 
Říp“, říká vedoucí pobytu, uči-
telka Radka Mikulová, „a pak už 
alou domů.“

  Josef Hon, Arkadie Teplice

Uspořádali jsme první roč-
ník turnaje juniorů. Přijelo 
48 šermířů a hustě si zašer-
movali v šesti osmičlenných 
skupinách. Do „32“ se probo-
joval z našich juniorů Jirka Ju-
ráň a Honza Kotala šel a šel, až 
přes opravu do finálové osmič-
ky. V boji o medaile ho zastavil 
Fanda Coufal z 1. FC Bělé pod 
Bezdězem. Honza se i v tomto 
zápase držel dobře a dostal se 
do finálové osmičky. Díky své-
mu výkonu má zajištěný vstup 
na soustředění reprezentace. 
Velké poděkování patří celému 

Stříbro z mistrovství ve walking fotbalu
Třetí Mistrovství České re-

publiky ve walking fotbale bylo 
hodně napínavé a plné adrena-
linu. Celkem bojovalo 8 týmů 
z celé republiky. Náš Senior 
speciál sport Teplice se utkal 
s FC Jílové. Štěstěna je vrtkavá, 

stačila jedna maličká chvíle 
a štěstí se přiklonilo k soupeři, 
jemuž blahopřejeme. Je to jen 
hra. Díky všem našim aktiv-
ním mužům pod vedením kapi-
tána Františka Frankeho. Byli 
jste všichni skvělí, bojovali jste 

Tepličtí šachisté  
jsou znovu zlatí

Borci ŠK Teplice vyhráli na 
Velké ceně Mostu všechny zá-
pasy. Bylo to napínavé až do 
konce. Stříbrný tým z Prahy byl 
také velmi dobrý. Mám velkou 
radost, že se to podařilo a další 
pohár za vítězství bude zdobit 
naši klubovnu. Honza, Vládík, 
Kuba i Timo skvěle zabodovali. 
Moc jim všem gratuluji. Koneč-
ně spustili hodiny.

 Lenka Stránská, ŠK Teplice 

Šermíř Kotala byl 
ve finálové osmičce

našemu úžasnému realizační-
mu týmu.

 Karel Biebl, Klub sportovního šermu 
Teplice 

dobře a s nasazením. Teď máme 
výzvu další mistrovství, které 
bude už za rok. Je to naše další 
příležitost užívat života, radovat 
se, mít zajímavý cíl, překonávat 
překážky a dosáhnout své vize. 

 Helena Voctářová, Zvonkrohra Teplice
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SANNY  
Přijata od majitele. Prožila 
život na řetězu a začala si 
hlídat misku s jídlem. Těžko 

se divit, když to byla jediná věc, kterou 
měla v dosahu. Při správném přístupu je 
z ní hodná mazlivá slečna, nechá se krmit 
z ruky, umí dávat pusinky. 

ZRZEČEK  
Odchyt zrzečka nebyl 
jednoduchý, protože se k nám 
nechtěl přiblížit a lidí se bál. 

Nakonec se bázlivého ovčáka povedlo na-
ložit a začít s ním v útulku pomalý proces 
seznamování a získávání důvěry.

TITÁN  
Zřejmě kříženec bígla a jrt. 
Není to pes na gauč, je to 
pes na aktvitu, nejlépe někde 

v přírodě nebo na cvičáku. Je šťastný na 
výletech, túrách, nehodí se na sídliště, aby 
s ním někdo jen obešel barák. 

FÍKUS  
Pejska jsme dlouho nemohli 
rozklíčovat. Je to citlivý pes, 
který bezpečně poznává 

a uctívá své majitele, umí se krásně vítat. Se 
známými tvářemi chodí na procházku a uží-
vá si to. Ke psům vypadá, že je nekonfliktní 
a dá přednost piškotu před štěkáním. 

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.

Křičkova – 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. úplná uzavírka ulice Horská ve dvou etapách (úsek od ul. Skupova po Pestalozziho 
Cesta a úsek od Pestalozziho Cesta po ul. Šmeralova)
Jankovcova: z důvodu rekonstrukce vodovodu uzavřená ulice byla k 1. 12. 2020 znovu zprůjezdněna. 
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/h. a zákazu vjezdu všech motorových vozidel mimo dopravní obsluhy.
Havířská: došlo ke zjednosměrnění zmiňované ulice. Zjednosměrnění se týká úseku mezi ulicemi 
Proboštovská a K. Aksamita. Ulice je průjezdná ve směru z ulice Proboštovská.
Náměstí Svobody: v létě 2020 došlo k zjednosměrnění části náměstí. Dopravní úpravy se týkají úseku od 
kruhového objezdu ke křižovatce u České pošty. Doprava je nově usměrněna pouze od kruhového objezdu 
směrem do náměstí Svobody. 

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 
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Užijte si Mexiko v botanické až do půlky listopadu
Teplice – Výstava Día de los 
Muertos – Den mrtvých za-
vede návštěvníky botanic-
ké zahrady do Mexika. „Zní 
to mnohem morbidněji, než 
jaké to opravdu u nás bude,“ 
říká ředitel teplické botanic-
ké zahrady Petr Šíla a doplňu-
je: „Minulý rok nám výstavu po 
dvou dnech uzavřelo naříze-
ní Ministerstva zdravotnictví 

kvůli šíření nemoci covid-19, 
letos doufáme, že si ji návštěv-
níci vychutnají po celou dobu 
konání.“ 

Zatímco v americké 
halloweenské tradici je smrt 
prezentována jako něco, 
čeho je třeba se bát, v Mexi-
ku o těchto svátcích vlastně 
mrtvé oslavují a vítají duchy 
u sebe doma. „Oslavy Día de 

los Muertos začínají kolem 
20. října a pokračují až na 

začátek listopadu, kdy osla-
vy vrcholí. Hroby se zdobí ba-
revnými květinami, zejména 
žlutými aksamitníky, kte-
ré symbolizují slunce a svět-
lo a ukazují duším cestu, aby 
nezabloudily na tomto světě,“ 
vysvětluje kurátor Jan Ptáček. 
Samotná výstava Día de los 
Muertos ve skleníku Tropicana 
potrvá až do 14. listopadu.  gz
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Potřebujete plastiku horních očních víček? 

Tak se k nám objednejte. 
Krátké čekací doby, moderní operační sál a příjemné prostředí. 
Operace je prováděna v lokální anestesii a nejpozději dvě hodiny  
po operaci odcházíte do domácího ošetření. 
Operace provádí zkušená oční lékařka MUDr. Kateřina Bělohlávková 
na operačním sále jednodenní chirurgie. 
Cena za obě oči je 11 000 Kč. 
Ke konzultaci před vlastní operací se můžete objednat telefonicky 
přímo do ordinace na tel.: 477 102 210 nebo na webu EUC:  
https://euc.cz/nase-zarizeni/kliniky/euc-klinika-usti-nad-labem/
jednodenni-chirurgie/
Zde sepíšete požadavek a my se s Vámi spojíme a dohodneme 
konzultaci.

PLASTIKA HORNÍCH OČNÍCH VÍČEK

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2341/ 94 
400 01 Ústí nad Labem

ODDĚLENÍ JEDNODENNÍ CHIRURGIE

EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM S.R.O. 


