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V O L N Ý  Č A S

Z muzejních  
chovů motýlů
Letošním vá-
nočním exponá-
tem měsíce jsou 
cizokrajné, ale 
i středoevrop-
ské druhy motý-
lů, které lze v na-
šich podmínkách 
chovat. Hlavním 
předpokladem je 
přítomnost živné 
rostliny v okolí. V tomto případě jsou to 
hlavně druhy stromů a keřů, jako napří-
klad ptačí zob (Ligustrum vulgare), bob-
kovišeň lékařská (Prunus laurocerasus), 
ořešák královský (Juglans regia), boro-
vice (Pinus spp.), moruše (Morus spp.) 
nebo různé duby (Quercus spp.). Cho-
vané druhy motýlů jsou hlavně z čeledí 
martináčovití (Saturniidae), bourcovití 
(Bombycidae) a lišajovití (Sphingidae). 
Neobyčejnou krásu motýlů, které z hou-
senek vychovali muzejní pracovníci, mů-
žete až do konce roku 2021 obdivovat 
ve vstupní hale teplického zámku.  zt
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KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
12. a 14. 12.,  
 1900 J. J. Ryba,  
  Česká mše vánoční  
Vánoční koncert, ve kterém nebude chybět 
Česká mše vánoční J. J. Ryby, uvádí 
Konzervatoř v Teplicích ve spolupráci s Domem 
kultury Teplice.

DŮM KULTURY 
15. 12., 1900  Radůza
16. 12., 1900  Mladí s filharmoniky
20. 12., 1530  Nesem vám noviny,  
  poslouchejte – koncert

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO 
12. 12., 1000  Ať žijí strašidla 
19. 12., 1030  Půjdem spolu do Betléma 
Divadelní soubor DK Krupka představí lidovou 
hru ze Semilska se zpěvy. Příběh o narození 
Ježíška a co všechno se kolem toho událo. 
Tradičně bude pro příchozí připraveno vánoční 
pohoštění ve foyer, čaj, grog a vánoční cukroví, 
které pro svoje věrné diváky přichystali 
sami herci. Toto představení se těší veliké 
oblibě, neboť je prodchnuto vánoční poetikou 
a půvabem nejkrásnějších svátků v roce.
21. 12., 1900  Tři grácie z umakartu 
6. 1., 1900  Přátelák 
9. 1., 1000  Princezna se zlatou  
  hvězdou na čele

HVĚZDÁRNA TEPLICE 
8. 12., 1400 Pohádky a souhvězdí
8. 12., 1600 Pohádky a souhvězdí

8. 12., 1900 Hra světel a stínů
12. 12., 1400  Pohádky a souhvězdí
12. 12., 1600  Pohádky a souhvězdí
12. 12., 1900  Hra světel a stínů
15. 12., 1400  Pohádka Křišťálové sestry
15. 12., 1600  Pohádka o býku Zlobíkovi  
  a lovci Orionovi
15. 12., 1900  Mythologie zimní oblohy
19. 12., 1400  Pohádky a souhvězdí
19. 12., 1600  Pohádka Perseus  
  a Andromeda
19. 12., 1900  Prosincovou  
  hvězdnou oblohou
22. 12., 1400  Pohádky o Cvočkovi
22. 12., 1600  Pohádky o Cvočkovi
22. 12., 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd
26. 12., 1400  Pohádky o Cvočkovi
26. 12., 1600  Pohádky o Cvočkovi
26. 12., 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd
29. 12., 1400  Pohádka Křišťálové sestry
29. 12., 1600  Pohádka o býku Zlobíkovi  
  a lovci Orionovi
29. 12., 1900  Mythologie zimní oblohy

PLANETÁRIUM TEPLICE 
Pravidelné akce 
1300, 1400, 1500 (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 
(tento je zaměřený zejména na Slunce) 
Náhradní program je doplněný prohlídkou 
výstavy a dalekohledů.
1800, 1900, 2000 (PÁ, SO)  
  Večerní pozorování,  
v pátek 24. 12 a 21. 12. je zavřeno. 
Pozorování objektů večerní oblohy 
dalekohledem (planety Jupiter, Saturn, Uran 
a Neptun, dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny, 

galaxie). Měsíc je možné pozorovat 10. 12., 
11. 12., 17. 12., 18. 12. 
Pokud nebude jasno, koná se v uvedené časy 
pouze náhradní program v kinosále hvězdárny 
(tento je zaměřený zejména na aktuální 
oblohu). Náhradní program je doplněný 
prohlídkou výstavy a dalekohledů.

ZAHRADNÍ DŮM 
do 19. 12.  Ilja Šavel – Ohlédnutí  
Výstava akademického malíře. 

KONZERVATOŘ TEPLICE
8. 12., 1800 až 2000  
  Vánoční koncert  
(Regionální knihovna)
12. 12.  J. J. Ryba: Česká mše vánoční 
(Kostel sv. Jana Křtitele) 

SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE 
9. 12.  Symfonický cyklus A koncert 3 
(Koncertní sál Domu kultury Teplice)
23. 12.  Prémiový cyklus C koncert 1 
(Koncertní sál Domu kultury Teplice)
15. 12.  Komorní cyklus K koncert 3 
(Zahradní dům)
16. 12.  ZUŽ OPEN (Dům kultury Teplice)

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstavy 
do 27. 2. 2022  
  Něžná krása krajky 
do 9. 1.  Vánoční výstavy Základní  
  umělecké školy Teplice  
Vplujte do světa plného barev a fantazie, na 
výstavu, kterou vám připravili žáci a studenti 
ZUŠ Teplice. Přijďte se nechat okouzlit světem 
viděným očima mladých umělců. Otevřeno je 
denně kromě pondělí od 10:00 do 12:00 a od 
13:00 do 17:00. Vstup je zdarma. 
do 9. 1.  Ilustrované židovské  
  anekdoty  
Upozorňujeme, že při zpřísnění opatření hrozí 
změny v programu jednotlivých institucí. 
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Betlémské světlo skauti 
rozdají na Štědrý den

Teplicko – Plamínek ze samot-
ného Betléma tradičně pro-
září domácnosti i na Teplic-
ku. Postarají se o to místní 
skauti. „Za desítky let se tu 
vytvořila velká skupina dob-
rovolníků okolo Betlémského 
světla a nejsou to jen skauti 
z obou teplických středisek či 
věřící z teplické římskokato-
lické farnosti, ale mnoho dal-
ších lidí dobré vůle. Ti všich-
ni se snaží, aby se Betlémské 
světlo dostalo k co nejvíce li-
dem,“ říká za teplické skauty 
Gabriela Šťastná.
V Teplicích ho můžete získat 
přímo na Štědrý den. Pokud 
chcete rozsvítit svůj domov, 
přineste si s sebou lucernič-
ku, lampičku či hřbitovní sví-
ci, se kterou bezpečně zvlád-
nete světlo z Betléma donést 
až domů. 

p r o s i n e c  2 0 2 1

Petr Berounský 
65 let 
fotograf 
Doufám, že příští rok 
už skončí covidové 
šílenství, a zaplať 

pánbůh, nastoupí vláda, která nebude 
mít trestně stíhaného premiéra. A tím 
pádem nás zase ve světě budou dobře 
reprezentovat. Každopádně je to rok 
o třech dvojkách a myslím si, že to bude 
pro Česko dobře.

Šárka Adi 
32 let 
obchodní referentka 
Přála bych si, aby rok 
2022 byl pro všechny 
z nás lepší než ten 

letošní, abychom byli všichni zdraví 
a spokojení. A doufám, že přinese spous-
tu bezva věcí a zážitků.

Magda Mašková 
39 let 
chůva, spisovatelka  
Kéž v dalším roce 
milujeme svůj život jako 
své děti. Kéž dokážeme 

brát svět s nadhledem, aby ten náš byl 
více prožitý. A v neposlední řadě, kéž 
vstáváme i usínáme s úsměvem, protože 
by se našel každý den důvod!

Eva Türková 
64 let 
prodavačka 
Věřím, že příští rok bude 
lepší, než byl tento, 
přála bych to jak svým 

blízkým, tak i všem ostatním. A doufám, 
že nám bude sloužit zdraví.

Karola Haasová 
57 let 
lékařka 
Doufám, že všechno bude 
fajn. Budoucnost chci vidět 
optimisticky, škarohlídství 

ničemu neprospívá.

Lukáš Konečný 
43 let 
boxer  
Pevně doufám, že 
rok 2022 již bude jen 
minimálně ovlivněn 

covidem a všichni se začneme vracet do 
normálních kolejí. Ale na druhou stranu si 
všichni musíme uvědomit, že zdraví je to 
nejcennější, co máme.

Věra Říha 
60 let 
radní 
Přála bych si, aby byl 
plný samých pozitivních 
změn. Abychom se mohli 

zase bez obav nadýchnout, slyšet dobré 
zprávy a žít tak, jak si přejeme. 

Renata Golbachová 
49 let 
referentka  
Na rok 2022 se těším, 
čeká mě několik důleži-
tých oslav a doufám, že 

nikoho kolem mě nezradí zdraví.

Patrik Knak 
35 let 
vedoucí prodejny 
Jsem optimista, takže 
určitě lepší jak 2021.

Jaký bude rok 2022?

A N K E T A

V Krupce bude již tradič-
ně v dopoledních hodinách 
k dispozici na hřbitově, v Du-
chcově zase odpoledne na 
náměstí u betléma. Betlém-
ské světlo bude v dopoled-
ních hodinách, vždy od 10:00 
do 11:00 k dispozici také ve 
vesnických kostelích, které 
má na starosti teplická far-
nost, tedy ve Světci, Křemýži 
či Kostomlatech.  gz

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 8. 12. 2021  Příští vydání leden 2022  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 14. 1. 2022  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

MC
20

21
12

05

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém 
roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

realcentrum cars s.r.o.

INZERCE

Kostel Božského srdce Páně: 
10:30–11:30
Kostel sv. Alžběty: 10:30–11:30
Kostel sv. J. Křtitele: 10:00–12:00
Skautská klubovna: 9:00–12:00
Beuronská kaple: 10:00–12:00
Živý dům v Trnovanech: dopoledne

KAM SI  PRO NĚJ  ZAJ ÍT?
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Zelené autobusy umí 
počítat cestující

Ve městě září sedm stromů, vánoční akce nebudou
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Teplicko – Od prosince zajišťu-
je regionální příměstské auto-
busové linky na Teplicku nový 
dopravce – ČSAD Slaný. Stáva-
jící lístky i kupony cestujícím 
stále platí. 

Podle krajského radního 
pro dopravu Marka Hrabáče 
zůstane rozsah dopravy té-
měř stejný. „V oblasti budou 
nasazeny nové zelené, níz-
kopodlažní, klimatizované 
autobusy, které budou vyba-
veny kamerovým systémem 
a automatickým systémem 
pro sčítání osob. Odbavení 
bude možné kromě papíro-
vého jízdného a mobilní ap-
likace DÚKapka také pomocí 
bankovních karet,“ přiblí-
žil radní Hrabáč. ČSAD Sla-
ný na příměstských a mezi-
městských linkách nasazuje 

společnost téměř 40 nových 
autobusů.

Od 12. prosince pak vstou-
pí v platnost nový jízdní řád 
Dopravy Ústeckého kraje. Na 
Teplicku bude zavedena nová 
noční linka 804 Teplice–Krup-
ka, která nahradí zkrácenou 
linku 802, dále bude v oblasti 
zaveden nový pár spojů linky 
493 Teplice–Moldava.  gz

Očkovat se můžete 
nechat i v obchoďáku
Teplice – Tak zvané walk-in očko-
vací centrum – tedy místo pro 
očkování bez předchozí regis-
trace – funguje v nákupním 
centru Fontána na teplickém 
náměstí Svobody. Otevřené je 
v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 
17:00 hodin. „Pro lidi je důležitá 
dostupnost očkovacího místa 
a my jsme chtěli najít prostor 
v centru města. S majitelem ná-
kupního centra Fontána jsme 
proto vyjednali místnost, která 
je komfortní jak pro zdravotní-
ky, tak pro zájemce o očkování,“ 
vysvětlil primátor Hynek Hanza 
umístění očkovacího centra.

Očkování v nákupním centru 
Fontána je určeno pro neregis-
trované zájemce. Registrova-
ní budou i nadále docházet do 
teplické nemocnice. „Podpoříme 
tím proočkovanost lidí z celého 
Teplicka a uvolníme tím i kapa-
citu v teplické nemocnici,“ do-
dal náměstek teplického primá-
tora Jiří Štábl.  gz

Teplice – Předvánoční období 
ve městě zdobí sedm stromů. 
Jeden z nich je umístěn na ná-
městí Svobody, ten byl rozsví-
cen spolu s výzdobou radnice 
první adventní neděli. O oblíbe-
nou Teplickou vánočku, která 
navodila adventní náladu ve 
městě, lidé nepřišli. Ostatní na-
plánované akce vládní nařízení 
ale zrušilo.

„Během první adventní nedě-
le jsme spolu s panem primáto-
rem „rozsvítili“ vánoční strom 
na náměstí Svobody a rovněž 
jsme uvítali a předali tradič-
ní vánočku dětským zpěváč-
kům z našich mateřských škol 
a umělecké školy, kteří se bě-
hem odpoledne setkali u vánoč-
ního stromu a zazpívali si ko-
ledy a vánoční písně,“ přiblížil 
náměstek primátora Jiří Štábl.

Další předvánoční akce i v le-
tošním roce pandemie zrušila. 
„Adventní trhy a s nimi souvi-
sející doprovodný program byly, 
s ohledem na aktuální epide-
miologickou situaci, nařízením 
vlády zrušeny,“ dodává Štábl. 
Předvánoční náladu ve městě 

umocní kromě ozdobeného stro-
mu na náměstí Svobody i vánoč-
ní stromy na Zámeckém náměs-
tí, před Kamennými lázněmi, 
před Červeným kostelem, 
v Sobědruhách a v Proseticích. 
A ozdobený je také strom ros-
toucí na Benešově náměstí.  gz

Teplicko – Provozovatelé lyžař-
ských areálů v regionu věří, 
že se i přes narůstající počty 
nakažených bude lyžovat. Loni 
byly některé skiareály kvůli co-
vidovým opatřením otevřeny 
jen devět dní, některé vůbec. 
Provozovatelé avizují, přede-
vším kvůli zvýšení nákladů, 
zdražování jízdného. Lyžaři tak 
musejí počítat jak s aktuální-
mi vládními opatřeními, tak se 
zdražením skipasů. Nárůst cen 
zhruba o 30 procent čeká lyža-
ře na Bouřňáku. Podle provo-
zovatele Jaroslava Andrese jde 
o nevyhnutelný krok s ohledem 
na ceny elektřiny a pohonných 
hmot. Pozitivní je, že na nadchá-
zející zimní sezonu ve skiareálu 
pořídili novou rolbu na úpra-
vu sjezdovek nebo nová sněžná 
děla. Provozovatelé lyžařského 
areálu Zadní Telnice na Ústecku 
počítají s desetiprocentním zvý-
šením cen skipasů. Důvodem 
jsou, stejně jako na Bouřňáku, 
především zvyšující se náklady 
za energie.  gz

Skiareály zdražují 
o desítky procent

Pára se osvědčila, 
i když je dražší
Teplice – V ulicích města se v le-
tošním roce hubil plevel místo 
chemie jen vroucí vodou. Vede-
ní Teplic zvolilo šetrnější způ-
sob likvidace plevele na chod-
nících a odstraňování nečistot 
ze zámkových dlažeb. „Ačkoliv 
jsou náklady na hubení plevele 
párou proti chemickému ošet-
ření vyšší, chce jít město cestou 
šetrnější k životnímu prostředí 
a rozšířit počet míst, kde se tato 
technologie bude využívat,“ řekl 
mluvčí města Robin Röhrich. 
Městskou kasu celá sezona při-
šla na více než 712 tisíc korun. 
Čištění funguje na bázi tlaku 
vařící vody, bez chemických 
postřiků, které se dostávají do 
půdy a spodních vod.  gz
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Cena vody vyskočí přes 112 korun 

Skláři věnují lístky očkovaným

p r o s i n e c  2 0 2 1

Do žlutých kontejnerů na plast můžete dávat i kov
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Teplice – Od ledna se na seve-
ru Čech opět zvedá cena pit-
né vody. Obyvatelé Teplicka 
zaplatí za kubík pitné vody 
112,45 korun. Je to zhruba 
o 7,3 procenta více než letos. 
Oznámila to Severočeská vo-
dárenská společnost, která zá-
sobuje většinu odběratelů jak 
v Ústeckém, tak v Libereckém 
kraji.

Do zvýšení cen vodného 
a stočeného se podle mluvčí-
ho společnosti Maria Böhma 

promítlo i zdražení energií 
nebo pohonných hmot. „Do kal-
kulace cen vodného a stočného 

Teplice – Fotbalový klub se 
připojil k podpoře vakcinace 
proti koronaviru. Lidem, kte-
ří se nechají nově naočkovat 
v očkovacím centru teplické 
nemocnice v pavilonu J, věnu-
je vstupenky na následující li-
gová utkání. 

„Vzali jsme si příklad z čes-
kobudějovického Motoru, kte-
rý přistoupil k podobné akci. 
I my vnímáme, že očkování 
je jednou z mála cest, jak za-
bránit zaplňování nemocnic, 
kvůli čemuž poté hrozí také 
další uzavírání sportovních 

V ulicích se objeví další 
kameny zmizelých

Teplice – Kameny zmizelých, do-
slova „kameny, o které je třeba 
klopýtnout“, připomínající vy-
vražďování Židů za druhé světo-
vé války přibydou po celých Tep-
licích. Najdete je tak v ulicích 
Ruská, Novákova, Karla Čapka, 
Baarova, Jiřího Wolkera, Vrchlic-
kého, Sovova, U Císařských láz-
ní a Moskevské náměstí.

Náměstek primátora Jiří 
Štábl přiblížil, že ve městě do 
konce roku přibydou další dvě 
desítky těchto takzvaných 
stolpersteine, tedy pamětních 
kamenů, připomínajících oběti 
holocaustu, které se pokládají 
před dům, z něhož byl dotyčný 
člověk nacisty deportován do 
koncentračního tábora a tam 
zavražděn.  gz

Přechod u kostela je bezpečnější
Teplice – Jeden z nejnebezpeč-
nějších přechodů ve městě je 
upravený. 

Na křižovatce na Masaryko-
vě třídě u Červeného koste-
la přibyl středový ostrůvek, 
díky kterému se bude lépe 
přecházet. „V bezpečné vzdá-
lenosti před přechodem je 
v obou směrech doprava sve-
dena pouze do jednoho jízd-
ního pruhu a přechod je nově 
i nasvětlen, aby byli chodci 
lépe vidět i za snížené viditel-
nosti,“ popisuje mluvčí rad-
nice Robin Röhrich. Úprava 

přechodu začala v polovině 
července a od začátku listopa-
du už místem znovu projede 
veškerá doprava. 

„Konečnou podobu bude 
mít přechod na jaře příštího 
roku, až bude vhodné počasí 
k nanesení finální vrstvy vo-
dorovného značení,“ dodává 
mluvčí města s tím, že příští 
rok je v plánu úprava chod-
níku a parkovacích míst od 
přechodu směrem k Okružní 
ulici a úprava chodníku kolem 
kostela a přechodu směrem 
k takzvanému Jezevčíku.  gz 

Teplice – Sběr kovů se v Tepli-
cích usnadní. Od prosince mů-
žou Tepličané vyhazovat kovy 
do nově označených žlutých 
kontejnerů na plast. A to díky 
inovované třídicí lince, kte-
rá umí magnetickým separá-
torem zachytit a oddělit kovy 
z ostatního tříděného odpadu.

Lidem tak přibude další 
možnost, jak z běžného komu-
nálního odpadu vytřídit kovo-
vé obaly od nápojů a potravin. 
„Občané je budou moct vyha-
zovat do žlutých kontejnerů 

společně s plasty, a to jak do 
žlutých kontejnerů, umístě-
ných v sídlištích a na veřej-
ných prostranstvích, tak i do 

se počítají investice na obno-
vu a opravy vodárenské infra-
struktury, které jsou do velké 
míry ovlivněny cenami staveb-
ních prací a materiálu. Dále 
ceny energií, materiálu k úpra-
vě vody a pohonné hmoty ros-
tou dvouciferným procentem,“ 
vysvětluje Mario Böhme. 

Čtyřčlenná domácnost 
s průměrnou denní spotřebou 
92 litrů na osobu tak zaplatí 
ročně zhruba o tisíc korun víc 
než dosud.  gz

žlutých popelnic nebo do 
takzvaných duonádob, přista-
vených u rodinných domků, do 
části určené dosud pouze na 
plasty,“ vysvětluje mluvčí tep-
lické radnice Robin Röhrich. 

Nádoby na plastový odpad 
budou nově označeny infor-
mativní samolepkou s přehle-
dem, co do nádob patří, a co 
ne. Šedivé popelnice na ko-
vový odpad, které jsou na cel-
kem 25 stanovištích ve městě, 
zůstanou pro samostatný sběr 
kovů i nadále k dispozici.  gz

akcí, což si nikdo z nás nepře-
je,“ řekl mluvčí klubu Martin 
Kovařík.

Každý, kdo se nechá v tep-
lické nemocnici vakcinovat 
první dávkou očkování pro-
ti nemoci covid-19, dostane 
vstupenku na poslední domá-
cí zápas v letošním roce s Mla-
dou Boleslaví. „Jsme moc rádi, 
že se FK Teplice rozhodl takto 
motivovat nejen příznivce klu-
bu, ale všechny obyvatele Tep-
lic a okolí,“ poděkoval ředitel 
teplické nemocnice Tomáš 
Hrubý.  gz 
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Raději drobnost než drahý dar na splátky
Teplice – Vánoce se blíží a ani 
pandemie koronaviru nám 
nejkrásnější svátky v roce 
nevezme. V důsledku pro-
ticovidových opatření však 
roste počet lidí, což se už po-
tvrdilo v období okolo loň-
ských Vánoc, kteří sáhnou po 
různých půjčkách. Letos to 
nebude jiné, nejen kvůli pan-
demii, ale především kvůli 
všudypřítomnému zdražová-
ní. Lidé ve svých peněžen-
kách pociťují zvyšující se 
ceny potravin, dražší jsou 
také energie nebo pohonné 
hmoty.

Právě před takzvanými půjč-
kami na Vánoce ale odborní-
ci varují. „Neustále opakova-
né klišé, že zadlužit se kvůli 
dárkům a jiným krátkodobým 
radostem je zbytečné, se totiž 
zakládá na pravdě. A v dnešní 
době, tedy při rostoucí inflaci 
a stále probíhající pandemii 
koronaviru, to platí dvojnásob. 
Myslete na to, že před Vánoci 
jsou nakupující pro obchodní-
ky a poskytovatele půjček ješ-
tě snadnější kořistí,“ vysvětlu-
je Jiří Hadaš z ústecké Poradny 
při finanční tísni.

Krátkodobým půjčkám  
je lepší se vyhnout

Vyhněte se všem „Rychlým 
půjčkám“ a „Půjčkám na zavo-
lanou“, dnes nejčastěji sjed-
návaných přes internet, které 
mají krátkou splatnost. Když 
už musíte, vyberte si úvěr, kde 
máte možnost bezúročného 
splacení během určené doby. 
To mohou být některé „akční“ 

úvěry, například na elektroni-
ku, či úvěrové karty. Spočítejte 
si náklady dle uvedené RPSN – 
televizor s výhodnou prodejní 
cenou deset tisíc korun vás na-
konec může stát jednou tolik.

Dluh na Teplicku 5,2 miliardy
Pokud se přesto dostane-

te do problémů se splácením, 
reagujte co nejdříve a obraťte 

se na odborníky, kteří vám 
pomohou obtížnou situaci 
správně řešit. Podle Jiřího Ha-
daše z bezplatné Poradny při 
finanční tísni každé zpoždění 
totiž znamená další prodra-
žení – ať už ve formě upomí-
nek, tak třeba i v nákladech 
soudního a exekučního řízení. 
Ústecký kraj je navíc smut-
ný premiant v počtu exekucí. 
Mezi městy v kraji vede Most, 
následuje Ústí nad Labem 
a v těsném závěsu jsou Tepli-
ce. Konkrétně v okrese Teplice 
je 17,4 tisíc dlužníků s dluhem 
5,2 miliardy korun. Počet exe-
kucí na Teplicku přesahuje sto 
tisíc případů.

Nápaditá drobnost často po-
těší více než drahá a zbyteč-
ná věc, pořízená bez fantazie. 
Pokud pořizujete věc hodnot-
nější, srovnejte si ceny v in-
ternetových srovnávačích – ne 
každá sleva se skutečně vy-
platí. Dobře si spočítejte, jak 
budoucí splátky ovlivní váš 
rodinný rozpočet, a počítejte 
i s rezervou – málokdo chce, 
aby o příštích Vánocích u dve-
ří zvonil místo Ježíška exeku-
tor.  gz
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Sestra z covidária: Díváme se, jak se lidé dusí
Teplice – Koronavirová epi-
demie znovu plní nemocni-
ce napříč republikou. Počty 
lidí, kteří potřebují hospita-
lizaci, stoupají. V Česku kvů-
li covidu-19 zemřelo už přes 
33 tisíc lidí. Zdravotníci jsou 
vyčerpaní a frustrovaní. Co 
zažívá personál, popsala Jitka 
Hájková, sestra z teplického 
covidového anesteziologic-
ko resuscitačního oddělení. 
„Dřív nám lidi děkovali a tles-
kali, teď nám lidé nevěří a ně-
kteří i nadávají,“ říká.

Můžete popsat, jaká je teď 
v teplické nemocnici situ-
ace?

Momentálně je otevřeno 
jedno covidové oddělení in-
tenzivní péče a tři standardní 
lůžková oddělení a už se při-
pravuje další covidové pra-
coviště.

Takže se chystáte na další 
zhoršení? Jak to personálně 
zvládáte?
Vzhledem k tomu, jak rostou 
čísla, tak se připravujeme. 
Pokud to bude jako na jaře 
nebo loni na podzim, tak se 
opět budou o pacienty starat 
i sestry z jiných oddělení. To 
jsme museli přeměnit mnoho 
standardních oddělení na in-
fekční, covidová. Pak se o co-
vidové pacienty starají sestry 
například z rehabilitace nebo 
ortopedie, které běžně pečují 
o jiné pacienty než ty s inter-
ními problémy a dušností.

Můžete potvrdit, že jsou 
s covidem v nemocnicích 
stále mladší pacienti? 

Já bych to řekla jinak. Po-
kud jsou pacienti očkova-
ní, tak jsou u nás většinou 
senioři nad sedmdesát let 
a ještě navíc jde o chronicky 

nemocné. Pokud jde o ne-
naočkované, tak jsou u nás 
mladší ročníky, lidi kolem tři-
cítky, čtyřicítky nejsou výjim-
kou. Podle mé zkušenosti je 
u nás třetina očkovaných, ale 
v seniorském věku s dalšími 
chorobami a dvě třetiny ne-
naočkovaných mladých, do-
sud zdravých lidí. 

Stává se, že se vám i takhle 
mladé lidi nepodaří zachrá-
nit?

Bohužel ano, zaskočilo nás 
to, ale o život bojují nebo 
nám zemřeli lidé, kteří byli 
i 90., 80. a 70. ročník. Ti lidé 
se většinou léčili maximálně 
s banalitou, nebo se neléči-
li vůbec.

Hlavní sestry z nemocnic 
Krajské zdravotní, kam 

patří i nemocnice v Tepli-
cích, otevřeným dopisem 
požádaly veřejnost o pomoc 
v boji s pandemií a vyzva-
ly je k očkování proti covi-
du-19. Můžete se se zněním 
toho dopisu ztotožnit?

Úplně s tím souhlasím. 
Když jsem ten dopis čet-
la, tak se mi chtělo brečet. 
Ne vzteky, ale lítostí. Už rok 
a půl žijeme v neustálém 
stresu a napětí. Jsme na hra-
nici sil, hlavně těch psychic-
kých. Bojujeme s covidem, 
s nekonečným množstvím 
pacientů a s úmrtími, která 
jsou, jak se píše v tom dopise, 
často předčasná a zbytečná. 
Takže i já všechny prosím, 
očkujte se. Víme, že očková-
ní nezabrání, aby člověk co-
vid chytil, ale z 98 % zabrání 
tomu, aby člověk měl v ne-
moci těžký průběh. Sama už 
jsem naočkovaná třetí dáv-
kou. Osobně mám totiž větší 
strach z covidu než z očková-
ní. Nikdo z nás dopředu neví, 
jak ho covid napadne, jaký 
bude mít průběh a jaké pak 
bude mít následky. 

Jak vy osobně zvládáte, že 
jste znovu takzvaně v prv-
ní linii?

Už to trvá dlouho a je to 
týden od týdne náročnější. 
Zvládám to psychicky mno-
hem hůř. Pracuji jako sestra 

27 let a tohle, co zažíváme 
nyní, jsem nezažila nikdy. 
Loni na jaře, když pandemie 
začínala, tak se přiznám, že 
jsem tu nemoc považovala za 
takovou horší chřipku. A na 
tu jsme zvyklé. Ale ani bě-
hem chřipkových epidemií se 
toto nedělo, ukázalo se, že co-
vid je úplně něco jiného. 

Jaké to pro vás je vidět de-
monstrace a slyšet lidi, jak 
kritizují protiepidemická 
opatření nebo odpírají očko-
vání? 

Ať nám přijdou pomoci, ať 
přijdou sem pracovat, ať to 
vidí. Ať vidí, co se tady děje. 
Jak se lidi dusí. Myslím si, že 
by změnili názor. Vidím to 
dnes a denně, když u těch lidí 
stojíte, snažíte se je podpořit, 
utěšit, držíte je za ruku, aby 
tu těžkou situaci zvládli. Je to 
žalostný pohled a myslím, že 
to mají podobně i kolegyně.

Jak vyhlížíte do budouc-
nosti?
Mám pocit, že to nikdy ne-
skončí. Stále se všichni upí-
náme k očkování. Předchozí 
vlny byly náročné, ale pocho-
pitelné, očkování nebylo do-
stupné pro všechny, ale teď 
je vakcín dost. Vždyť odpo-
rem k očkování šíření covi-
du a jeho mutacím pomáhá-
te.  zt

Plíce zdravého člověka. Plíce člověka s covidem-19.
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Arkadie: Je dobré mít někoho, o koho se můžete opřít
Teplická Arkadie oslavila 30. narozeniny. 
Začínala jako soukromá škola pro 
handicapované děti a dnes poskytuje 
postiženým komplexní služby. Podle 
ředitelky Lenky Machaloušové bez podpory 
silných partnerů, mezi které už dlouhé roky 
patří i sklářský gigant AGC Flat Glass Czech, 
by to ale nešlo. Kdyby přišly problémy, 
teplická škola ví, kdo jí kryje záda.
Gabriela Zlámalová

Arkadie funguje už více než 
třicet let. Jak moc se změnila?

Hodně, před třiceti lety 
vstoupilo do školy Arkadie prv-
ní dítě a v té době bylo celkem 
těch dětí sedm. V současné 
době do školy chodí více než 
osmdesát žáků. Protože žáci 
vyrostli a stali se z nich dospě-
lí lidé, tak Arkadie začala řešit, 
co dál. Takže za těch třicet let 
poskytujeme sociální služby 
pro lidi, co ukončili vzdělá-
ní, zaměstnáváme lidi s posti-
žením, nabízíme volnočasové 
aktivity. V současné době je 
v Arkadii kolem dvoustovky 
dospělých lidí. Z nich je kolem 

stovky zaměstnanců se zdra-
votním postižením a dalších 
asi osmdesát lidí máme v so-
ciálních službách. Pak máme 
spoustu lidí, co jsou na nás 
návázaní, to jsou přátelé, ka-
marádi a lidé, co do Arkadie 
dochází a nevyužívají žádnou 
službu.

A změnil se pohled společnosti 
na lidi s handicapem? 

Určitě ano, Arkadie vlastně 
vznikla díky pohledu společ-
nosti na lidi se zdravotním po-
stižením. Založila ji skupina 
nespokojených matek, která 
se nemohla smířit s tím, že je-
diná možnost pro jejich posti-
žené dítě je ústav. A to ještě 
taková ústavní péče, kdy rodi-
če mohli za dětmi na návště-
vu jednou za čtrnáct dní. Jedna 
z matek, zakladatelek – Jana 
Brežná vzpomíná, jak to pro 
ni bylo stresující, protože jako 
vysokoškolsky vzdělaná žena 
chtěla pracovat, ale zároveň se 
chtěla starat o svého postiže-
ného syna. A jediná šance teh-
dy byla, že jednou za dva týdny 
mohla v ústavu syna navštívit 
v přijímací místnosti. Takže 
matky se daly dohromady a za-
ložily Arkadii, aby děti mohly 
chodit do školy, bylo o ně po-
staráno, ale aby se i ony mohly 
nějak realizovat. 

A jaký byl přístup Tepličanů? 
Musím říct, že ta startova-

cí dráha v Teplicích byla po-
měrně jednodušší než v jiných 
městech, protože Teplice jsou 
lázeňské město, kde místní 
byli zvyklí, že potkávají vo-
zíčkáře, že potkávají člověka, 
který na první pohled nevypa-
dá úplně stejně jako většinová 
společnost. Ale spoustu před-
sudků bylo potřeba překonat. 
Za ty roky lidé pochopili, že 
zdravotně postižení nejsou jen 
v ústavech, ale že jsou mezi 

námi. Cílem Arkadie je, aby se 
lidé se zdravotním postižením 
začleňovali do běžné společ-
nosti, a já si myslím, že se nám 
to daří. 

První děti k vám nastoupi-
ly v roce 1991. Sledujete jejich 
cestu životem i nadále? 

Určitě, spousta těch dětí 
pokračuje u nás v sociálních 
službách nebo je u nás zaměst-
nána. Ti, co se osamostatní, to 
je naše taková největší výhra. 
Tak samozřejmě, že je sleduje-
me, po očku koukáme, co děla-
jí. Někteří mají rodinu, někteří 
se uplatnili, někteří ne.

Takže se vám daří pro absol-
venty školy najít například 
pracovní uplatnění?

To je takové naše velké téma. 
My jsme si uvědomili, že když 
děti vyrostou, tak je nemůžeme 
hodit do toho vzduchoprázd-
na. Proto jsme začali zaklá-
dat sociální služby a chráněné 
dílny. Ale museli jsme vytvořit 
takový mezistupeň, protože, 
když se po ukončení školy ab-
solvent ocitl v chráněné dílně 
a najednou měl pracovat, tak 
to nebylo úplně snadné. Tak-
že my se snažíme díky sociál-
ním službám dělat přípravu, 
kde se děti ze školy připravují 
na práci v našich chráněných 
dílnách. Také máme program, 
který nám pomáhá uplatnit 

klienty na volném trhu práce. 
Máme velké množství zaměst-
navatelů, se kterými spolupra-
cujeme, oslovujeme stále nové, 
vysvětlujeme jim, co to zname-
ná zaměstnat člověka s posti-
žením, pomáháme jim. Doká-
žeme docela dlouhou dobu stát 
jak při postiženém, tak i při za-
městnavateli. Řešíme, vysvět-
lujeme, jsme nápomocni. A to 
se nám daří, na volném trhu 
práce jsme uplatnili už spous-
tu lidí.

Jednou přijdou vaši klienti do 
důchodového věku. Otevřete 
i domov pro seniory?

Samozřejmě, že to je téma, 
které je pořád otevřené. Máme 
nějakou filozofii, jak se chová-
me k lidem s postižením, jak 
je chceme podporovat. A tato 
otázka se nabízí, takto vlast-
ně ten běh Arkadie funguje. 
Na duhou stranu přemýšlíme 
o tom, že domovy pro senio-
ry, to je zrovna sociální služ-
ba, která je v České republice 
poměrně dost rozšířená. Já si 
nemyslím, že by Arkadie měla 
dělat úplně vše. Myslím si, že 
máme dělat dobře to, co umí-
me a co už děláme. 

Vaši klienti v chráněných díl-
nách vytvářejí krásné kera-
mické výrobky. Co všechno 
pod jejich šikovnýma rukama 
vzniká?

Slovně to nejde přiblížit úpl-
ně snadno, to se musí vidět, 
ale máme dvě keramické dílny, 
kde vznikají z keramiky dárko-
vé předměty. Vedle toho trochu 
fušujeme do ručního papíru, 
vyrábíme svíčky. Velké téma 
pro nás teď je recyklace. Recy-
klujeme džínovinu, staré lát-
ky. Požíváme věci, které nám 
lidé darují, jako jsou knoflíky 
či nitě. Šijeme tašky, polštá-
ře, dáváme hlavně té džínovi-
ně novou tvář. V tom jsme teď 
velmi úspěšní. Kromě dárko-
vé výroby máme i technické 
dílny, tam se daří více mužům, 
jde o montážní práce.

Mohou si lidé vaše výrobky 
koupit?

Máme v Teplicích svůj krá-
mek, prodáváme i při různých 
příležitostech, teď před Váno-
cemi nás lidé najdou i v Ga-
lerii. A během koronavirové 
krize jsme se naučili nabízet 
naše výrobky i online a máme 
e-shop. Učíme se pohybovat 
na sítích, zmodernizovat se 
a marketing přesunout i jinam 
než do Teplic. 

Občanské sdružení Arkadie založila 
před více než třiceti lety skupinka 
matek postižených dětí z Teplic a okolí. 
O rok později otevřela soukromou po-
mocnou a zvláštní školu. Arkadie nyní 
zajišťuje komplexní péči o zdravotně 
postižené v čele s ředitelkou Lenkou 
Machaloušovou, která nastoupila do 
teplického zařízení v roce 2001. Kromě 
vzdělávání poskytuje i sociální služby 
a poradenství, sociálně-terapeutické 
dílny, denní stacionáře, chráněné 
bydlení nebo odlehčovací služby dětem 
i dospělým se zdravotním postižením. 

Arkadie

PROFIL

jídlo: zeleninová jídla

barva: červená

číslo: 16

hudba: rock

politik: Václav Havel

NEJ  LENKY MACHALOUŠOVÉ
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Obecně v sociálních službách 
chybí finance. Je náročné se-
hnat podporu? 

To má několik rovin. Jedna 
je otázka financování chrá-
něných dílen, což je v součas-
nosti trochu problém. Musíme 
si vydělat na provoz a máme 
dotace od úřadu práce. Díky 
tomu, že zaměstnáváme oso-
by se zdravotním postižením 
a s mentálním postižením, tak 
ta produktivita práce v ně-
kterých dílnách je u nás vel-
mi malá. Na druhou stranu se 
snažíme, aby ty lidi práci měli, 
aby se denně oblékli a do práce 
přišli. Aby měli nějaké spole-
čenské uplatnění. Jenže nejsme 
podnikatelé, takže naše chrá-
něné dílny nevznikly za účelem 
tvorby zisku, ale abychom ty lidi 
zaměstnali. Tady bojujeme, pro-
tože se často mění podmínky, 
narůstá minimální mzda, ale ne-
narůstá produktivita práce. 

A v sociálních službách?
Trochu jednodušší je finan-

cování registrovaných sociál-
ních služeb, kde to sice není 
stále růžové, ale už víme, co 

můžeme čekat. Určitě je to jed-
nodušší a stabilnější, než to 
bylo například před deseti lety. 
Samozřejmě k tomu máme 
připomínky, byli bychom rádi, 
kdyby systém fungoval trochu 
jinak a byl by dlouhodobější. 
Ono každoroční psaní projektů 
a obhajování naší práce je ná-
ročné. Tímto financováním ale 
pokryjeme jen základní věci, 
jako jsou mzdy a provoz. Na 
všechno ostatní, jako napří-
klad zlepšit prostředí lidem, na 
to už musíme peníze hledat. 

Tradičním velkým podporo-
vatelem Arkadie je společnost 
AGC Flat Glass Czech. Co pro 
vás její příspěvek znamená?

Pro nás je velmi zásadní 
mít takovéto příznivce, jako 
je AGC, na které se můžeme 
spolehnout v dobách dobrých 
i horších. Každoročně dostá-
váme sto tisíc a to jsou pení-
ze, za které se dá spousta věcí 
pořídit. Za ty roky jsme už od 
nich obdrželi téměř 1,1 milio-
nu korun. Tyto dary jsou pro 
nás důležité, za ty peníze jsme 
schopni podpořit chráněné 

dílny, vybavit něco do sociál-
ních služeb nebo zorganizovat 
volnočasovou akci. 

Je pro vás takové letité part-
nerství důležité?

Taková dlouhodobá spoluprá-
ce je pro nás velmi důležitá. Vy-
zdvihla bych především to, že 
víme, co od této spolupráce mů-
žeme čekat. Je úžasné, že s těmi 
penězi můžeme počítat třeba 
v rozpočtu, a jsem přesvědče-
ná, že kdybychom se dosta-
li do nějaké velkého průšvihu 
a oslovili AGC, že potřebujeme 
pomoci, tak to je partner, který 
by nám pomohl. Já vždy říkám 
při přebírání šeku, že je super 
vědět, že v okolí máme někoho, 
o koho se můžeme opřít, a to je 
u těch dlouhodobých spolupra-
cí velmi cenné. 

Šek od sklářů z AGC jste do-
stali i letos, na co peníze po-
užijete? 

V Krupce budujeme zahra-
du, do které chceme udělat 
altán, provozujeme dopravu 
tělesně postižených, která 
není systematicky placená, 

takže pokud peníze dáme do-
hromady, tak půjdou tímto 
směrem. 

Nedávno jste navázali spo-
lupráci i s nadačním fondem 
teplických fotbalistů. Jak to 
začalo?

Spolupráce začala tak, že se 
naši klienti šli podívat, jak to 
v klubu funguje, představitelé 
klubu se přišli podívat k nám. 
Dostali jsme už dvakrát deset 
tisíc. Prvních deset tisíc šlo na 
spolufinancování speciálního 
stolu, vhodného i pro vozíčká-
ře, právě na zahradu v Krup-
ce. A druhých deset tisíc šlo 
jako příspěvek na pořízení 
do nového svozového auta. 
Musím říct, že tyto finanční 
podpory jsou pro nás také vý-
znamné. 

Co byste popřála čtenářům 
do roku 2022?

Hodně zdraví, hodně štěs-
tí a aby s Arkadií měli co do 
činění jako přátelé, a pokud 
nás budou muset využít, tak 
abychom jim byli schopni po-
moci. 

Arkadie zajišťuje už 30 let komplexní péči o zdravotně postižené. Foto: Arkadie, zt



Teplicko – Ocenění dlouho-
letých pracovníků jednot-
livých závodů sklářského 
koncernu AGC stříbrnými, 
zlatými a pamětními medai-
lemi má už druhým rokem 
netradiční nádech. Kvů-
li pandemii koronaviru se 
opět neuskuteční společný 
slavnostní akt předávání, ale 
medaile za svoji dlouholetou 
práci převezmou ocenění za-
městnanci individuálně.

Jednou z oceněných je 
i Eva Mrázová, která ve spo-
lečnosti pracuje už třicet 
let. Zlatou medaili jí předal 

člen představenstva AGC Flat 
Glass Czech Jiří Mašek. „Je to 
už moje druhá medaile, doma 
už mám stříbrnou,“ řekla Eva 
Mrázová a dodala, že to pro 
ni moc znamená. „Pro mě je 
to taková zpětná vazba od za-
městnavatele, že oceňuje to, že 
jsem tu strávila půlku života.“

Celý profesní život pracu-
je u společnosti na finančním 
úseku. „Prošla jsem mnoha od-
děleními, mnoha pozicemi. Za-
čínala jsem na oddělení saldo-
konta, kde jsem odpovídala za 
zpracování a zaplacení došlých 
faktur, pak jsem pracovala 
na oddělení konsolidace, kde 
jsme dávali dohromady finanč-
ní výkazy,“ přibližuje s tím, že 
teď už jedenáct let odpovídá za 
oddělení závazků.

Podle Evy Mrázové se práce 
ve sklářské firmě během těch 
let změnila. Vše se zmoderni-
zovalo. „Díky tomu, že techni-
ka postoupila na dnešní úro-
veň, můžeme v této covidové 
době, pracovat na home offi-
ce,“ dodává.

Své dlouhodobé nejlepší za-
městnance oceňují společnos-
ti, které jsou součástí celosvě-
tové skupiny AGC, zlatými, 

stříbrnými a také speciální 
edicí pamětních medailí letos 
již po šestadvacáté. 

„Zaměstnanci dostávají 
medaile již od roku 1996, to 

znamená, že se z toho stá-
vá už opravdu mnohaletá 
tradice,“ říká personální ře-
ditel AGC Flat Glass Czech 
Libor Sehnal s tím, že me-
daile slouží jako symbolické 
poděkování za dlouholetou 
práci našim věrným zaměst-
nancům.

Stříbrná medaile je za pět-
advacetiletou práci pro spo-
lečnost. Zlatá pak je za třicet 
let a další ze stejného kovu 
se věrným zaměstnancům 
uděluje periodicky po pěti 
následných letech. Pamětní 
medaile uděluje společnost 
jako symbolické poděkování 
za dlouholetou práci.

„Medaile vždy na tři roky 
máme uschované v podzem-
ním trezoru Komerční banky. 
Poté vždy objednáme nové 
ve Státní mincovně. Takže 
to znamená, že člověk, který 
si jde pro zlatou medaili po 
pěti letech, tak má pokaž- 
dé unikát,“ vysvětluje Li-
bor Sehnal a dodává, že jde 
opravdu o ryzí zlato či stří-
bro. „Cena zlaté medaile je 
zhruba deset tisíc korun a té 
pamětní kolem šesti tisíc ko-
run,“ upřesnil.  pr
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Komplexní péče jedině v ústecké Klinice EUC 
Ústecko –V posledním roce 
a půl prošlo zdravotnictví ná-
ročnou zkouškou. Podle ře-
ditelky EUC Kliniky Kateřiny 
Fišerové je zdravotnické za-
řízení v Ústí nad Labem pro 
pacienty bezpečné a nebude 
nutné, až na výjimky, jakkoli 
omezovat provoz. „Co se týká 
nařízených hygienicko-epide-
miologických opatření, byli 
jsme vždy připraveni a jsme 
schopni kdykoli se přizpůso-
bit jakémukoli zpřísnění,“ říká 
Kateřina Fišerová s tím, že 
ambicí kliniky je poskytovat 
komplexní péči pod jednou 
střechou.

Zmiňujete možné výjimky 
omezení provozu?

To se týká jednodenní chi-
rurgie, ale jen těch výkonů, 
u kterých by mohly být komp-
likace, a lidé by mohli skončit 
v nemocnici, protože nechce-
me zahltit nemocnice. Jde 
především o břišní operace. 
Obliba jednodenní chirurgie 
mezi našimi pacienty roste. 
Její velkou výhodou je, že pa-
cient může jít už pár hodin po 
operaci domů, kde se doléčí 

v domácím prostředí, ambu-
lantní cestou. Jde o operační 
výkony v oborech chirurgie, 
urologie, ortopedie, ORL a of-
talmologie.

Je čas na prevenci?
V Klinice EUC na prevenci 

dbáme. Na jaře se preventivní 
prohlídky odsouvaly, proto-
že se lékaři starali především 

o covidové pacienty a ostat-
ní pacienti se báli do ordi-
nací chodit, což je ale špat-
ně. My se snažíme, aby naši 
lékaři prevence prováděli, 
protože je to důležitá věc. Na 
preventivní prohlídky zveme 
naše pacienty adresně, for-
mou SMS, objednat se mohou 
i na webu, přes recepci či call 
centrum.

Nebojí se lidé chodit do or-
dinací? 

Už tolik ne, rozhodně je to 
lepší než vloni nebo na jaře. 
Ostatně velká část z nich je 
očkovaná. Fyzická návštěva or-
dinace není navíc v mnoha pří-
padech nezbytná. Běžné zdra-
votní potíže lze řešit s lékařem 
na dálku pomocí chatu nebo 
videohovoru prostřednictvím 
platformy Lékař online 24/7. 
Ne vždy máme možnost pro-
blém vyřešit s lékařem napří-
mo a místo hledání diagnózy 
na internetu je lepší alternati-
vou konzultace s lékařem on-
line, který je k dispozici 24 ho-
din denně a 7 dní v týdnu. Tuto 
službu poskytuje skupina EUC, 
kde máme centrální tým zapo-
jených lékařů. Lékaře můžete 
oslovit odkudkoli, kde je mož-
nost internetového připojení, 
tedy i třeba z chalupy nebo ze 
zahraniční dovolené. Bez ná-
vštěvy ordinace, pouze pomocí 
vzdálené komunikace, je mož-
né vyřešit zhruba 60 % zdra-
votních potíží. Službu nalezne-
te také v aplikaci mojeEUC. 

Přejeme všem šťastné Váno-
ce a pevné zdraví.  pr

Skláři symbolicky poděkovali zaměstnancům už po šestadvacáté
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Tepličtí studenti vystavují v terezínském Památníku

Dvě unikátní lanovky  
kousek za humny 

Teplicko/Ústecko – Náš region se může 
pochlubit dvěma zajímavými lanovými 
drahami. Jedna je nejdelší ve střední Ev-
ropě, druhá sice patří k těm nejkratším, 
ale i ona má své nej. V Krupce na Teplic-
ku je dvousedačková lanovka, která má 
délku téměř 2,5 kilometru, což z ní dělá 
nejdelší lanovou dráhu bez mezizastávky 
ve střední Evropě. Lanovka, která vede 
na Komáří vížku je technickou památkou, 
a byla slavnostně spuštěna 25. květ-
na 1952, což z ní dělá nejstarší lanov-
ku v Čechách.
Druhá unikátní lanovka je v Ústí nad La-
bem a je 336 metrů dlouhá. Je to kabi-
nová dráha, která spojuje obchodní cen-
trum Forum a výletní zámeček Větruše. 
Ačkoli patří mezi kratší lanovky, tak se 
jedná o nejdelší visutou lanovou dráhu 
v Česku bez samostatně stojících podpěr. 
Slavnostní zahájení zkušebního provozu 
se uskutečnilo 7. prosince 2010. Loni tak 
oslavila své desetileté výročí.  gz
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Muzeum ruší plánované akce
Teplice – Je tu advent a zno-
vu ve znamení epidemie co-
vidu-19. O aktuálních akcích 
i o tom, jaká je v teplickém 
muzeu nálada, jsme mluvili 
s Evou Klášterkovou. 

Muzeum zůstává otevřené, 
takže co je u vás nového? 

Jsme rádi, že máme otevře-
no a že do muzea může každý. 
Bohužel se opět neuskuteč-
ní oblíbená dvoudenní dětská 
vánoční dílna, dva roky pláno-
vaný Flerjarmark a již z jara 
přesunutá výstava obrazů 
Markéty Pragerové. Na již ote-
vřené výstavy a do expozic ale 
lidé chodí a dodržují vládní 

opatření bez komentářů. Za to 
jim moc děkujeme.

Jaká panuje v muzeu nála-
da? 

Začal advent, což je tradič-
ně doba radostného očekává-
ní, rozjímání a dobročinnos-
ti, proto se snažíme zachovat 
klid a nabízet útočiště před 
špatnými zprávami a před-
vánočním shonem. Přijít na 
jiné myšlenky a naladit se 
na Vánoce mohou návštěvní-
ci na výstavě paličkovaných 
a šitých krajek, která byla 
doplněna o krajkové vánoční 
ozdoby. Na prodloužené výsta-
vě ilustrovaných židovských 
anekdot nebo vánoční výstavě 
Základní umělecké školy Tep-
lice.  dam

Terezín – Památník Terezín zve 
všechny na výtvarnou výsta-
vu Terezín v srdci. Výstavu 
přináší do prostor Památníku 
Terezín Střední škola obcho-
du a služeb v Teplicích, jejíž 
studenti v rámci projektu Hu-
manita ztvárňují za pomoci 
výtvarných technik své posto-
je k uctění památky obětem 

rasové a politické perzekuce 
v letech nacistické okupace. 
Práce s dětmi na škole probí-
há systematicky po mnoho let 
a spolupráce s Památníkem 
Terezín se datuje již od roku 
2013. Výstava bude přístupná 
v předsálí kina Malé pevnos-
ti denně od 8:00 do 16:30, a to 
až do 28. února.  gz
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Šestadvacetiletý teplický ro-
dák David Pleva zazářil na ne-
dávném Mistrovství Evropy 
v naturální kulturistice v Kar-
lových Varech, kde vybojoval 
skvělé druhé místo. „V mé kate-
gorii, tedy Men’s physique open, 
jsem soupeřil s šesti dalšími 
borci. Byli zde kluci ze Sloven-
ska, Anglie, Francie, Itálie, ale 
i další z Čech. Celá příprava je 
náročná, co se týče tréninku 
i kontrolovaného stravování. 

Ještě když vše děláte při práci,“ 
přiblížil David Pleva a dodal, že 
se připravoval ve vlastnoručně 

Šermířská naděje  
veze domů medaili

Užívejme si 
to, že může-
me šermovat. 
V Uherském 
Hradišti se ko-
naly víkendové 
turnaje v ka-
tegoriích ka-
detů, kadetek, 
žáků a žaček. 
Za Teplice vyjela početně silná 
výprava pod vedením Honzy Fi-
lipa, který se celý víkend o naše 
závodníky perfektně staral. Na 
kadety se vydali na svou pre-
miéru Štěpán Urbanský a Felix 
Karel, v žačkách měla premiéru 
Eva Žebrová. V sobotu po sku-
pinách to vypadalo velmi dobře 
– Kuba Gaisler byl první. Ond-
ra Šimůnský pátý a Dan Vach 
devátý. Do finálové osmičky se 
probojoval nakonec jen Kuba. 
Za zmínku stojí Felixem vybo-
jovaná „32“. V neděli šermovali 
žáci a žačky. V žácích nám Voj-
ta Gaisler předvedl let – stříbr-
ný šíp – ani Patrik Volák Vojtu 
v cestě do finále nezastavil. Voj-
ta předvedl zatím svůj nejlep-
ší výsledek, za který poděkoval 
svému trenérovi Emilu Novému. 
Kluci, skvělá práce jen tak dál. 

 Karel Biebl, Klub sportovního šermu Teplice 

vyrobené posilovně, kterou má 
v práci. Naturální kulturistika 
se, co se týče průběhu a pravi-
del, vůbec neliší od normální. 
Jen zde jsou striktní pravidla, co 
se týče dopingu. Jsou vyloučeny 
jakékoliv anabolické steroidy, 
růstové hormony, ale i například 
diuretika. „Když se podíváte na 
naše fotky a fotky z běžných 
soutěží, tak rozdíl ve velikosti 
závodníků je opravdu extrém-
ní,“ upřesnil Pleva.  gz

Fotografování v terénu, tedy 
v botanické zahradě, se nám 
moc líbilo – prostě to bylo 
opravdu akční. Zahrada je pře-
krásná a my všichni jsme byli 
plní nadšení. Profesionální fo-
tograf – pan Stryja – nám pro-
zradil a předvedl pár tipů a tri-
ků, jak správně fotit. Moc díky, 
jsme dychtiví žáci. Ani se nám 
nechtělo domů. Děkujeme také 
vedení botanické za tu pěknou 
možnost. Určitě jsme zde neby-
li naposledy. 

  Helena Voctářová, Zvonkohra Teplice

Na pandemii, která nás sužuje 
už druhé Vánoce, doplácí přede-
vším osamělí lidé. Jejich izolo-
vanost je brána i jako ochrana 
před virem. Proto teplický spo-
lek Spolu proti samotě znovu 
přichází s projektem Spolu peče-
me přání, kdy vyzývá lidi z celé 
republiky, aby nezapomínali 
právě na ty osamělé. Upečte, ro-
zuměj „vyrobte“, třeba se svými 
dětmi nebo vnoučaty vánoční 
přání pro osamělého člověka. 
„Dejte ho na 15 minut do trouby 
předehřáté na 100 stupňů Cel-
sia, nechte v troubě vychladnout 

Senioři se učili triky, 
jak fotografovat

Upečte přání pro radost 
a pak v hygienických rukavicích 
přendejte přání do mikroteno-
vého sáčku s uchy. Pak přání po-
věste na kliku osamělému člově-
ku, zazvoňte a odstupte od dveří 
do bezpečné vzdálenosti, abyste 
mu na dálku mohli osobně po-
přát krásné Vánoce,“ vysvětlu-
je, co znamená Spolu pečeme 
přání, zakladatel spolku Robert 
Zauer. K této vánoční výzvě spo-
lek natočil i dojemné instruktáž-
ní video, které najdete na webu 
www.spoluprotisamote.cz v zá-
ložce Programy. 

 Robert Zauer, Spolek proti samotě

Nový obor školy AGC láká, polovinu uchazečů museli odmítnout
První ročník má za sebou 

zcela nový obor zaměřený na 
robotiku a automatizaci na 
Střední škole AGC v Teplicích. 
O obor mechanik elektrotech-
nik, který je zaměřený přede-
vším na trendy Průmysl 4.0, je 
i v tomto školním roce obrov-
ský zájem. Na obor se přihlašu-
je dvojnásobný počet studentů, 
než je kapacita. Škola do první-
ho ročníku přijímá maximálně 
20 žáků.

Tomáš Holomek, ředitel 
Střední školy AGC konstatoval: 
„Když jsme obor před rokem ot-
vírali, měli jsme trochu obavy, 
protože technické obory mla-
dé lidi tolik netáhnou. I tak se 
nám podařilo kapacitu třídy na-
plnit. V letošním školním roce 
již byl převis zájemců takový, 
že jsme celou polovinu z důvo-
du nedostatku kapacit muse-
li odmítnout. Od září tak obor 
studuje dalších 18 žáků, při-
čemž nižší počet přijímaných 
uchazečů nám umožňuje zdů-
razňovat individuální přístup.“

Vedle možnosti vyzkoušet 
si praktickou práci s roboty, 
kterých má Střední škola AGC 
několik a další plánuje nakou-
pit, táhne na nový obor mladé 
zájemce ještě další věc a tou je 

přímá vazba na konkrétního 
zaměstnavatele.

„Každý, kdo vstoupí do sti-
pendijního programu, má po 
složené maturitní zkoušce za-
jištěné místo ve zvolené firmě 
v regionu. Zhruba třetinu žáků 
si již rozebrali členové skupiny 

Střední škola AGC a.s.
Rooseveltovo náměstí 5 
415 03 Teplice
Tel: +420 417 538 357 
Web: www.skola-agc.cz 

K O N T A K TAGC a pro ostatní zájemce se 
nám podařilo zajistit spolupráci 
s dalšími firmami, například For 
G, s.r.o., Edgewell Operations, 
Puls Investiční s.r.o. a dalšími 
zaměstnavateli v regionu kraje 
Ústí nad Labem,“ podotýká ředi-
tel školy Tomáš Holomek.  pr
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Adéla fotbal v Teplicích hraje i trénuje 

Šachový koncert  
české šampionky
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NEDĚLE 21. LISTOPADU OD 15:00

PARTNEŘI UTKÁNÍ

FK TEPLICE - FK PARDUBICE
INZERCE

Skláři pomohli Terezce a Míše
Novou postel a školní dopravu 

pomohl zaplatit Terezce a Míše 
Nadační fond FK Teplice. Te-
rezka, která navštěvuje desátou 
třídu Základní a praktické školy 
Arkadie, má řadu zdravotních 
komplikací, ať již jde o těžkou 
mentální retardaci, dysfunkci 
řeči, ADHD či poruchu interakce 
a jemné motoriky.

Mamince Terezky, která je 
sama v invalidním důchodu dru-
hého stupně, pomohli tím, že 
nechali vyrobit prodlouženou 
postel s vyšší nosností. O tom, 
že postel, která stála necelých 

deset tisíc korun, udělala Te-
rezce obrovskou radost, svědčí 
i slova její maminky: „Chci vám 
z celého srdce poděkovat za 
speciální postel. Terezka je nad-
šená a má z ní opravdu velkou 
radost. Moc si toho vážíme.“

Druhá obdarovaná je Míša, 
která žije společně se svou ma-
minkou v Teplicích. Míša má 
čtvrtý stupeň postižení a zápa-
sí s těžkou mentální retardací 
a epilepsií. Ráda jezdí na tříkol-
ce, skládá puzzle, dívá se na po-
hádky a koupe se v bazénu. Ve-
dle toho navštěvuje Praktickou 

školu v Ústí nad Labem. „Proto, 
aby mohla Míša sama z Teplic 
do školy dojíždět, tak jí Nadační 
fond FK Teplice zaplatil na celé 
toto pololetí školní dopravu, kte-
rou zajišťuje mikrobusem sou-
kromý dopravce,“ řekl předseda 
správní rady fondu Martin Ko-
vařík.  gz

V Herlíkovicích se kona-
lo Mistrovství Čech mládeže 
v šachu. 

Hrají se dlouhé partie se 
zápisem, které trvají vždy ně-
kolik hodin. Teplický oddíl ŠK 
Teplice patřil opět k nejúspěš-
nějším. 

V kategorii dívek do 12 let 
zazářila Linda Slívová. Během 
celého turnaje hrála na před-
ních šachovnicích. Uplatni-
la svou bojovnost i poziční 
cit, její poslední partie o me-
daili, to byl doslova šachový 
koncert. Ze všech 25 hráček 
do 12 let získala nejvíc bodů 
a při slavnostním vyhlášení 
výsledků si převzala zlatý po-
hár pro mistryni Čech. V ka-
tegorii chlapců do 16 let se 
Jan Václavík dokázal prosadit 
do první desítky, skončil lépe, 
než byl nasazený. Za pět vý-
her a dvě remízy mu patří vý-
borné deváté místo. V dopro-
vodném Open turnaji obsadil 
Jakub Šťastný skvělé 4. místo, 
skončil vysoko nad svým pa-
pírovým nasazením. Navíc vy-
hrál i další doprovodný turnaj, 
v nové variantě hry s názvem 
České šachy.

 Lenka Stránská, ŠK Teplice

Naše lázeňské město má 
i výborné fotbalistky. Jednou 
z nich je i dvacetiletá student-
ka pedagogické fakulty Adé-
la Motyčková, která je hráč-
kou FK Teplice už pět let. Před 
10 lety začínala s fotbalem 
v Oseku. Od nové sezony pů-
sobí jako asistentka trenérky 
u kategorie WU15.

Jak jste se dostala k dámské 
kategorii WU15?

Začalo to tím, že jsem na jaře 
absolvovala UEFA C licenci a za-
čala jsem se o trénování obecně 
více zajímat. V létě jsem pak do-
stala nabídku na pozici asisten-
ta od Terezy Hoffmannové, kte-
rá se posunula na pozici hlavní 
trenérky z kategorie WU13. Mu-
sím říct, že seznámení s holkami 
proběhlo lehce a vytvořily jsme 
si dobrý kolektiv. S trenérkou 
jsme do této kategorie vnesly 
mnoho změn hlavně po taktické 

stránce, což pro holky rozhodně 
nebylo snadné, ale překvapivě 
rychle se učí. 

Jaké máte trenérské ambice?
Ráda bych se dál vzdělávala 

v trénování, ale zároveň chci ješ-
tě určitě nabírat zkušenosti na 
hřišti jako hráčka. V budoucnu 
bych se ráda posunula na hlavní 
trenérskou pozici, ale příliš ne-
řeším, u jakého týmu to bude.

 FK Teplice
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PUNŤA  
Pejsek je drobný, mladý, cel-
kem aktivní. Váží jen 6,5 kg, 
je mu rok maximálně 2. Rád 

se mazlí, ale jen když sám chce, to pak 
umí i rozdávat pusinky. Jakmile má dost, 
nebo se mu něco nelíbí, neváhá se ohnat. 
Má raději ženy než muže. 

WOODY  
Byl přijat od majitele, 
který ho nezvládal. Má sklony 
k nežádoucímu chování, 

některé chlapy nemá rád a může se vůči 
nim projevovat agresivně. K ženám je 
mírnější. Obecně je spíš trochu vystrašený 
a při správném přístupu z něj bude skvělý 
pes.

SANNY  
Byla 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. 

MONTY  
Je to sedmiletý pejsek střed-
ního vzrůstu, kříženec nejspíš 
pitbullteriéra a rotvajlera. Po 

odložení do útulku majitelem trvalo delší 
dobu, než nám začal věřit. Monty je aktivní 
pejsek, který miluje procházky, chodí pravi-
delně běhat s naší cvičitelkou. Zvládá mnoho 
povelů, krásně chodí na vodítku.

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. úplně 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.
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. Týká se to úseku mezi ulicemi Proboštovská  
a K. Aksamita. Ulice je průjezdná ve směru z Proboštovské. 

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 
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V Zámecké zahradě se pokácí 
suché a odumírající stromy
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INZERCE

V Zámecké zahradě se po-
kácí suché a odumírající stro-
my.

Město na základě dendro-
logického posudku ořeže 
nebo pokácí nemocné a suché 
dřeviny v Zámecké zahradě. 
Na ploše zahrady roste v sou-
časnosti zhruba 2 030 stro-
mů. Už loni bylo odbornými 
řezy ošetřeno okolo 200 dře-
vin a zároveň bylo vysázeno 
184 kusů nových. 

„Letos se vykácí celkem 
170 kusů dřevin. Všechny tyto 
dřeviny jsou hodnoceny jako 
zcela suché nebo odumírající,“ 

vysvětluje mluvčí města Robin 
Röhrich. Pokračovat se bude 
až do podzimu roku 2023, nej-
později 2024. Zároveň ale bu-
dou dosázeny náhradní.

Zámecká zahrada je už od 
17. století parkem vyhledáva-
ným k procházkám a odpočin-
ku. V průběhu historie měnila 
svoji podobu podle představ 
majitelů – šlechticů z rodu 
Clary-Aldringenů. Od počát-
ku 19. století je udržována ve 
stylu anglického parku. I dnes 
slouží zeleň uprostřed města 
pro relaxaci místních i lázeň-
ských hostů.  gz
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Děkujeme našim zákazníkům
za projevenou důvěru, přízeň a těšíme se na další spolupráci.

Pro členy zákaznického klubu je připravenjiž 19. ORIGINÁLNÍ KALENDÁŘ. Vyzvednout si ho můžete od 17. 11. 2021 do 17. 1. 2022.


