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INZERCE

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

BOTANICKÁ ZAHRADA
leden –  Lednová pozvánka  
  do rozkvetlé zahrady 
5 tipů pro lednovou venkovní expozici – 
Kvetoucí jasmín nahokvětý, Alergikům začne 
radost – líska obecná, Král zimního kvetení – 
vilín, Přikrmujete ptáčky?, Stálezelené rostliny 
a traviny 
5 tipů pro lednovou skleníkovou expozici – Bílé 
pudřenky u mexického domečku, Rozkvetlá 
vitrína, Sto let a stále vytváří šištice, Dinosaurus 
mezi rostlinami, Vplujte do království ryb 
tip redakce: Snad nejoblíbenější rybou 
návštěvníků zahrady je piraňa rostlinožravá. 
Jako všežravec konzumuje zelené krmivo, červy, 
ovoce a další plody. Díky velkým a silným zubům 
drtí skořápky ořechů a při krmení dovádějí 
v akváriu o sto šest. Pokud byste ji chtěli 
navštívit v její domovině, pak se vydejte do 
Brazílie a Bolívie. 

DŮM KULTURY 
20. 1., 1900  Symphonic Rock Show  
Severočeská filharmonie Teplice zahraje: Rolling 
Stones: Jumpin´ Jack Flash,The Beatles: Oh! 
Darling, Pink Floyd: Another Brick In The Wall, 
A. Duffy & S. Booker: Mercy, Van Halen: Jump, 
A. L. Webber: Wishing You Were, Ozzy Osbourne: 
Perry Mason, Queen: We Will Rock You, Deep 
Purple: Smoke On The Water, Pink Floyd: Money, 
H. Krieger & T. Eyen: One Night Only, Genesis: 
I Can´t Dance, Omega: Gyöngyhajú Lány, The 
Beatles: Back In The USSR, AC/DC: Highway To 
Hell, Carl Orff: O Fortuna (Carmina Burana)
27. 1., 1900  4. Abonentní koncert  
  symfonického cyklu A
12. 2., 1800  Tosca  
Jedna z nejoblíbenějších oper v repertoáru 
londýnské Královské opery ožívá na úvod nové 
sezony v produkci Jonathana Kenta. Zazní 
v kině Květen, opera trvá 3 hodiny a 25 minut 
(včetně 2 přestávek).
22. 2., 1800  Martin Loew: Altaj  
Cestovatelská diashow v kině Květen.
23.2., 1900  Valentýnský koncert  
V podání konzervatoristů zazní populární 
melodie a rytmy světoznámých autorů 
a interpretů – Bette Midler, Beyoncé, Jennifer 
Hudson, Hany Hegerové a dalších.

25. 2., 1700  Opět spolu u jednoho stolu  
Vánoční akademie (přeložené představení 
z 2. 12. 2021)

JAZZ CLUB
28. 1., 2000  Justin Lavash  
Rodilý Londýňan Justin Lavash si postupně 
vypracoval pověst vyhledávaného performera. 
Jeho hudba se ubírá napříč styly mezi blues, 
folkem, roots music a jazzem. Virtuózní hra na 
kytaru často nechá užaslé publikum s otázkou, 
jak dokáže jeden muž na jeden nástroj vytvořit 
polyfonii tolika vrstev.
5. 2., 2000  Juwana Jenkins Blues Band  
Po dlouholetém působení v hudební branži 
a vystupování s kapelami Tonny Blues Band, 
Charliem Slavikem a Janem Kořínkem později 
pak s Mojo Bandem se rodačka z Filadelfie, 
již dlouhou dobu žijící v Česku, energická 
americká bluesová zpěvačka Juwana Jenkins, 
rozhodla pro sólovou dráhu. K této změně ji 
dovedla dlouhá cesta uměleckého rozvoje a léta 
strávená na pódiích v tuzemsku i za hranicemi 
Česka.
19. 2., 2000  Phil Shöenfelt  
  & Southern Cross  
Britský zpěvák, kytarista, skladatel a spisovatel, 
usazený v Praze Phil Shoenfelt vystřídal několik 
kapel a pak se vydal na sólovou dráhu. První 
samostaný singl vydal v roce 1989, následovala 
dvě sólová alba – Backwoods Crucifixion a God 
Is The Other Face Of Devil. Začátkem 90. let 
přijal pozvání Nicka Cavea & The Bad Seeds 
a zahrál si na jejich společném turné.

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO 
24. 1., 1900  Mnoho povyku pro nic  
Divadlo bez zábradlí
31. 1., 1900  Vše o mužích  
Studio Dva
1. 2., 1900  Miluji tě, tak se měj  
JR Promotion
15. 2., 1900  Rodina je základ státu   
Divadlo Palace
21. 2., 1900  Smolíkovi a jejich  
  podivuhodné dobrodružství   
Studio dva
2. 3., 1900  Minipárty s Karlem Šípem   
Zábavná talk show moderátora Karla Šípa 
a baviče Josefa Aloise Náhlovského.

HVĚZDÁRNA TEPLICE 
Sobota a neděle 13:00, 14:00, 15:00   
Pozorování Slunce, pokud nebude jasno, koná 
se náhradní program v kinosále hvězdárny 
doplněný prohlídkou výstavy a dalekohledů. 
Pátek a sobota 19:00, 20:00  
Pozorování objektů večerní oblohy 
dalekohledem.Měsíc je možné pozorovat 4. 2., 
5. 2., 11. 2., 12. 2., 18. 2., 19. 2. Pokud nebude 

jasno, koná se v uvedené časy pouze náhradní 
program v kinosále.
11. 2., 1800  Setkání v první čtvrti: Slunce 
18. 2., 1800  Café Nobel: Jupiterovi Trojané  
Přednášet bude Jakub Rozehnal. 

PLANETÁRIUM TEPLICE 
23. 1., 1400  Pohádky a souhvězdí  
Série tří filmových pohádek, ve kterých se znovu 
setkáme se zvídavým popletou Rákosníčkem 
a vydáme se s ním až na oblohu, kde bude 
potkávat různá souhvězdí a hvězdy. Tentokrát 
v příbězích Jak Rákosníček zachránil Polárku 
před slunečním paprskem, Jak Rákosníček 
zachraňoval Raka, až se mu z toho zatočila 
hlava a Jak Rákosníček s Malým a Velkým psem 
neuhlídali Měsíc. Po pohádkách se děti seznámí 
se zimními souhvězdími.
23. 1., 1600  Pohádky o Cvočkovi  
Zažijeme společně příhody profesorova psa 
Cvočka a jeho kamarádky rakety Aminy, kteří 
se společně vydali do vesmíru prozkoumávat 
neznámé planety. Tentokrát v příbězích 
Klobásková válka, Pohádková planeta a Planeta 
přeludů. Po pohádkách se děti seznámí 
s hvězdnou oblohou.
23. 1., 1900  Sluneční soustava  
Obrazová prezentace, která nás seznámí 
s objekty sluneční soustavy. Ve virtuální 
procházce se postupně diváci seznámí se 
Sluncem, malými i velkými planetami, jejich 
měsíci a s ostatními tělesy naší sluneční 
soustavy.
26. 1., 1400 Pohádka Odkud svítí sluníčko  
Pohádka o věčně nemocném králi, kterému jeho 
šašek poradí, že nejlepším lékařem je Sluníčko. 
A tak si král nechá postavit zámeček tak, aby 
ho Slunce ráno budilo, v poledne mu svítilo 
k obědu a večer mu posvítilo na dobrou noc. Jak 
si stavitel poradí se změnami sluneční poutě 
oblohou v různých ročních dobách a zda se král 
skutečně uzdraví, se dozvíme v naší pohádce. 
Po pohádce se děti seznámí s hvězdami na 
opačné straně oblohy, než kde je Slunce 
v poledne, tedy s hvězdami nad severem.
26. 1., 1600 Pohádka Odkud svítí sluníčko
26. 1., 1900  Mimozemský život  
Možnosti a hledání – Prezentace o možnostech 
pozemského života v extrémních podmínkách 
na jiných tělesech sluneční soustavy, úvaha 
o neuhlíkatém základě života, odhad těles se 
životem, kosmické dopisy a zprávy.
30. 1., 1400  Pohádky o Cvočkovi 
30. 1., 1600 Pohádky o Cvočkovi
30. 1., 1900  Hra světel a stínů 
Blíže se seznámíme se stínohrou těles ve 
sluneční soustavě. Ukážeme si principy vzniku 
zatmění Slunce či Měsíce, a nejen to. Zajímat 
nás budou i příbuzné úkazy. Těmi jsou například 

přechody Merkura a Venuše přes Slunce, nebo 
zákryty hvězd Měsícem či planetkami.

REGIONÁLNÍ MUZEUM 
výstavy
21. 1. – 27. 2. Krušnohoří/Erzgebirge 
  Umění pozdního středověku  
Představuje umělecký vývoj česko- 
-saského pomezí v době největšího rozmachu 
krušnohorské těžby. Zdejší pohyblivá hranice 
nijak nebránila intenzivní kulturní výměně 
a na poli vizuálního umění se prakticky ztrácí. 
Kulturní a ekonomické propojení české a saské 
strany hraničních hor tak dokládá význam 
jednotné Evropy a společného evropského 
prostoru.
do 27. 2.  Něžná krása krajky 

KNIHOVNA
Muzejní knihovna je z důvodu protiepidemických 
opatření od 13. 1. do odvolání uzavřena. 
exponát měsíce: Využití kosti a parohu 
v pravěku – Kosti a rohy začal člověk využívat 
na výrobu pracovních nástrojů a ozdob již ve 
starších obdobích pravěku. Materiál k výrobě 
těchto předmětů byl k dispozici z chovu 
domácích zvířat, především hovězího dobytka, 
prasat, koz nebo ovcí. Lidé využívali původního 
tvaru kostí k výrobě nástrojů na opracování 
měkčích materiálů – dřeva, kůže ze zvířat 
a kůry stromů. Jako exponát měsíce ledna si 
ve foyer teplického zámku můžete prohlédnout 
nálezy – šídla, jehlice, hladidla, hřebeny, 
kostěné brusle a píšťalu z archeologických 
výzkumů z Teplicka.

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
23. 1., 1500  Tři čuníci nezbedníci
28. 3., 1900  Blbec k večeři
7. 4., 1900  S Pydlou v zádech

KINO DUCHCOV
10. 2., 1900  Manželský čtyřúhelník  
  na horách  
V divadelní komedii hrají Ivana Jirešová, Dana 
Homolová, Vladimír Kratina, Martin Sitta.

KULTURNÍ CENTRUM DUCHCOV
9. 3., 1900  Setkání s… Josef Dvořák  
  s Marií Formáčkovou  
Zábavná talk show s nejznámějším českým 
vodníkem, divadelníkem, hercem a vypravěčem 
večerníčků Josefa Dvořáka v doprovodu 
spoluautorky jeho pěti knih, spisovatelky Marie 
Formáčkové.
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Lázeňská bude méně pouťová

Teplicko – Jak by mohly letos 
vypadat oslavy u příležitos-
ti zahájení lázeňské sezony, 
nastínil teplický primátor Hy-
nek Hanza. „Plánovat v sou-
časnosti zahájení lázeňské 
sezony je velmi složité. Na-
ším záměrem je taková for-
ma a velikost, která by byla 
někde mezi původním a nově 
vzniklým loňským modelem,“ 
říká primátor Hanza a upřes-
ňuje, že se preferuje už ne 
tak megalomanský a pouťový 
formát. 

„Obecně chceme méně 
pouťového charakteru. Před-
pokládá se Velká scéna u Pta-
čích schodů, Malá scéna 

l e d e n  2 0 2 2

za Domem kultury a scé-
na u Mušle. Stánky v centru 
města, na náměstí Svobody 
a v Dlouhé ulici nebudou,“ 
popisuje dále Hanza. 

Na Zámeckém náměstí zů-
stane tradiční historické tr-
žiště a u vybraných hospod 
a restaurací v blízkosti centra 
by mohla být, stejně jako loni, 
menší pódia s živou hudbou. 
„Realita může být ovlivněna 
aktuálním stavem, respektive 
opatřeními,“ vysvětluje pri-
mátor, ale zároveň Tepličany 
ubezpečuje, že vedení města 
udělá vše možné a legální pro 
to, aby tato akce byla a stála 
za návštěvu.  gz

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 24. 1. 2022  Příští vydání: 21. 2. 2022  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 14. 2. 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
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realcentrum cars s.r.o.

REALCENTRUM Cars s.r.o.
Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
Tel.: 472 744 039 | E-mail: kia.prodej@realcentrum.cz | www.kia-usti.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Sportage: 4,9−7,3 l/100 km 125−166 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia-usti.cz

Stvořena pro  
nekonečnou inspiraci.
 Zcela nová Sportage.

INZERCE

Přesně tolik obyvatel Teplicka je naočko-
vaných vakcínou proti covidu-19. Podle 
dat Ministerstva zdravotnictví je to 
54,9 procenta populace okresu, v němž 
žije přes 106 tisíc obyvatel. Nejvíce 
naočkovaných všemi třemi dávkami je 
ve věkové kategorii 70+. Podle nově 
zveřejněných studií Evropské lékové 

agentury vakcíny chrání proti závažné-
mu průběhu onemocnění a hospitalizaci 
i proti nakažlivější variantě koronaviru 
omikron. Nejlépe jsou proti ní chráněni 
lidé, kteří mají i třetí posilující dávku. 
V Česku má ukončené očkování téměř 
63 % populace, posilující dávku dostalo 
více než tři miliony lidí.  gz

Č Í S L O  M Ě S Í C E

58 386 
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Na investice poputuje 500 milionů 

Na Pudláku vyroste čtvrť se šedesáti domy

Chystá se třetí konkurz 
na ředitele muzea

Teplice – Radnice se letos chystá 
proinvestovat více než pět set 
milionů korun. Kromě inves-
tic do škol dá město peníze i do 
modernizace trolejbusů a vý-
stavby trolejbusových tratí nebo 
na pokračování projektu Lokali-
ta Teplické nádraží. 

Výdaje města budou více než 
miliarda a půl. Příjmy, které do 
městské pokladny poplynou, bu-
dou o více než 450 milionů niž-
ší. Rozdíl mezi příjmy a naplá-
novanými vyššími výdaji vedení 
města pokryje z našetřených 
peněz z minulých let. „Znovu se 
potvrdilo, že město Teplice je ve 

svém hospodaření připraveno 
na jakoukoli krizi,“ řekl primá-
tor Hynek Hanza.

Teplice – Starosta Krupky Zde-
něk Matouš se znovu přihlásil 
do konkurzu na nového ředi-
tele Regionálního muzea, už 
potřetí. Náměstek bývalého 
hejtmana Oldřicha Bubeníčka 
předchozí dvě výběrová řízení 
vždy vyhrál, ale Ústecký kraj je 
pokaždé zrušil a vypsal znovu. 
Podle mluvčí kraje Magdale-
ny Fraňkové se o post ředitele 
tentokrát přihlásili tři ucha-
zeči.

Výběrové řízení proběhne 
dvoukolově. „Nejprve by ucha-
zeči měli absolvovat test ma-
nažerských dovedností a poté 
pohovor před výběrovou komi-
sí,“ přiblížila Fraňková. V ko-
misi zasednou nejen zástupci 
krajského úřadu, ale také ne-
závislí odborníci.  gz

Na záchytce  
skončilo 900 lidí
Teplice – V protialkoholní 
a protitoxikomanické záchyt-
né stanici Nemocnice Teplice 
skončilo loni přibližně devět 
stovek klientů, z toho bylo 
702 mužů. To je podobné číslo 
jako v roce 2020. Podle vrchní 
sestry záchytné stanice Jaro-
slavy Duchoňové ani pande-
mie koronaviru chod záchyt-
ky neovlivnila a navíc stoupá 
agresivita klientů.

„Ani zavřená restaurač-
ní zařízení na to nemají vliv. 
Naši klienti si najdou příle-
žitost i místo, často jde o lidi 
bez domova. Někteří z nich 
jsou u nás opakovaně,“ upřes-
nila vrchní sestra. Roční pro-
voz protialkoholní záchytné 
stanice v Teplicích přijde zři-
zovatele, což je Ústecký kraj, 
na 19 milionů korun. Pobyt na 
teplické záchytce stojí 3 tisíce 
korun a uhradí ho podle vrch-
ní sestry měsíčně v průměru 
20 procent lidí.  gz

Teplice – Dříve vyhledávané 
koupaliště kousek za městem, 
dnes soukromý pozemek, kde 
majitel plánuje výstavbu šede-
sátky rodinných domů. Obytná 
čtvrť na Pudláku má fungovat 
samostatně. Developer slibu-
je, že půjde o oplocený are-
ál s infrastrukturou, kterou 
budou spoluvlastnit budou-
cí majitelé rodinných domů. 
Dalších sto domů by mohlo vy-
růst přímo v Újezdečku, z toho 

sedmasedmdesát na pozemcích 
obce. 

Stavba prvních třinácti domů 
má začít koncem jara. Výstav-
bu podporuje starosta Újezdeč-
ku Květoslav Koutník, podle 
kterého to pro obec znamená 
navýšení počtu obyvatel, a tím 
pádem i příjmu do obecní po-
kladny. Dalších čtyřiapadesát 
parcel pro rodinné domy by 
mělo vzniknout i v těsné blíz-
kosti Teplic, v Novosedlicích, 

Do Zahradního domu se brzy dostanou i vozíčkáři
Teplice – Zahradní dům čeká 
částečná rekonstrukce. Budo-
va, která slouží jako kulturní 
a společenské centrum, bude 
bezbariérová, aby ji mohli na-
vštěvovat i lidé s omezenou 
pohyblivostí. Rekonstrukce 
přijde na 4 miliony korun. Pro-
tože má objekt má památko-
vou ochranu, tak hledání vhod-
ného řešení nebylo snadné. 

„V současné době probíhají 
práce na prováděcí projektové 
dokumentaci. Tato projektová 
dokumentace bude podkladem 

Radnice koupí další hrobky, některé jsou historicky cenné
Teplice – Další staré opuště-
né, převážně německé hrobky 
převezme do svého majetku 
město. V roce 2020 převzalo 
už dvacítku a zároveň bylo vy-
tipováno dalších devatenáct, 
které budou následovat.

„Hřbitov má být důstojným 
místem a sloužit žijícím, aby 
mohli vzpomínat na své před-
ky. V případě, kdy už nejsou 
žijící, kteří by vzpomínali, 
a hrobová místa akorát zarůs-
tají lebedou, neplní hřbitov 
svojí funkci. A my se snažíme 
buď taková místa nabídnout 

k dalšímu využití, nebo archi-
tektonicky zajímavé hrob-
ky nebo hroby významných 

osobností a rodů opravuje-
me a udržujeme jako odkaz 
na teplickou historii,“ řekl 

Rekonstrukce za 28 milionů 
korun se dočká budova infor-
mačního centra na Benešově 
náměstí, město nakoupí dalších 
pět nízkopodlažních trolejbusů 
za 80 milionů korun nebo se po-
čítá s projektovou dokumentací 
za 24 milionů korun na venkov-
ní koupaliště. „Musíme si uvědo-
mit, že Teplice narozdíl od řady 
jiných měst s investicemi zdár-
ně pokračují,“ podotkl náměs-
tek primátora Jiří Štábl a dopl-
nil, že více peněz půjde na sport, 
a to 32 milionů korun, a do kul-
tury a neziskových aktivit půjde 
7,5 milionu korun.  gz

primátor města Hynek Hanza.
V některých případech se 

jedná o cenné objekty, ať už 
historicky, architektonicky, 
nebo esteticky, a podle mož-
ností bude alespoň část z nich 
restaurována. I když je to pod-
le teplického mluvčího Robi-
na Röhricha poměrně náklad-
né. „Pohybuje se to v rozmezí 
90 až 120 tisíc korun a město 
každoročně uvolňuje z rozpoč-
tu pro tento účel částku 150 až 
200 tisíc korun.“ Opravit se 
tak podaří jednu až dvě hrobky 
za rok.  gz

pro zadávací řízení, které se 
současně s ní připravuje,“ řekl 
primátor Hynek Hanza s tím, 
že termín realizace ještě není 

přesně znám. Podle primátora 
Hanzy je žádoucí, aby se ob-
jekt stal bezbariérový, protože 
se zde konají svatební obřady, 
kulturní akce a také zde půso-
bí městská galerie v druhém 
patře. 

Kromě Zahradního domu 
jsou v plném proudu přípravy 
přestavby foyer Domu kultury. 
V létě proběhne rekonstrukce 
venkovního slunění v Aqucen-
tru a dokončuje se projektová 
dokumentace koupaliště Kas-
káda Nová Ves.  gz

těsně nad areálem dopravního 
podniku. Investor připravuje 
zasíťování rozlehlé lokality.  gz
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Raketový růst cen energií  
poslal do problémů i „botanku“

Pejskaři se můžou těšit na agility hřiště

Autobusové zmatky 
měly skončit
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I V SOUČASNÉ
SITUACI JSME
TU STÁLE
PRO VÁS

DIOPTRICKÉ
BRÝLE

KONTAKTNÍ
ČOČKY

MĚŘENÍ
ZRAKU WWW.KN-OPTIK.CZ

KN OPTIK
U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice

KN OPTIK – SPECIÁL SLUNEČNÍ BRÝLE
U Nádraží 895/10, 415 01 Teplice
Tel.: 417 534 645, 417 533 961,

Email: info@kn-optik.cz
Mobil: 606 846 614, 721 663 060, 777 663 068

INZERCE

Teplice – Konec v lednu ozná-
mil další dodavatel energií 
v Česku společnost Lumius. 
Ta dodávala od začátku roku 
plyn pro vytápění skleníků 
i teplické botanické zahra-
dě. „Bylo nám oznámeno, že 
si do tří dnů musíme zajistit 
nového dodavatele. V zimě, 
kdy skleníky temperujeme 
až na 25 stupňů Celsia, žád-
ná příjemná zpráva, navíc bez 
jakéhokoli záložního zdroje,“ 
říká ředitel botanické zahrady 
Petr Šíla a dodává, že se situ-
ace vyřešila rychle a efektiv-
ně, a to díky zaměstnancům 
zahrady a zřizovateli. „Uza-
vřeli jsme smlouvu a zajistili 

tak potřebné klima pro cenné 
sbírky,“ zdůrazňuje Šíla.

Podle Šíly je současná cena 
plynu pro botanickou zahra-
du téměř 4krát vyšší oproti 
výsledkům komoditní burzy 
z loňského roku, která tohoto 
dodavatele připustila do ob-
chodu. „Do budoucna si ener-
gie budeme soutěžit sami. I za 
cenu, že budeme platit trochu 
více. Jistota prostě občas stojí 
víc,“ uzavírá ředitel zahrady.

Společnost Lumius ze Svia- 
dnova na Frýdecko-Místecku 
měla zhruba 5 500 odběrných 
míst, kterým poskytovala do-
dávky elektřiny a plynu, což je 
přibližně 1 500 zákazníků.  gz

Teplicko – Dostat se na Teplic-
ku autobusem včas do práce, 
k lékaři nebo do školy by už 
neměl být problém. 

Vynechané spoje, které 
cestující sužovaly od začát-
ku prosince, kdy autobusovou 
dopravu na Teplicku převza-
la dopravní společnost ČSAD 
Slaný, už by měly být minu-
lostí. Informuje o tom Ústec-
ký kraj.

Dopravce potíže vysvětlo-
val nedostatkem řidičů. „Před 
nástupem do nové oblasti Tep-
licka jsme měli nasmlouva-
ných dostatek řidičů k zajiště-
ní dopravní obslužnosti. I přes 
podepsané pracovní smlouvy 
jich dvacet nenastoupilo. Dal-
ším problémem je epidemická 
situace,“ řekl už dříve zástup-
ce vedení společnosti ČSAD 
Slaný Jan Varhaník.

Ústecký kraj za problémy 
v dopravě na Teplicku doprav-
ci ČSAD Slaný, který nevy-
pravil zhruba devět procent 
z nasmlouvaných spojů, vymě-
řil pokutu ve výši 1,2 milionu 
korun. 

Nový dopravce dostal od Ús-
teckého kraje desetiletou za-
kázku.  gz

Teplice – Už brzy v Thámově uli-
ci v Trnovanech vyroste veřej-
né agility hřiště pro psy. „Plot 
už je hotový, a jakmile dovolí 
počasí, budou se umisťovat 
psí herní prvky pro trénink 

a výcvik,“ řekl primátor Hynek 
Hanza. Primátor Hanza upřes-
nil, že jde zhruba o miliono-
vou investici a agility hřiště by 
mohlo být hotové už koncem 
března.  gz
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Tropické klima bude 
pro dělníky výzva
Teplice – Pracovníci botanic-
ké zahrady v současné době 
připravují okolí lávky v Tro-
pickém skleníku na pláno-
vanou rekonstrukci, která 
začne v únoru. „Pro firmu 
řešící rekonstrukci to bude 
výzva – tropické klima, stís-
něné podmínky a opatrná 
práce okolo vzrostlých keřů 
a stromů,“ říká ředitel Petr 
Šíla. Podle kurátora Jana 
Ptáčka stejná výzva to je 
i pro zahradníky. Nejenom 
v přípravě okolí lávky, ale 
i v péči o rostliny, které zů-
stanou na místě. 

Během rekonstrukce nebu-
de přístupná lávka ani blízké 
okolí, samotný skleník ale ve-
řejnosti přístupný bude. „Po 
rekonstrukci lávky bude ex-
pozice upravena do původní-
ho stavu a na návštěvníky se 
bude těšit už v květnu,“ slibu-
je Šíla.

Sanace konstrukce lávky 
řeší závady, které byly zjištěny 
na základě provedené hlavní 
mostní prohlídky. Veřejnou za-
kázku vyhrála společnost in-
veko-stavby a přijde na 787 ti-
síc korun bez DPH.  gz

Odložený běh kolem jezera je tady
Chabařovicko/Modlansko – Ani 
v letošním roce nepřijdou lidé 
o závody oblíbené rodinné 
sportovní série Milada Tour. 
Podle organizátora Michala 
Neustupy se už v únoru bude 
konat odložený Winter Mila-
da Run. 

Závěrečný závod loňské sezo-
ny Winter Milada Run přišel 
kvůli koronavirovým opatře-
ním o prosincový termín. Už 
máte náhradní?

Ano, závod se uskuteční 
5. února. Uvidíme, jaká budou 
v té době opatření, ale jsme 
připraveni závod uspořádat 
i formou startů ve vlnách nebo 
intervalově. Navíc chystáme vy-
hlášení celé Tour za rok 2021. 

Jak celkově do loňského spor-
tovního seriálu Milada Tour 
zasáhl koronavirus?

Kromě odkladu závodů na 
náhradní termíny jsme se mu-
seli vypořádat s mimořádnými 
hygienickými nařízeními, kon-
trolou závodníků, omezeným 
doprovodným programem, ale 
také s navýšením finančních 

prostředků, které jsme muse-
li do jednotlivých akcí investo-
vat. O to více si vážíme toho, že 
jak závodníci, tak návštěvní-
ci si akce užili a byli rádi, že se 
alespoň v nějaké formě závody 
uskutečnily. 

Jak uplynulý ročník hodnotíte?
Situace nebyla vždy úplně 

jednoduchá, ale zůstáváme po-
zitivní. Ani na chvilku nás nena-
padlo, že bychom některý závod 
úplně zrušili. Potěšily nás skvělé 
reakce od lidí, povedly se nám 
se doprovodné aktivity jako Vir-
tual Charity Run nebo Týden 
splněných přání pro dětský do-
mov v Tisé. Zatím cítíme i přízeň 

většiny partnerů, za což jim pa-
tří velký dík. Děláme vše naplno 
a už se moc těšíme na rok 2022.

Na co nového se mohou lidé le-
tos na Milada Tour těšit? Mů-
žete prozradit termíny jednot-
livých závodů?

Spuštění registrací na letošní 
rok jsme oproti minulosti posu-
nuli až na konec ledna. Částeč-
ně se chceme vrátit k tradičním 
termínům. Cyklozávod plánuje-
me na 7. května, Milada Run na 
4. června a Winter Milada Run 
na 10. prosince. Novinek bude 
jako každý rok více. Některé 
z nich odhalíme právě se star-
tem registrací.  gz

Střední škola AGC a.s. hostila „vzdělávací autobus“
Existují organizace, kte-

ré se zabývají školeními pro 
učitele, pro žáky a studen-
ty. Ukazují moderní technolo-
gie a jejich zařazení do výuky. 
Jednou z těchto organizací je 
EDUteam, provozující projekt 
EDUbus – mobilní polytechnic-
kou laboratoř pro školy. Sami 
ho označují za: ojedinělý vzdě-
lávací projekt, který umožňuje 
popularizaci polytechnických 
oborů pomocí aktivizujících 
výukových metod, moderních 
technologií a atraktivního pro-
středí. A my dodáváme, že zce-
la právem.

V rámci podpůrného projek-
tu EDUgrant dorazil EDUbus 

i do naší školy a pracovní-
ci agentury prezentovali pro 
žáky i učitele celou řadu tech-
nických pomůcek a postupů, 
které jsou vhodné pro moder-
ní výuku ve 21. století. Protože 
celou řadu nabízených aktivit 
a pomůcek ve škole již máme 
(například senzory PASCO, 3D 
tiskárna, ...), bylo po dohodě 
s metodikem a lektorem pro-
jektu, panem Davidem Bílkem, 
dohodnuto, že se žákům a uči-
telům představí něco, s čím ve 
škole velké zkušenosti nemá-
me. Zejména šlo o ukázky tzv. 
rozšířené reality (augmented 
reality, AR) a virtulální reality 
(virtual reality, VR).

Vzhledem k omezené ka-
pacitě autobusu byli žáci roz-
děleni během dopoledne do 3 
skupin. Každá prezentace pro-
bíhala zhruba jednu vyučova-
cí hodinu. Dohromady se akce 
zúčastnilo cca 45 žáků matu-
ritního oboru informační tech-
nologie a učebního oboru elek-
trikář.

Na začátku každé prezen-
tace proběhlo krátké sezná-
mení s historií a východisky 
rozšířené a virtuální reality. Ve 

stručnosti pro neznalé – rozší-
řená realita znamená, že jsou 
digitální objekty promítány 
do reálného světa, virtuální re-
alita je digitálně vytvořená  
celá.

Po sérii tří prezentací pro 
žáky následovaly ukázky pro 
10 našich pedagogů… a jejich 
nadšení bylo stejné. Jako dal-
ší ukázku jsme s EDUbusem 
dohodli experiment s alterna-
tivním zdrojem energie – s tzv. 
vodíkovým článkem.  pr
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Omikron útočí, má ho 90 procent nakažených
Ústecký kraj – Nakažlivější va-
rianta omikron už dominu-
je podle Státního zdravotního 
ústavu v České republice, kde 
vytlačuje deltu. V Ústeckém 
kraji testy prokázaly omikron 
u zhruba devadesáti procent 
nově nakažených. „Zatím žád-
né ohnisko v kraji nemáme, 
ale nemoc se šíří v rodinách, 
tedy komunitně. Zatímco před 
Vánocemi to bylo ve školách, 
teď je tam pár případů, zbytek 
přímo v rodinách,“ říká ředitel-
ka krajské hygienické stanice 
Lenka Šimůnková.

Nakazí se více očkovaných
Podle odborníků je omikron 

nakažlivější než delta, protože 
má nezvykle vysoký počet muta-
cí, které dokáží obejít imunitu 
po prodělané nemoci i získa-
nou z očkování. Očekávají tedy 
rychlý nárůst počtu nových pří-
padů. V nejbližších týdnech by 
pozitivně testovaných mohly 
být rekordní počty. V Evropě šlo 
zhruba o čtyřnásobky, než bylo 
u předchozích variant. 

Infekčnější variantou omi-
kron se zřejmě nakazí i více 

očkovaných. „Výsledky nedáv-
no publikovaných studií uka-
zují, že účinnost vakcín proti 
symptomatickému onemocnění 
je u varianty omikron nižší než 
u jiných variant a má tendenci 
klesat v čase. V důsledku toho 
je pravděpodobné, že se one-
mocnění způsobené omikronem 
rozvine u více očkovaných lidí,“ 
uvedla mluvčí Státního ústavu 
pro kontrolu léčiv Klára Brunclí-
ková. Pozitivní je, že méně naka-
žených končí v nemocnicích. Na 
rozdíl od delty klesá hospitaliza-
ce u omikronu o třetinu až po-
lovinu. 

Jak na omikron?
Podle krajské hygieničky Ši-

můnkové má koronavirus od 

začátku velice různorodé pří-
znaky, a že by šlo na první dob-
rou poznat rozdíl mezi běžným 
nachlazením a omikronem, to 
určitě ne. Když se lidé naka-
zí omikronem, je domácí léčba 
podle lékařů stejná jako u vari-
anty delta. Tedy brát paraceta-
mol, ibuprofen, vitamin C a D, 
zinek. Důležitý je také pitný re-
žim. S praktickým lékařem by 
lidé měli svůj stav konzultovat, 
pokud se tři dny příznaky nelep-
ší. Záchranku by měli volat v pří-
padě, že jsou dušní, zadýchávají 
se i v klidu nebo mají bolest na 
hrudi. „Když má člověk jakéko-
liv příznaky, které by mohly být 
covidem, zvlášť s omikronem se 
může jednat i o takové ty lehčí 
příznaky, jako rýma, mírná tep-
lota, bolesti hlavy či svalů, tak 
doporučujeme nejdříve kontak-
tovat praktického lékaře a do-
mluvit postup s ním,“ shrnula Ši-
můnková. Zásadní podle ní stále 
je, aby lidé s jakýmikoliv přízna-
ky nemoci vydrželi doma.

Třetí dávka pro rizikové skupiny
Omikron umí částečně 

obejít imunitu po prodělání 

covidu-19 i po dvou dávkách 
očkování. „To se nám potvr-
dilo i během trasování. Jsou 
případy, kdy lidé nemoc pro-
dělali nebo jsou plně očkova-
ní, a přesto omikron chytili,“ 
potvrzuje Šimůnková. Nejúčin-
nější především u rizikových 
pacientů je přesto očkování, 
podání třetí dávky. 

„Údaje z Jihoafrické repub-
liky ukazují, že lidé, kteří do-
stali dvě dávky vakcíny proti 
covid-19, mají až 70procent-
ní ochranu před hospitalizací 
v důsledku covid-19; podobné 
údaje z Velké Británie ukazují, 
že zatímco ochrana klesá něko-
lik měsíců po očkování, po po-
silovací dávce se ochrana před 
hospitalizací opět zvyšuje na 
90 procent,“ říká Brunclíková. 
Data z jižní Afriky jsou klíčová, 
protože právě tam se varianta 
omikron poprvé objevila.

V Ústeckém kraji má posilují-
cí třetí dávku už více než 212 ti-
síc obyvatel. „Vakcína proka-
zatelně chrání před vážnými 
průběhy. Obzvlášť u seniorů, ti 
jsou ohroženi nejvíce,“ říká Ši-
můnková.  gz, zu



8

v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c zR O Z H O V O R

Martin Krafl: Na nabídku pracovat na Hradě jsem se strachem kývl
S osobou Václava Havla jsme si loni 
připomněli hned dvě výročí. Jedním 
z nich byly jeho nedožité pětaosmdesátiny 
a druhým deset let ode dne, kdy poslední 
československý a první český prezident 
zemřel. Z těch, kteří prezidenta Havla 
a jeho manželku Dagmar znali dobře, byl 
teplický rodák Martin Krafl, jeho blízký 
spolupracovník a tiskový mluvčí. 
Gabriela Zlámalová

Jste pracovně spojen s osob-
ností prezidenta Václava Ha-
vla a jeho ženou Dagmar. Jak 
jste se k práci na Pražském 
hradě dostal?

V mém životě hrají při zá-
kladních rozhodnutích větši-
nou roli náhody, a paradox-
ně, zatímco si všichni o mně 
mysleli, že jsem o tuto pres-
tižní práci usiloval, tak tomu 
vůbec nebylo. Moje kantorka 
z vysoké školy mě na Hradě 
doporučila, když sháněli v tis-
kovém oddělení někoho, kdo 
ovládá němčinu a má zkuše-
nost s prací v médiích. Jako 
moderátor a redaktor v Rádiu 
RTL, později v Rádiu City a po-
tom v televizi Premiéra jsem 
připadal v úvahu. Na základě 
tohoto doporučení to všechno 
začalo. Když jsem nabídku od 
Václava Havla v 25 letech do-
stal, měl jsem pocit, že nemo-
hu říci ano, že by to ode mne 
byla velká troufalost, protože 
nejsem vybaven pro to, abych 
něco takového dělal. Mé blíz-
ké okolí mi naopak řeklo, že 
nelze říct ne, a můj tehdej-
ší šéf v televizi mi pohrozil 

výpovědí, když na Hrad nepů-
jdu a neodejdu dobrovolně. 
A tak jsem na nabídku se stra-
chem kývl.

Zažil jste jistě na Hradě po 
boku prezidenta zajímavé si-
tuace.

Bezpočet… Samotná setká-
ní s výjimečnými osobnostmi 
přinášely zajímavé momen-
ty. Namátkou zmíním králov-
nu Alžbětu II., jejíž návštěvu 
v Praze jsem spolupřipravoval 
za tiskové oddělení hned po 
svém nástupu na Hrad. To byl 
počáteční křest ohněm! Vzpo-
mínám také třeba na japon-
ského císaře, papeže Jana Pav-
la II., Dalajlámu nebo Michaela 
Jacksona… Mám v hlavě řadu 
kuriózních situací, které si 
stále ještě třídím a sepisuji. 
S Václavem Havlem a jeho že-
nou Dagmar jsem strávil jedi-
nečných sedm let na Pražském 
hradě a na cestách ve více než 
osmdesáti zemích světa.

Byl jste vyhlášený Mluvčím 
roku 2006. Jak náročná je to 
práce, je těžké být v pozici 

mluvčího vždy loajální a ne-
dat najevo svůj názor?

Snadné to není. Důležité je, 
aby mluvčí nelhal a komuni-
koval věrohodným způsobem. 
Loajalita je základním před-
pokladem pro tuto profesi, ale 
i ta má své hranice. Svůj názor 
vyjádřit můžete, ale nikoli před 
médii a veřejností, nýbrž před 
tím, koho zastupujete. V době, 
kdy jsem v této profesi začínal, 
byly nejrychlejším komuni-
kačním prostředkem klasic-
ká pevná telefonní linka a fax. 
Na dotazy novinářů se odpo-
vídalo i dopisy. Dnešní mluvčí 
a pracovníci tiskových odděle-
ní pracují „teď a tady“, digitální 
svět a internet naprosto změ-
nil rychlost přenosu informa-
cí a způsob jejich předávání. 
A bohužel také jejich spolehli-
vost a někdy serióznost. 

Co mluvčí dělá, když na něho 
zrovna nemíří reflektory ka-
mer?

Maluje čerty na zeď! Mám 
tím na mysli, že se snaží před-
vídat špatné zprávy a předchá-
zet jim. A hlavně komunikuje 
a ovlivňuje, v souhře s těmi, 
pro které je důležitým – tedy 
s novináři a médii. Čím lepší 
a přímější vztahy s nimi má, 
tím lépe.

Pracoval jste i v diplomatic-
kých službách. Šéfoval jste 
Českému centru v Berlíně 
a ve Vídni, v čem ta práce 
spočívala. Jak se žilo v za-
hraničí?

Pro mě jsou Německo i Ra-
kousko druhým domovem, 
takže už je jako zahraničí ne-
vnímám. Nejbližší mému srd-
ci je Vídeň, kde jsem studo-
val a strávil více než deset 

let života. Z té jsem pracovně 
pokrýval i německy mluvící 
kantony ve Švýcarsku. Hlav-
ní rozdíl vůči Česku vidím 
v přístupu k životu, který je 
za hranicemi otevřenější, se-
bevědomější, optimističtější 
a není v něm tolik závisti. Čes-
ká centra se snaží posilovat 
dobré jméno naší země a jsou 
nástrojem veřejné diploma-
cie. Propagují českou kulturu 
a vědu, napomáhají turismu 
a snaží se o podporu výuky 
českého jazyka, především 
u bohemistů.

Vystudoval jste vysokou ško-
lu ekonomickou a váš profes-
ní život se točí kolem médií 
… dá se říct, na kterou pozici 
vzpomínáte rád, a na kterou 
nerad?

Žádné nelituji a všechny byly 
napínavé. U mě jde o takový 
celoživotní puzzle. Novinář-
ská práce v televizi a rozhlase 
mě vedle studia mezinárodních 
vztahů na VŠE v Praze přived-
la na DAMU ke studiu rétoriky 
u okouzlující dámy, docentky 
Jiřiny Hůrkové, a čarodějnice 
z Arabely Jany Andresíkové. Mé-
dia mě dovedla k Václavu Hav-
lovi a Dagmar Veškrnové. A po 
krátkém působení v roli mluv-
čího u středočeského hejtmana 
Petra Bendla jsem se stal tváří 
České televize. V té době se můj 
soukromý život propojil se Švý-
carskem a němčinou, a tak jsem 
se rozhodl pro kulturní diploma-
cii. Jedenáct let jsem vedl česká 
kulturní centra v Berlíně a Víd-
ni, později jsem pracoval exter-
ně z Curychu. A na tuto práci 
navázal zatím největší projekt 
– koordinace hostování Česka 
na mezinárodním Lipském kniž-
ním veletrhu v roce 2019 s 60 

Jak jsem oklamal Václava Havla
Stalo se to během prezidentovy hospitalizace na univerzitní klinice v rakouském Innsbrucku. Třiadvacet dnů jsem tam zastupoval prezident-
skou kancelář – zařizoval kontakt Václava Havla s Prahou, pomáhal lékařům v informování tisku a veřejnosti, komunikoval s úřady a snažil se 
být oporou paní Dagmar. K mému podvodu, ale snad ku prospěchu věci, došlo na konci celé innsbrucké anabáze. Když bylo prezidentovi lépe, 
měl předstoupit před média. Jako dramatik si obvykle všechno do detailů naplánoval – k jeho scénáři jsem vytvořil „minutovník“, tedy rozpis 
tiskové konference minutu po minutě. Na Hradě by mu k tomu „protokolář“ doporučil i oblečení.
V Innsbrucku mně najednou prezident říká: „Vy jste mi neupřesnil, co na sebe!“ Museli jsme vycházet z toho mála, co v nemocnici měl. Po ruce 
bylo černé triko, ke kterému paní Havlová připravila sportovní tvídové sako. Ale pan prezident pravil, že si ho nemůže obléct – není vyčištěné! 
Oponovali jsme mu, že ho měl jen jednou na sobě, čistírnu nepotřebuje a do začátku konference zbývají tři hodiny. Trval na svém a bylo jasné, 
že máme problém, a to před momentem, kdy se měl po více než dvou týdnech na lůžku ukázat veřejnosti na televizních záběrech, které měly 
obletět svět. Popadl jsem sako a zašel za „duší“ chirurgické části innsbrucké kliniky, českou zdravotní sestrou Alenou Etlovou. Takový maminkovský typ, ráno vám uvaří kafe, obletuje vás. 
„Moc prosím, zajeďte taxíkem do nějaké expres čistírny, já mám spoustu práce s přípravou té tiskovky!“ Opáčila, že expres čištění trvá devadesát minut, že na to mám zapomenout. 
Čistili jsme tedy sami! Sjeli jsme do suterénní nemocniční prádelny, tam jsme sako vykartáčovali a pak popadli žehličku – já žehlil, Alenka sako přidržovala a sháněla igelitový sáček na jeho 
přebal. Jakože z čistírny. Naštěstí jedna její kolegyně ten den vyzvedla v čistírně svou sukni a igelit obětovala. Pak říkám, že tomu něco tomu chybí, není tam cedulka! Vzal jsem fix a na 
přišpendlený kus papíru napsal odhadem pár desítek šilinků – co to asi mohlo stát? Tu cifru už jsem zapomněl. Když jsem prezidentovi sako přinesl, byl jsem nervózní. Ale prezident řekl: 
„To je bezvadné, jak rychlé a spolehlivé tu mají čistírny.“ Paní Dagmar to samozřejmě poznala, ale neprozradila mě. S pravdivou verzí jsem se mu svěřil o mnoho let později – byl to můj 
dárek k jeho sedmdesátinám!
  v Innsbrucku, 4. května 1998, Martin Krafl, foto Jiří Hadač 
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Martin Krafl: Na nabídku pracovat na Hradě jsem se strachem kývl
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spisovateli, 80 překlady jejich 
děl do němčiny a 120 akcemi. 
Následně jsem byl pověřen ří-
zením Českého literárního cen-
tra a koordinováním prezenta-
cí české literatury a kultury na 
mezinárodních knižních vele-
trzích. A nesmím zapomenout 
na už více než jedenáctiletou 
spolupráci s Českým rozhlasem 
Vltava – to je radost a srdcová 
záležitost.

V současné době působíte 
jako vedoucí Českého literár-
ního centra. Přiblížíte nám, 
v čem ta práce spočívá?

Jeden můj tým sídlí v Praze 
a usiluje o propagaci české li-
teratury a knižní kultury. Naše 
aktivity propojujeme s lite-
rárními institucemi, festivaly 
a prezentacemi na mezinárod-
ních knižních veletrzích v za-
hraničí, které připravuje druhý, 
veletržní tým v Brně. Tím zvi-
ditelňujeme českou literaturu 
v překladu. 

Jste teplický rodák. Jaký je 
váš vztah k Teplicím a k re-
gionu? 

K mému srdci patří Teplice 
stále, i když jsem je v osm-
nácti opustil. Navštěvuji je 
tak pětkrát do roka. Je to 
méně často, než bych chtěl, 
ale jezdím sem rád. Do Teplic 
jezdím za rodiči a babičkou, 
do Košťan pak za sestrou Ive-
tou, kde bydlí se svým part-
nerem. Pokaždé zajdu za pra-
rodiči na teplický hřbitov, do 
proboštovského lesa k rybní-
ku a nedaleké kapli svatého 
Antonína. 

Jak na dětství tady vzpo-
mínáte? Čím jste chtěl být 
jako malý?

Na mé dětství vzpomíná 
spíše moje sestra, pokaždé se 
u toho nasmějeme. Snil jsem, 
že budu zpěvákem či televiz-
ním hlasatelem. Bydleli jsme 
v rodinném domě v Edisono-
vě ulici v Trnovanech s pra-
rodiči z otcovy strany, dnes 
už tam ale nestojí, musel 
ustoupit panelovému sídlišti. 
Za maminčinými rodiči jsme 
chodívali do Proboštova, kte-
rý jsem si možná zamiloval 
více než samotné Teplice. 

Jaký je sever Čech nyní a jaký 
byl, podle vás?

Když jedu vlakem přes Ústí 
nad Labem a Děčín, pokaždé 
si říkám, jak překrásné Pola-
bí je a jak se proměnilo. Jako 
Husákovo dítě mám sever Čech 
a zejména Krušné hory spojené 
s odumírající a smutnou kraji-
nou. Teď je to pastva pro oči! 

Poslední dva roky pozname-
nala pandemie koronaviru. 
Při čem ještě vás zastihla na-
řízená opatření?

Pro mě byl nejhorší zákaz 
cestování a uzavřené hranice 
evropských zemí zejména bě-
hem první vlny pandemie. Ne-
věřil jsem, že je to v Evropské 
unii ještě možné. Alespoň pro 
mě je svoboda pohybu nepo-
stradatelná! Virus hranice sice 
nerespektuje, ale ani neroz-
lišuje. Po celou dobu pande-
mie věřím ve vlastní svědomí, 
snahu chránit ostatní a osobní 
zodpovědnost lidí, proto jsem 
se nechal naočkovat. Při uza-
vřených hranicích jsem myslel 
hlavně na pendlery, „evropské“ 
partnerské dvojice, obyvatele 

Martin Krafl se narodil 22. června 
1971 v Teplicích. Je absolvent 
teplického gymnázia. Kromě toho, 
že působil jako moderátor a no-
vinář, tak byl tiskovým mluvčím 
prezidenta Václava Havla a jeho 
ženy Dagmar. V roce 2006 byl vy-
hlášen Mluvčím roku. V současné 
době řídí České literární centrum 
a pendluje mezi Brnem, Vídní 
a Lipskem. Je zadaný.

Martin Krafl
P R O F I L

jídlo: francouzské 
brambory z kuchyně 
mojí maminky

barva: modrá, hlavně 
v kombinaci s bílou

číslo: 6

hudba: Diana Krall

politik: Václav Havel

M O J E  N E J

příhraničních vesnic a měst 
anebo všechny ty, kteří svůj um 
a profesi propojují s kolegy v za-
hraničí. Naší společné Evropy 
bez hranic si vážím čím dál tím 
víc.

Jak rád odpočíváte?
V pohybu, a to na procházce 

či na kole. V tomto ohledu jsou 
Brno a jižní Morava optimál-
ním místem pro život. Jsem tam 
teprve tři roky a mám stále co 
objevovat. Nejdůležitější je pak 
téměř každodenní jóga, ta mě 
zklidní a zkoncentruje.

Určitě máte mnoho plánů 
v profesním nebo třeba i osob-
ním životě, prozradíte nějaké?

Za pár týdnů budu s minist-
rem kultury a profesorem Kubíč-
kem u finálního, čtvrtého kola 
rozhovorů s vedením Frankfurt-
ského knižního veletrhu o mož-
ném hostování Česka v roce 
2025 nebo 2026, ale je to ještě 
běh na dlouhou trať. Mám také 
řadu dalších plánů, na někte-
rých z nich pomalu, ale jistě pil-
ně pracuji, nicméně zatím nebu-
du nic prozrazovat. V tom jsem 
pověrčivý. Každopádně už teď 
vím, že život je vlastně krátký!

foto: Pavel Růžička
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OBJEVTE SVĚT INTERIÉROVÝCH SKEL

Jsme síť sklenářských fi rem

Jsme zkušení sklenáři z týmu Glastetik

Zabýváme se instalacemi designových skel (nejen) v interiéru po celé ČR

Nabízíme komplexní sklenářské služby od zaměření po instalaci

Naší specializací jsou skleněné obklady, stěny, příčky, zrcadla, renovace oken 
a další sklenářské práce

Nabízíme konzultace vhodného výběru skel zdarma

Domluvte si s námi schůzku, těšíme se na viděnou!

www.glastetik.cz
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Trnovany mají komunitní zahradu. 
Záhony dělaly radost celou sezonu
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Děti si užijí botanickou 
trochu jinak

Botanická zahrada Tepli-
ce připravuje výukový pro-
gram pro mateřské školy. Ten 
bude zaměřen na základy en-
vironmentální výchovy a děti 
se můžou těšit například na in-
teraktivní prohlídky skleníků. 
Získané znalosti si pak upevní 
v pracovních listech, s kterými 
pak budou pracovat přímo ve 
školce.

Výukový program plánuje za-
hrada spustit na přelomu zimy 
a jara. „Mám velkou radost, 
že teplická botanická zahrada 
stále rozvíjí svou činnost,“ řekl 
teplický primátor Hynek Han-
za, který převzal záštitu nad 
tímto projektem.  gz

Otužilci si užili  
Srpen v lednu

Členové klubu otužilců 
z Teplic se zúčastnili na hlavní 
pláži na Barboře recesistické 
akce, která byla nazvaná „Sr-
pen v lednu“. Takže nechyběla 
nafukovací lehátka, sluneční 
brýle, koktejly nebo válení se 
na dece.

„Tuhle recesistickou akci 
jsem měl v hlavě už tři roky,“ 
řekl organizátor Milan Stryja 
a dodal, že akce Srpen v lednu 
na Barboře se zúčastnila dva-
cítka otužilců.  gz

Komunitní zahrada TJ Sokol 
Trnovany zažila rušný rok. Tedy 
alespoň oproti roku 2020, kdy 
se kvůli začínající pandemii 
a nejistotě staralo o své truhlíky 
jen pár zahradnic a zahradníků. 
Loni přibylo několik nových čle-
nů. A také nové nápady.

Na začátku loňské sezony 
jsme kovovými páskami a rohy 
zpevnili dřevěné truhlíky, aby se 
nám nerozpadly a ještě nějakou 
dobu vydržely. Nejčastěji jsme 
v nich pěstovali rajčata, různé 
druhy salátů, jahody, česnek, 
kedlubny nebo mrkev.

Květiny, dýně, jahody a dal-
ší rostliny ozdobily vyčištěný 
a holý svah mezi parkovištěm 
a zahradou. Hranu parkoviště 
a další část zahrady jsme osadi-
li keři s nadějí, že až vyrostou, 
vytvoří jakési živé ploty. Rostou 
tam maliny, zimolez, muchov-
ník, komule, borůvky a kustov-
nice. Přibyly k dosavadním rybí-
zům a angreštům.

Na jaře a v létě tak celá zahra-
da hýřila barvami a až do podzi-
mu jsme si tu a tam mohli utrh-
nout něco do pusy. Uvidíme, jak 
nové keře zvládnou svou první 
zimu na komunitní zahradě. 
Kromě toho tam přibylo i něko-
lik hlav vinné révy. Sice to není 

úplně vinice, ale co není, může 
v budoucnu být.

V červnu jsme se přidali ke 
Dni otevřených zahrad. Bylo 
to na poslední chvíli, a asi pro-
to přišel jen jeden návštěvník. 
Jsme zvědavi, kolik lidí se na 
komunitní zahradu přijde podí-
vat letos. V srpnu jsme se opět 
zúčastnili akce Živé Teplice, kde 
si lidé mohli koupit limonádu ze 
sirupů z našich bylin.

Na podzim jsme kromě ob-
vyklého hrabání listí a poslední 
sklizně truhlíky doplnili zemi-
nou a přidali hnůj. Do letošní se-
zony máme také pár plánů. Poří-
díme kompostér a zvelebíme si 
místo k posezení s ohništěm pro 
naše setkávání.

 Gabriela Hauptvogelová, „kapitánka“ 
komunitní zahrady TJ Sokol Trnovany

Skláři pomohli  
Věře a Vladimírovi

FK Teplice dlouhodobě spo-
lupracuje s Centrem pro roz-
troušenou sklerózu v teplické 
nemocnici a snaží se aktiv-
ně podporovat lidi z regionu, 
kteří s touto nemocí statečně 
zápasí.

Naposledy Nadační fond FK 
Teplice pomohl dvěma teplic-
kým klientům. Paní Věře za-
koupil invalidní vozík a panu 
Vladimírovi speciální sedátko 
do vany. „Jsme velmi rádi, že 
jsme mohli aspoň tímto ma-
lým způsobem oběma pomo-
ci a že jim darované zdravotní 
pomůcky usnadní životy,“ řekl 
předseda správní rady Nadač-
ního fondu FK Teplice Martin 
Kovařík. „Měla jsem velké pro-
blémy se starým invalidním 
vozíkem. Díky novému vozíku, 
který mi nadační fond daro-
val, se mi nejen lépe jezdí, ale 
zmizely i dřívější bolesti zad 
po krátkém sezení na vozíku. 
Vydržím nyní na vozíku sedět 
s malými přestávkami již sko-
ro celý den, což je pro mne ve-
liká úleva,“ doplnila paní Věra. 
I v roce 2022 můžete pomáhat 
prostřednictvím transparent-
ního účtu Nadačního fondu FK 
Teplice: 293310060/0300 vede-
ného u ČSOB.

 Nadační fond FK Teplice

Odstartovala soutěž 
milovníků Krušných hor

Destinační agentura Krušné 
hory a Nadační fond Obnova 
Krušnohoří vyhlásily soutěž 
pro nadšené amatérské i profe-
sionální fotografy. Cílem je za-
chytit krásu a atmosféru Kruš-
ných hor.

Podle pořadatelů soutěže 
mohou lidé snímky, ale i videa 
posílat až do konce srpna to-
hoto roku na e-mail: soutez-
dakh2022@seznam.cz.

V letošním ročníku pořada-
telé soutěže uvítají nejen ob-
rázky krajiny, ale také fotogra-
fie objektů charakterizujících 
Krušné hory. Fotografie musí 
geograficky pocházet z úze-
mí Krušných hor, a to z české 
nebo i německé strany. Do sou-
těže budou přijaty jen digitální 
fotografie. Více informací na 
webu krusnehory.eu.  gz

Adámek se pere s osudem ze všech 
sil. Rodina potřebuje větší auto

Malý Adámek se naro-
dil v březnu 2019 jako úplně 
zdravé miminko. V jedenácti 
měsících dostal horečky a vy-
padalo to na normální angínu, 
jenže v následujících hodi-
nách bylo vše jinak. 

„Po mnoha hodinách zhor-
šování zdravotního stavu 
a mnoha vyšetřeních byla 
diagnóza jasná – herpetic-
ká meningoencefalitida. Díky 
profesionalitě lékařů a bo-
jovnosti Adámka jsme se po 
4 týdnech v nemocnici dostali 
domů v relativně normálním 
stavu, kdy nic neukazovalo na 
další komplikace, ale bohužel 
jen na 24 hodin,“ říkají Patrik 
a Kateřina, rodiče Adámka.

Zdravotní stav se zhor-
šil natolik, že Adámek znovu 
skončil v nemocnici a během 
několika dní se ocitl skoro na 
pokraji života. Stanovení dia-
gnózy tentokrát nebylo jedno-
duché, lékaři dokonce několik 
dní tápali, co vlastně Adám-
kovi je. 

Po mnoha vyšetřeních se 
diagnóza přece stanovila – 
Anti-MNDAR encefalitida a ur-
gentní převoz do Prahy na 
dětskou neurologii,“ popisuje 
Adámkova maminka. Zde si 

prošel mnoha specializovaný-
mi vyšetřeními a opět bojoval 
o život. Strávil 2,5 měsíce na 
ARU a následně 3,5 měsíce na 
neurologii. 

Obě nemoci způsobily tr-
valé poškození části mozku, 
psychomotorickou retarda-
ci a epilepsii. Adámek neleze, 
nesedí ani nechodí, ale díky 
usilovnému cvičení, lázním 
a neustálé péči dělá pomalé 
pokroky.

Rodina Frýdlových z Krup-
ky na Teplicku potřebuje ob-
starat peníze na koupi nového 
většího auta, které jim uleh-
čí návštěvy lékařů, cvičení 
a speciální rehabilitace v láz-
ních. „Auto je potřeba z důvo-
du většího prostoru a pohodlí 
pro Adámka, který rychle ros-
te, a je potřeba stále více mís-
ta i pro převoz pomůcek,“ uza-
vírají manželé Frýdlovi. Cílová 
částka vyhlášené sbírky je 
stanovena na 600 tisíc korun 
a najdete ji na www.donio.cz/
AutoProAdamka.  gz
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Charitativní aukce vynesla téměř 30 tisíc korun
V charitativních aukcích 

před Vánocemi byly vydraženy 
dresy a další fotbalové relikvie, 
které věnovali hráči, trenér či 
ředitel teplického fotbalové-
ho klubu, za téměř 30 tisíc ko-
run. Celá částka směřovala na 
transparentní účet Nadačního 
fondu FK Teplice.

„Děkujeme z celého srdce 
všem za podporu Nadačního 
fondu FK Teplice v roce 2021, 
která nám umožnila podpořit 
takové množství jednotlivců 
a organizací, zejména v našem 
regionu,“ poděkoval za správní 
radu Nadačního fondu FK Tep-
lice Martin Kovařík.

Nadační fond, který fungu-
je už druhým rokem, pomo-
hl především jednotlivcům, ať 
již šlo o Štěpánka, Marcelu, 

Na výstavu fotek  
do botanické

V teplické botanické zahra-
dě bude vystavovat svoje fo-
tografie Krušných hor, Lofot 
a Islandu Jana 
Zeithammerová, 
která se fotogra-
fování věnuje už 
dvacet let. Jejím 
mottem je: „Fo-
tografie je jako 
náboženství, pořád musíš cho-
dit do kostela“. Fotovýstava je 
instalována ve foyer expoziční-
ho skleníku Tropicana v rámci 
standardní prohlídkové trasy. 
Výstava potrvá až do 27. úno-
ra. Kromě výstavy na návštěv-
níky botanické zahrady čekají 
kvetoucí jasmín nahokvětý, král 
zimního kvetení – vilín, nebo 
stálezené rostliny a traviny.  gz

Chci se potopit bez neoprenu 50 metrů pod led
Zájem o otužování v po-

sledních letech výrazně roste. 
Svou roli sehrála i pandemie 
covidu-19, během které se lidé 
snaží hledat způsoby, jak po-
sílit svoji imunitu. „Otužování 
přináší tělu benefity a zvládne 
ho opravdu každý,“ říká ledo-
vý muž a světový rekordman 
v plavání pod ledem Tepličan 
David Vencl. 

Co byl pro vás první impuls 
začít se věnovat otužování?

Pro mě to byl hec. A musím 
přiznat, že přestože se považu-
ji za opatrného a zodpovědné-
ho, tak vyhecovat mě k netra-
dičnímu sportovnímu výkonu 
není zas takový problém. Miluji 
vodu a hory a v nich je stude-
ná voda i v létě. A tak jsem po-
prvé lezl do ledové vody v létě 
ve švýcarských horách. Ale 
to není ta správná motivace 
a vlastně ani správný postup. 
Začít se otužovat pravidelně 
pak pro mě byl promyšlený 
krok, kde jsem chtěl pracovat 
s nastavením hlavy, a pak rege-
nerace po sportu a rekonvales-
cence po zranění.

Co byste úplnému začáteč-
níkovi poradil?

Hlavně musím říct, že otužo-
vat se může každý. Zvládnete 
to i úplně sami, ale najít si ně-
koho zkušeného nebo zajít na 
workshop vedený odborníkem 
je dobrá volba. Naučí vás se 
otužovat bezpečně, efektivně, 
příjemně a udržitelně. A pokud 
chcete opravdu sami, pak věř-
te, že můžete začít právě dnes. 
Mějte na paměti, že bezpečnost 
je na prvním místě. A protože 

se v tomto prostředí zatím ne-
znáte, tak začněte opatrně. Po-
stupně prodlužujte čas a sni-
žujte teplotu. Ve vodě se pak 
snažte uvolnit a soustřeďte se 
na příjemné pocity.

Jsou nějaké chyby, co lidi při 
otužování dělají?

Někteří se snaží trhat rekor-
dy. Možná to ode mě zní zvlášt-
ně, ale otužování není o rekor-
dech. Někteří chodí přes závit. 
Je dobré začít postupně a nej-
prve se poznat. Do ledové vody 
můžete hned na poprvé, ale za-
čněte ponorem maximálně do 
2 minut. Ze začátku si ponory 
můžete klidně evidovat a na-
psat si, jak dlouho v jaké teplo-
tě, jestli jsem plaval, nebo jen 
stál a za jak dlouho jsem se do-
stal do funkčního normálu po 

vylezení. A to si dát dohromady 
se svými vnitřními pocity a poz-
ději se obejdete bez evidence. 
Myslete na bezpečnost a choď-
te ze začátku s někým. Teď mě 
napadá, že chybou může být 
i to, že čekám příliš dlouho, než 
skutečně začnu.

Od jakého věku je otužování 
vhodné pro děti?

Tady zřejmě hranice neexis-
tuje. Já sám doporučuji dobro-
volnost. Dítě nenutit a dát mu 
dobrý příklad. Moje dcera Naty 
se otužuje převážně vzduchem 
a do vody leze výjimečně. Ona 
si řekne sama, jak jí to vyho-
vuje. Od rodičů je pak dobré, 
aby dítě příliš nechránili. Ně-
kdy máme tendenci dát dítěti 
o vrstvu více než sobě a přitom 
děti jsou přirozeně otužilejší 

než my dospělí, dokud je nezka-
zíme. Buďme k nim více vnímaví 
a více důvěřujme jejich úsudku.

Je vhodné otužování i pro se-
niory a za jakých podmínek?

Otužování je vhodné pro ko-
hokoli a i pro seniory. Samozřej-
mě s věkem přicházejí nemoci 
spojené s oběhovým systémem 
a pak je dobré to konzulto-
vat s lékařem. A samozřejmě 
i vybírat lehčí přístup do vody 
i z vody. Ale i v Teplicích je celá 
řada veselých otužilců senio-
rů. Je to radost se s nimi potkat 
u vody.

Takže existuje v okolí nějaká 
skupina otužilců, která bere 
mezi sebe další zájemce?

Jsme takové volné uskupení. 
Na Facebooku ve skupině Klub 
otužilců a otužilkyň Teplice se 
povzbuzujeme a motivujeme 
a někteří se domlouvají a vzni-
kají organicky menší skupinky.

Před rokem se vám podaři-
lo překonat světový rekord 
v plavání pod ledem bez ne-
oprenu? Chystáte zase něco 
podobného?

Ano, a nakonec je to uzná-
no i jako Guinnessův světo-
vý rekord. A máte pravdu, že 
něco dalšího v hlavě mám. Je to 
podobné v tom, že půjde opět 
o kombinaci freedivingu a otu-
žování. Rád bych se potopil do 
padesátimetrové hloubky bez 
neoprenu pod led. Zatím se o ta-
kový kousek nikdo nepokusil, 
ale obavy nemám. Jen to nepů-
jde uskutečnit v Česku, ale bu-
deme muset vyjet někam, kde je 
hloubka a dobrá viditelnost.  gz

Adama, Ivetu, Irenu, Majda-
lenku, Vlastu, Vladimíra, He-
lenu, Klaudii, Haničku, Míšu, 
Terezku, Johanku, Jáchyma, 
Vašíka, Bohouše, anebo ně-
které mládežníky FK Tepli-
ce. Vedle toho se ale pomohlo 
i některým organizacím, a to 
zejména na Teplicku, ať již 
šlo o MS Centrum Teplice, Do-
mov Důchodců Bystřany, Ar-
kadii Teplice, Dětské domovy 
v Tuchlově, Krupce, Duchcově, 
teplický Klokánek, či Zvonko-
hru Teplice.

Nadační fond FK Teplice le-
tos svoji pomoc ještě výrazněji 
prohloubil, a to nejen díky pří-
spěvkům hráčů, zaměstnan-
ců klubu, partnerů, ale také 
fanoušků. Za rok 2021 rozdělil 
více než 330 tisíc korun.  gz
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VŠE SE ZDRAŽUJE...

MY ZLEVŇUJEME!
KOMPLETNÍ BRÝLE

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA!

POUZE KČ1690
 DoctorOptic.cz 

 doctor.optic      
www.doctoroptic.cz

Krupská 29, 415 01 Teplice
telefon: 605 016 952  
email: teplice@doctoroptic.cz

Akce platí od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022  
na vybrané brýlové obruby a čočky.
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Kam s vánočními stromky?
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Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace 
„U Slunce“ 7.–9. 4
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5.května – u hřiště 
28.–30. 4.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 14.–16. 4. 
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 21.–23. 4.
A. Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Červ. kostelu) 4.–6. 4.
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 20.–22. 4.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 15.–18. 4.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
27.–29. 4.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 29.–2. 5.
Hlávkova 5.–7. 4.
Husova x Arbesova – na parkovišti 6.–8. 4.
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 20.–22. 4.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 27.–29. 4.
Kopřivová x Trnková 14.–16. 4.
Krušnohorská – parkoviště 8.–11. 4.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul.  
29. 4. – 2. 5.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie 
ČR 20.–22. 4.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti  
29. 4. – 2. 5.
Nedbalova x Fibichova 13.–15. 4.
Potoční ul. 1.–4. 4.
Proboštovská x Táborská 6.–8. 4.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na 
parkovišti 27.–29. 4.
Přítkovská x Edisonova 8.–11. 4.
Severní x Na Haldách 28.–30. 4.
Scheinerova 19.–21. 4.
Unčínská 11.–13. 4.

Zemská 1439 2.–5. 5.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob  
na tříděný odpad 4.–6. 4.
Doubravická 1683-4 26.–28. 4.
Gagarinova 25.–27. 4.
Kosmonautů 22.–25. 4.
Kpt. Jaroše 1620 29.–2. 5.
Metelkovo nám. x Fügnerova 5.–7. 4.
Skupova x Čs. legií 15.–18. 4.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD 
8.–11. 4.
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 25.–27. 4.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
11.–13. 4.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na parkovišti 
přes silnici 18.–20. 4.
V Závětří 1676-7 5.–7. 4.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 19.–21. 4.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 21.–23. 4.
Fučíkova stezka x Foersterova 7.–9. 4.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul.  
B. Němcové 29. 4. – 2. 5.
J. Hory x U Horského pramene 11.–13. 4.
J. Hory x Vančurova 19.–21. 4.
J. Suka 2591 20.–22. 4.
Jankovcova u garáží (tabák) 19.–21. 4.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
26.–28. 4.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 22.–25. 4.
Křičkova x Škroupova 1.–4. 4.
Křížkovského 2508-10 15.–18. 4.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 
1.–4. 4.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 
13.–15. 4.

Potěminova x K. Čapka 4.–6. 4.
Raisova 2573 – vnitroblok 13.–15. 4.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici  
na zpevněné ploše 5.–7. 4.
P. Holého x Purkyňova 11.–13. 4.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 18.–20. 4.
Alejní 2754 – zeleň 12.–14. 4.
Dubská x U Hřiště 7.–9. 4.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
12.–14. 4.
Lípová x Jungmannova 2.–5. 5.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 25.–27. 4.
Tyršova 21.–23. 4.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č.p. 
2786-9 26.–28. 4.
Písečná 2990 28.–30. 4.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad  
21.–23. 4.
Pražská 2996-8 na parkovišti u hlavní silnice 6.4.-
8.4.
Rohová 185 – z boku domu 4.–6. 4.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 
25.–27. 4.
Stará Mlýnská x Souběžná 12.–14. 4.
Svatováclavská x Vladislavova 21.–23. 4.
Sviní potok, Prosetice 14.–16. 4.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 22.–25. 4.
Habrová 3082-3 2.–5. 5.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD)  
4.–6. 4.
Javorová 3025 12.–14. 4.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 18.–20. 4.
Novoveská 3090-3 1.–4. 4.
Bílinská – točna MHD 1.–4. 4.
Francouzská x Varšavská 6.–8. 4.

Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-
2717 22.–25. 4.
Jugoslávská – u zadních vchodů Bílinské č.p. 
2330-1 5.–7. 4.
Jugoslávská 2534-5 2.–5. 5.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 12.–14. 4.
Ostravská x Bulharská 14.–16. 4.
Slovenská 18.–20. 4.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 7.–9. 4.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 8.–11. 4.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 15.–18. 4.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
28.–30. 4.
Sklářská 223 – 247 18.–20. 4.
Stará Duchcovská 403 15.–18. 4.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 20.–22. 4.
U Soudu 13.–15. 4.
Vrázova x Svojsíkova 26.–28. 4.
Americká x Londýnská – u trafostanice 2.–5. 5.
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“ 22.–25. 4.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků 
6.–8. 4.
Buzulucká 305-7 27.–29. 4.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
13.–15. 4.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 19.–21. 4.
Litoměřická 27.–29. 4.
Mostecká x Ruská 11.–13. 4.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 25.–27. 4.
Zrenjaninská 297-8 8.–11. 4.
Zrenjaninská 320-1 26.–28. 4.
Hudcov, Cihelní ul. 28.–30. 4.
Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD 14.–16. 4.
Hudcov, Panoráma 7.–9. 4.

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

Vánoční stromky lze do kon-
ce ledna odložit k nádobám na 
komunální odpad (nikdy ne 
dovnitř, ale vedle nádob). Ide-
álně tedy do prostoru vybudo-
vaných kontejnerových stání 
tak, aby nepřekážely, nikoliv 
volně na chodník, silnici či ji-
nam. 

Stromky budou sváženy spe-
ciálně vyčleněnou technikou, 
následně štěpkovány a jako 
BIO masa sváženy odděleně na 
kompostárnu. Stromky musí 
být zcela odstrojené, bez zbyt-
ků ozdob.

Z jednotlivých ulic celého 
města budou sváženy postup-
ně a z výše uvedených důvodů 
nelze očekávat jejich odvoz zá-
roveň s odvozem směsného ko-
munálního odpadu z běžných 
nádob na odpad. Pokud k od-
vozu stromku z daného místa 
nedojde déle než týden, vyu-
žijte portálu Hlášení závad na 
webových stránkách, případně 
na telefonu 417 510 574.

Pokud se budete vánočního 
stromku zbavovat až po 31. 1., 
předejte jej zdarma ve sběr-
ném dvoře v Úprkově ulici.  gz

Tůň pod Doubravkou prokoukla
Vedení Teplic revitalizovalo 

tůň, kterou najdete v lese pod 
Doubravkou. „Tím, že jsme se 
rozhodli obnovit tůň – vodní pr-
vek, pomáháme zadržovat vodu 
v krajině. To má vliv na zkvalit-
nění celého biotopu chráněné-
ho území, a proto považujeme 
ochranu takových vodních zdro-
jů za důležitou,“ řekl k revita-
lizaci teplický primátor Hynek 
Hanza. „A my jsme se rozhodli 
jít cestou podpory vodních prv-
ků nejen v takovéto přírodní lo-
kalitě, ale i v městské zástavbě, 
takzvanou modrozelenou infra-
strukturou. Aby pokud možno 
každá stavební investice obsa-
hovala takové prvky, které udrží 
vodu v krajině, respektive bu-
dou podporovat samotnou měst-
skou zeleň,“ dodal primátor.

V místě tůně je lesní porost, 
který tvoří jak náletové rost-
liny, tak i vzrostlejší dřeviny. 
Celý prostor patří k území, kte-
ré hojně využívají návštěvníci 
jako příměstský lesopark. Pří-
mo kolem tůně je hned několik 

nezpevněných cest a pěšin. Prá-
ce tak zahrnuly i odstranění ně-
kterých keřů nebo odumřelých 
a přestárlých dřevin a místo se 
tím prosvětlilo. 

Samotná tůň má okrouh-
lý tvar a donedávna zbýval jen 
menší kousek plochy s vodní 
hladinou, zbytek tvořily silné 
nánosy bahna. Studánka je asi 
60 metrů od tůně a byla vy-
stavěná z cihel a betonu, kte-
ré z vrchu překrýval mohutný 
plochý kámen. Po úpravě je pra-
men zakryt studánkou z vysklá- 
daných přírodních plochých 
kamenů, opraven byl i od-
tok do tůně a odtoková strou-
ha. A to deštěm a pomaličku 
i přítokem ze studánky. Pokud 
budou v průběhu zimy výraz-
nější srážky, ať už bude pršet, 
nebo padat sníh, případně bude 
deštivé jaro, mohla by být tůň 
před létem už pěkně naplněná. 
Doubravka a lesy kolem ní jsou 
Evropsky významnou lokalitou, 
tedy přírodním chráněným úze-
mím.  gz
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Objevily se u vás tyto příznaky?
• časté nucení na močení 
• slabý proud moči
• bolestivé močení
• bolest v podbřišku
• zbytková moč v měchýři, pocit nedostatečného 

vyprázdnění močového měchýře

Nechcete či nemůžete užívat léky nebo 
podstupovat chirurgickou operaci prostaty?

• metoda Rezūm využívá k léčbě přirozenou funkci vodní páry
• při jedné aplikaci prostupuje vodní pára do ohraničeného 

prostoru prostatické tkáně po dobu devíti vteřin  
• pára kondenzuje v buňkách, mění skupenství na kapalné 

a uvolněná energie usmrtí zasažené buňky
• tělo odumřelé buňky časem přirozeně odstraní hojením 

a dochází je zmenšení prostaty a zmírnění příznaků BHP

TM

Vyřešte potíže s prostatou pomocí
metody Rezūm – léčby vodní párou

TM

EUC Klinika Ústí nad Labem
Masarykova 2000/92

477 102 258

Kontaktujte nás:

v naší péči I euc.cz

Výhody metody léčby vodní párou
• šetrná miniinvazivní metoda prováděná ambulantně 

- cestou jednodenní chirurgie
• vyhnete se týdenní hospitalizaci v nemocnici při operaci 

klasickou cestou
• po zákroku odcházíte domů týž den, případně následující 
• zlepšení stavu již po dvou týdnech od zákroku
• rychlý návrat k běžným aktivitám
• zachování erekce a kontinence (udržení moči)

Co potřebujete pro objednání  na zákrok

• lékařskou zprávu nebo doporučení od vašeho praktického 
lékaře/urologa 

• vše ostatní zajistíme za vás

Léčbu metodou Rezūm provádí Oddělení jednodenní chirurgie 
EUC Kliniky v Ústí nad Labem.

jednodenka.usti@eucklinika.cz

TM


