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 Jarní úklid města  
vyjde na milion

STRANA 4

 Autobusová krize  
má skončit  

po Velikonocích
STRANA 6

Zprávy 

Markéta
Hurtová

Když zvládnu  
troje boty za měsíc,  
tak jsem machr
STRANY 8–9
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V O L N Ý  Č A S

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

BOTANICKÁ ZAHRADA
23. 4.   Den Země
Do 29. 5.  Výstava obrazů na téma  
  džungle žáků Základní  
  umělecké školy v Teplicích

LÁZEŇSKÁ
27.–29. 5.  Zahájení lázeňské sezóny

KNAK
5. 5.   Lepší večer – živá hudba
2. 6.   Lepší večer – živá hudba

ZAHRADNÍ DŮM
20. 4., 1900  Abonentní koncert komorního  
  cyklu
19. 4. – 21. 5. Výstava: Marie Šechtová

DŮM KULTURY 
21. 4., 1900  Vladimír Hron:  
  Abeceda hvězd po 20 letech

26. 4., 1800  Martin Loew: Japonsko  
Cestovatelská diashow. Dobrodružný příběh 
o cestě do země vycházejícího Slunce.
28. 4., 1900  Abonentní koncert  
  symfonického cyklu
14. 5., 1800  La Traviata, Královská opera  
  Londýn
Do 2. 5.  Výstava Grafickou cestou: Soňa  
  Filipová a Marie Herzingerová

JAZZ CLUB
22. 4., 2000  Mike Ross Band  
Emotivní hlas a opojná virtuózní kytarová hra 
šestinásobného držitele British Blues Awards.
7. 5., 2000  The Infamous HER
13. 5., 2000  Matt Woosey 
Kytarový vizionář, skladatel a zpěvák předvede 
blues, folk a rock.
3. 6., 2000  Delta Fuse 
Mladá a velmi nadějná irská bluesrocková 
kapela. Jejich sound je částečně namočen do 
soulu a šedesátkové psychedelie. Kapela má za 
sebou množství koncertů v Irsku a dvě rozsáhlá 
britská turné.

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO 
24. 4., 1030  Lotrando a Zubejda
25. 4., 1900  Kdokoli může dělat cokoli
29. 4., 1000  O Balynce, dobrém štěněti  
  a třídě nízkých kamarádů
1. 5., 1600 Lea – 8. ročník festivalu  
  amatérského divadla a tance
2. 5., 1900  Milionový údržbář  
Komedie s Petrem Nárožným a Veronikou 
Freimannovou v hlavních rolích. 
3. 5., 1900  Jan Smigmator a Big Band:  
  Murphyho zákon Tour 2022
6. 5., 1800  Modrá tvář
8. 5., 1030  Dášeňka čili život štěněte
9. 5., 1900  Enigmatické variace aneb  
  Láska až za hrob
13. 5., 1900 Minipárty s Karlem Šípem

HVĚZDÁRNA 
Sobota a neděle 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
– 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. 

PLANETÁRIUM
20. 4., 1400  Pohádky a souhvězdí 
Série tří filmových pohádek, ve kterých se 
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 udělal z nebeského 
Draka kolotoč, Jak si Rákosníček nepomohl 
k nebeské Koruně a Jak Rákosníček přivedl 
k nebeskému Pastýři zatoulané hvězdy. Po 
pohádkách se děti seznámí s hvězdnou oblohou.
20. 4., 1600 Pohádky a souhvězdí 
20. 4., 1900  Co je to vlastně gravitace?
24. 4., 1400  Pohádky o Cvočkovi
24. 4., 1600  Pohádky o Cvočkovi
24. 4., 1900  Hra světel a stínů
27. 4., 1400  Pohádky o Cvočkovi
27. 4., 1600  Pohádky o Cvočkovi
27. 4., 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd

MUZEUM
3. 5., 1730   
Hana Truncová:  
se ctí napříč režimy 
Premiéra dokumentárního 
o filmu čestné občance 
města Teplice v Kině 
Květen.
16. 5., 1730  Talk show  
  Zibiho Czendlika:  
  Postel, hospoda, kostel  
Zbigniew Jan Czendlik, řečený Zibi, je 
římskokatolický kněz polské národnosti působící 
v České republice a od roku 1992 děkan 
lanškrounský. Je mediálně známý zejména díky 
přátelským vztahům s řadou osobností z oblasti 
kultury, šoubyznysu a sportu.
Do 24. 4.  Hynek Čermák: U přerodu 
Výstava populárního herce představuje výběr 
z volné fotografické řady. Jedná se o tvorbu, 
která vznikala v průběhu posledních dvou let. 
Autor proniká hlouběji do vnitřního citového 

prostoru ženy. Tento vhled umocňuje jeho 
schopnost vnímat a reagovat na široce 
odstupňovanou škálu valérů světla a stínů. 
Do 24. 4.  Stromy života 
Výstava vzpomínkových fotografií uživatelů 
sociálních služeb Domova důchodců Bystřany 
a Sozial Kulturelles Zentrum Dresden-Leubnitz. 
Devět stromů vzpomínek bylo vytvořeno na 
německé půdě a jedenáct u nás.
Do 1. 5.  Po svém, společně  
Společná výstava výrazných umělců, které 
spojuje hravost a láska k umění a lidem. I přes 
různorodost pohledů a technik jednotlivých 
autorů tvoří výstava harmonický celek.
Exponát měsíce 
Dubnový exponát měsíce 
představuje dřevěnou 
lidovou plastiku Ježíše 
Krista při bičování, která 
představuje důležitou část 
z cyklu křížové cesty. Jedná 
se o tradiční velikonoční 
námět. Tento motiv je 
v období středověku 
a baroka velmi často 
znázorňován ve výtvarném 
a později také v lidovém umění. Nejčastěji 
bylo bičování Krista zobrazováno na lidových 
podmalbách, svatých obrázcích a drobných 
plastikách.

DUCHCOV
10.–11. 6.  Casanovské slavnosti

DIVADLO BÍLINA
24. 4., 1500  O hloupé Kačence
22. 5., 1500  Čiperkové
24. 5., 1900  Penzion Ponorka

LETNÍ AMFITEÁTR
17. 7., 1600  Koncert pro kamerunské kozy  
Škwor, SPS, Už jsme doma
22. 7., 1900  Tomáš Klus – Cítím Bílinu
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Tvořivá a keramická dílna DDM Ústí n.L.

Cesta do pravěku
- návštěva u Flintstoneů

31.7. - 12.8.2022
17. ročník Barevné dílny ve Štědroníně

letní pobytový tábor pro
všechny děti od 6 let, které rády

tvoří, sportují a hrají si :)
čeká na ně 12 zajímavých dnů 
v krásné přírodě Jižních Čech;
ubytování je v objektu jehož

součástí jsou hřiště, trampolíny 
i bazén

info: Mgr. Jana Stoicová, keramika@ddmul.cz;
603851714

Poplatek: 6.200Kč zahrnuje veškeré náklady na
pobyt, stravu, program, materiál, dopravu,

pedagogický a zdravotní dozor

INZERCE
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Oprava nádraží začne letos
Teplice – Unikátní historic-
ká nádražní budova by měla 
projít zásadní proměnou. 
Správa železnic jako její 
vlastník loni vypsala výběro-
vé řízení na první etapu re-
konstrukce za 279,5 milionu 
korun, která zahrnuje rekon-
strukci střechy a fasády vý-
pravní budovy a I. nástupiště. 

V únoru na veřejnost pro-
nikla informace, že se re-
konstrukce kvůli nedostatku 
peněz znovu odkládá. To se 
nepotvrdilo, přípravné práce 
pokračují. „Správa železnic 
je před podpisem rozhodnu-
tí o zahájení stavby,“ potvr-
dil po jednání s ministrem 
dopravy Martinem Kupkou 
primátor Teplic Hynek Han-
za. „Podle informací ze stra-
ny Správy železnic je vše na 
dobré cestě k zahájení stavby 
ještě v letošním roce,“ upřes-
nil Hanza.

Celkem by rekonstrukce 
nádražní budovy v Teplicích 
měla stát 954 milionů korun. 
Vedení města se už dříve vy-
jádřilo, že pracuje na studii 
na revitalizaci okolí nádraž-
ní budovy. Ta má za cíl najít 
využití historicky chráněné 

budovy, propojit území před 
a za nádražím s centrem 
města a s lázeňskou zónou 
a také zklidnit před nádražím 
dopravu.

„To nádraží už čeká dlouho 
na to, aby bylo zase krásnou 
stavbou jako před 150 lety, 
nebo aby minimálně vypa-
dalo lépe. V dubnu by měla 
začít další projektová fáze, 
která má v ulicích Na hrázi, 
Hrázní a částečně ve Vrchlic-
kého ulici naplánovat opra-
vy komunikací, chodníků, 
zastávkových zálivů včetně 
zakomponování cyklodopra-
vy. I tady budeme chtít prvky 
takzvané zelenomodré infra-
struktury, to znamená prvky, 
které zadrží a v místě využijí 
veškerou srážkovou vodu,“ 
dodal Hanza.  gz

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 13. 4. 2022  Příští vydání: 16. 5. 2022  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 9. 5. 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

Tolik kilogramů směsného komunálního 
a velkoobjemového odpadu uklidili 
dobrovolníci v lázeňském městě za 
jedno sobotní odpoledne v rámci akce 
Ukliďme Česko. Sedm týmů se pustilo do 
úklidu jedenácti lokalit města. Čistější 
je tak nyní Zámecká zahrada, řetenický 
lesopark, Prosetice, Třešňovka, Letná, 
ale i centrum města. 

Podle Evy Pavlíkové z teplického 
magistrátu dobrovolníci spotřebovali 
bezmála 100 párů pracovních rukavic 
a 200 tisícilitrových pytlů. Do úklidu se za-

pojil i tým dobrovolníků z Ukrajiny, kteří se 
tak se chtějí odvděčit Teplicím za pomoc, 
kterou jim město nabídlo po ruské invazi. 
Dobrovolnická úklidová akce začala 
v Česku v roce 2014. 

Při úklidu venkovních lokalit dobrovol-
níci najdou různé odpady. Kdyby je nechali 
ležet, tak by se rozkládaly řadu let. Takový 
nedopalek s filtrem vydrží patnáct let, 
plastový kelímek až sedmdesát let, petka 
dokonce 350 let, sklo tisíce let, a polysty-
ren dokonce ještě desetitisíce let. Teplice 
se do akce zapojily už poosmé.  gz

Č Í S L O  M Ě S Í C E
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Na Lázeňskou naváže akce Terasy
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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 XCeed: 1,4-7,1 l/100 km 32-164 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

Kia XCeed.
Akční model Top.

Teplice - Největší městská open 
air akce v regionu se blíží. Za-
hájení 868. lázeňské sezóny 
v Teplicích se uskuteční od 
27. do 29. května. „Bude kla-
sická scéna na Ptačích scho-
dech, další za domem kultury 
a v Mušli,“ říká náměstek pri-
mátora Jiří Štábl s tím, že další 
hudební produkce bude v altá-
nu u Zahradního domu, kde by 
se měly představit zahraniční 

kapely. Během víkendové akce 
mohlo vystoupit zhruba pěta-
dvacet hudebních těles. „Opro-
ti minulosti dochází ke změně 
programu na scéně za domem 
kultury, na které bude program 
už v pátek,“ doplnil Štábl. Na 
zahájení lázeňské sezóny bu-
dou 25. a 26. června navazovat 
Teplické terasy. Jedná se o sérii 
koncertů na terasách jedenácti 
teplických restaurací.  gz
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Jarní úklid města vyjde na milion

Inflace: Důchody se budou valorizovat

Netradiční maraton podpořil 
nemocné s roztroušenou sklerózou 

Rekonstruují venkovní slunění

Na tobogan dostal 
povolení dodatečně

Řidiče čeká  
rozkopaná Alejní
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Teplice – Velký jarní úklid, na 
který má radnice připraveno 
zhruba milion korun a který 
zahrnuje blokové čištění ulic, 
úklid chodníků, lávek, scho-
dišť a veřejné zeleně v Tep-
licích, odstartoval. Blokové 
čištění silnic a parkovišť za-
čalo 9. dubna a potrvá až do 
25. května. „V rámci akce bude 
proveden úklid a mytí vozo-
vek a vybraných parkovišť,“ 
řekl vedoucí odboru dopravy 
teplického magistrátu Milan 
Slepička a dodal, že ulice, kde 
úklidové čety a vozy zrovna 
působí, jsou týden předem osa-
zené přenosnými dopravními 
značkami s termínem a časem, 

kdy se úklid uskuteční. Řidi-
či si musí dát pozor na to, aby 
přeparkovali auta mimo zóny 
úklidu.

Teplická radnice sice zru-
šila už před časem takzva-
ný Bílý týden, ale přistavu-
je velkoobjemové kontejnery. 

V letošním roce jich ale bude 
méně a budou k dispozici krat-
ší dobu. Podle Evy Pavlíko-
vé z teplického magistrátu do 
loňska přistavování probíhalo 
na 125 stanovištích, letos jich 
bude o patnáct méně. „Zpravi-
dla byla zrušena ta stanoviš-
tě, v jejichž blízkosti bylo jiné, 
anebo na něj byly stížnosti ze 
strany občanů,“ upřesňuje Pav-
líková. Přistavování bude na-
víc, oproti předchozím rokům, 
probíhat pouze v měsících du-
ben, červen, září a listopad. Na 
každém ze stanovišť bude vel-
koobjemový kontejner v uve-
dených měsících jen na maxi-
málně čtyři dny.  gz

Teplicko – Obyvatelé Kladrub 
mají od loňského léta ze svých 
domovů výhled na dvanáctime-
trovou konstrukci toboganu. 
Tu si nechal na svém pozemku 
postavit podnikatel Petr Kubík, 
ale bez stavebního povolení, 
které dostal od teplického sta-
vebního úřadu až dodatečně. 
Proti rozhodnutí však padlo od-
volání, které řeší krajský úřad. 
Mluvčí kraje Magdalena Fraň-
ková potvrdila, že krajský úřad 
v současné době vede odvolací 
řízení ve věci dodatečného po-
volení předmětné stavby tobo-
ganu. Tobogan, který je vidět 
i ze širokého okolí, některým 
sousedům vadí. Proti kontro-
verzní stavbě sepsali petici.  gz

Teplice – Centrum města přes 
léto omezí rekonstrukce Alej-
ní ulice. Jednu z hlavních tepen 
ve městě čeká revitalizace za 
7,2 milionu korun v úseku od 
křižovatky u gymnázia až po 
světelnou křižovatku u OC Gale-
rie. „V plánu je výměna veřejné-
ho osvětlení a kompletní obmě-
na povrchu vozovky i chodníků 
včetně zastávkových zálivů 
a nástupů do vozů městské hro-
madné dopravy,“ přiblížil plány 
v Alejní ulici primátor Hynek 
Hanza. Město v nejbližší době 
bude vybírat dodavatele stavby, 
a pokud půjde vše podle plánu, 
měly by práce začít v květnu 
a trvat tři měsíce.  gz

Ústecký kraj – Inflace rychle stou-
pá už od loňského léta a v sou-
časné době dosahuje dvanác-
ti procent. Podle ministerstva 
práce a sociálních věcí dojde 
v červnu k navýšení důchodů. 
„Starobní důchodci budou do-
stávat o 8,2 procenta větší pro-
centní výměry svých důchodů. 
V průměru jim tak na účet při-
jde o 1 017 korun víc. První zvý-
šené důchody se budou vyplá-
cet v letošním červnu,“ upřesnil 
ministr práce a sociálních věcí 
Marian Jurečka s tím, že mimo-
řádné zvýšení si vyžádal růst 
cen, který od loňského června 

přesáhl zákonem stanovených 
pět procent. Naposledy se dů-
chody zvyšovaly letos v lednu, 
a to v průměru o 805 korun. 
Do poloviny roku důchodci do-
stanou průměrně 1 822 korun 
navíc. Pokud bude pokračovat 
letošní silná meziměsíční dyna-
mika inflace, tak podle ministra 
Jurečky už nejspíše letos v červ-
nu nebo červenci budou splně-
ny podmínky pro druhou letoš-
ní mimořádnou valorizaci. K té 
musí ze zákona opět dojít v pá-
tém měsíci od splnění podmí-
nek pro ni, tedy ještě letos v lis-
topadu nebo prosinci.  gz

Teplice – Pacienti se svými ro-
dinami, ale také personál RS 
centra teplické nemocnice 
nebo studenti Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně nazuli 
tenisky a užili si cvičební ma-
raton MaRS pro pacienty s roz-
troušenou sklerózou. 

 „Účastníci si mohli vyzkou-
šet kruhový trénink, u kterého 
se dalo pořádně zapotit, cvičení 

pro zdravá záda nebo se zrela-
xovat i protáhnout u lekce jógy. 
To vše pod odborným vede-
ním,“ popisuje Jaroslava Brhlí-
ková z neurologického odděle-
ní teplické nemocnice.

Všichni zájemci měli jedineč-
nou možnost vyzkoušet si i pří-
stroj pro roboticky asistovanou 
rehabilitaci a užít si společný 
tanec.  gz

Teplice – Návštěvníci Aquacent-
ra se dočkají modernizace ven-
kovního slunění. 

„Po proběhlé rekonstruk-
ci jsme nyní v další etapě in-
vestic v Aquacentru. Vypisu-
jeme zakázku na revitalizaci 
venkovního slunění,“ přiblížil 
náměstek primátora Jiří Štábl 
a upřesnil, že se jedná o pro-
story, kde je teď už poměrně 
málo využívaný areál mini-
golfu. 

Ruské názvy ulic 
se měnit nebudou
Teplice – Ani kvůli ruské inva-
zi na Ukrajinu se v Teplicích 
názvy ulic, které nesou názvy 
ruských měst, měnit nebu-
dou. Podle vedení města to 
s sebou nese velkou admini-
strativní zátěž pro obyvatele, 
kteří by museli měnit všechny 
doklady. 

Potvrdil to i mluvčí teplické 
radnice Robin Röhrich s tím, 
že názvy mají geografický cha-
rakter a pojmenování pod-
le země nebo jejího hlavní-
ho města nemá přímé spojení 
s osobou, která současný vo-
jenský konflikt vyvolala. 

„V případě Ruské ulice nebo 
Moskevského náměstí město 
Teplice o přejmenování neu-
važovalo a neuvažuje. Každé 
přejmenovávání administrativ-
ně zatěžuje obyvatele, kteří by 
museli měnit doklady, a to by 
přicházelo v úvahu, například 
pokud by některá z ulic nes-
la jméno aktéra ruské agrese 
na Ukrajině,“ řekl mluvčí Tep-
lic.  gz

V místě tak podle Štábla 
přibude nové oválné nerezo-
vé brouzdaliště, herní 3D prv-
ky a místa z dřevěných prken 
ke slunění. „Koncipováno to 
bude tak, aby to mohly využí-
vat rodiny s dětmi. Chybět ne-
bude stánek s občerstvením,“ 
doplnil Štábl s tím, že úpravy 
se budou realizovat ještě le-
tos a celková investice úpravy 
venkovního slunění přijde na 
14 milionů korun.  gz
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Teplice zase brázdí vláček 
Humboldt a KabrioBus Payer

d u b e n  2 0 2 2

Kdo povede soud,  
se rozhodne v létě

Děti si můžou půjčit 
hračky na pískoviště 

V Proseticích půjdou 
kontejnery pod zem

Na Angeru vyroste basketbalové 
hřiště za asi jedenáct milionů

Řidiči se musí obrnit trpělivostí

Teplice – Sportovci se mohou 
těšit na nové basketbalové 
hřiště. Teplická radnice ho má 
v plánu vybudovat v prostoru 
skateparku na Angeru. 

„Uprostřed inlineové drá-
hy vyroste nové hřiště na 

basketbal. Bude oplocené 
a veřejně přístupné s takzva-
ným režimovým provozem, 
tedy přes noc uzamčené,“ při-
blížil primátor Hynek Han-
za s tím, že celková inves-
tice bude deset až jedenáct 

milionů korun. „Město v nej-
bližší době vybere dodavatele 
stavby, a pokud půjdou přípra-
vy podle plánu, měla by stav-
ba začít v červnu a trvat by 
měla sedmnáct týdnů,“ dodal 
Hanza.  gz

Teplice – Předseda teplického 
okresního soudu Jan Tichý se 
stal novým předsedou okresní-
ho soudu v Děčíně. V současné 
době byla vedením teplické-
ho soudu pověřená místopřed-
sedkyně Dana Kolářová. Podle 
mluvčí teplického soudu Lenky 
Pavlasové nový předseda sou-
du vzejde z výběrového řízení. 
Jasno, koho komise vybere, by 
mělo být v létě.  gz

Teplicko – Řidiči se budou mu-
set přes léto obrnit trpělivostí 
a připravit se na několik do-
pravních omezení ve městě. 
Významné velkoplošné opra-
vy, během nichž bude na místě 
částečná uzavírka a semafory 
řízený kyvadlový provoz, pro-
běhnou letos v Teplicích a blíz-
kém okolí hned na několika 
místech. Vyplynulo to z jed-
nání primátora Hynka Hanzy 
a vedení chomutovské správy 
Ředitelství silnic a dálnic.

„V červnu budou zahájeny 
stavební práce na silnici I/8 
v úseku Nové Dvory – Teplice, 
během nichž dojde k rekon-
strukci vozovky, ale i mimo-
úrovňové křižovatky se silnicí 
I/13 a výměně mostních závě-
rů. Zprovoznění silnice pak 
proběhne v srpnu,“ upřesnil 
vedoucí úseku výstavby Petr 

Teplice – I v letošní sezóně se 
v dubnu rozjel po historickém 
a lázeňském centru Teplic, 
ale i na Doubravku turistic-
ký vláček Humboldt. Oblíbe-
ný vláček jezdí na pravidelné 
trase Zámecké náměstí – bota-
nická zahrada a zpět. Odjezd 
ze Zámeckého náměstí je od 
14:00 do 17:00 každou celou 
hodinu a od botanické zahra-
dy je 14:20, 15:20, 16:20 a 17:20 
hodin. Jízdné stojí sto korun 
a pro jedno dítě s jedním pla-
tícím dospělým je zdarma. Na 
Doubravku pak vláček jezdí 
o víkendech za dvě stě korun 
v 10:00 hodin.

Kromě vláčku vás na vrchol 
Doubravské hory s dominan-
tou města hradem Doubrav-
ka sveze otevřený turistický 
autobus, takzvaný KabrioBus 
Payer. Všechny jízdy začína-
jí a končí vždy na Zámeckém 
náměstí se zastávkou přímo 
u zříceniny hradu. Délka celé-
ho okruhu je zhruba 85 minut. 
Ze Zámeckého náměstí vyjíždí 

Teplice – Na dětská hřiště, vy-
bavená pískovištěm a dalšími 
hracími prvky, budou umístěny 
bedny s nápisem „Půjč si mě 
a vrať“, kde děti najdou k za-
půjčení hračky vhodné na pís-
koviště. První bedna s hračka-
mi byla instalována 1. dubna 
na dětském hřišti U Bulhara 
a další pak postupně přibydou 
na devíti místech, vytipova-
ných městem Teplice.

S nápadem přišla nezisko-
vá organizace Lions Club Tep-
lice Ladies, která se postará 
o hračky a nářadí do beden 
a v rámci patronství nad jed-
notlivými hřišti o dozor nad 
obsahem včetně čistoty boxů 
i hraček. To vše za podpory 
města, které pořídilo plastové 
boxy, zajistilo jejich označení 
i bezpečné a pevné umístění 
na vybraných hřištích.  gz

Teplice – Na sídlišti v Proseti-
cích začnou práce na výstavbě 
polopodzemních kontejnero-
vých stání na odpad. Podle pri-
mátora Hynka Hanzy vyrostou 
v lokalitě takzvaných Úček – 
tří panelových domů do tvaru 
U. „Investice ve výši 3,25 milio-
nu korun by měla na místě za-
jistit lepší údržbu a větší pořá-
dek,“ řekl primátor Hanza.

Město v nejbližší době bude 
vybírat dodavatele stavby. 
„Pokud půjdou přípravy pod-
le plánu, měla by stavba za-
čít v květnu a trvat by měla 
10 týdnů,“ upřesnil primátor 
Hynek Hanza. Polopodzemní 
kontejnery jsou odolné a mají 
větší objem než klasické kon-
tejnery.  gz

turistický autobus v 13:30 
a 15:30 z Doubravky odjíždí 
14:50 a 16:50 hodin. Jízdně je 
za devadesát korun a i tady má 
dítě jízdu v doprovodu platící 
dospělé osoby zdarma.  gz

Vlaky pojedou  
i 135 km za hodinu

Teplicko – Řidiči jedoucí přes 
přejezdy na železniční tra-
ti mezi teplickým nádražím 
a Bohosudovem musí počítat 
s komplikacemi. Postupně zde 
dojde k rekonstrukci železnič-
ních přejezdů v ulicích Boho-
sudovská, Přítkovská a Zem-
ská. Podle Dušana Gavendy 
ze Správy železnic jsou práce 
součástí celkové rekonstrukce 
trati v délce zhruba pěti kilo-
metrů až do Chabařovic, kte-
rá mimo jiné přinese zvýšení 
rychlosti až na 135 kilometrů 
za hodinu. Někde už probíhají, 
jinde teprve začnou.

„Z důvodu technologické ná-
ročnosti staveb je nutné, aby 
rekonstrukce železničních pře-
jezdů probíhala v úplných sil-
ničních uzavírkách a nepřetr-
žitých výlukách železničního 
provozu. Kvůli objízdným tra-
sám bylo třeba pečlivě připra-
vit harmonogram prací – a to 
i se zástupci přilehlých obcí, 
přesto stavby a nutné objížďky 
výrazně zasáhnou do dopra-
vy,“ řekl mluvčí města Robin 
Röhrich.

Práce jsou rozvrženy tak, 
aby v době uzavírky komuni-
kací Emílie Dvořákové a Důlní, 
kde se staví podjezdy, nemu-
sel být uzavřen žádný z dal-
ších opravovaných přejezdů. 
Přejezdy v Přítkovské, Zemské 
a Bohosudovské ulici se pro-
to začnou opravovat, až když 
bude hotový podjezd v Důl-
ní ulici. Navíc ani Přítkovská 
a Zemská ulice nebudou uza-
vřené zároveň.  gz

Vacek z chomutovského ředi-
telství. 

Od června do srpna se bude 
také pracovat na průtahu Tep-
licemi na silnici I/8. „Zde do-
jde nejdříve k opravě pravé-
ho jízdního pásu ve směru na 
Cínovec. Rekonstrukce levého 
jízdního pásu ve směru na Lo-
vosice proběhne od září do lis-
topadu tohoto roku. I zde bude 
kyvadlová doprava a průjezd 
jedním jízdním pruhem,“ dodal 
Petr Vacek a doplnil, že ve stej-
ném termínu dojde k omeze-
ní provozu také na silnici I/8 
mezi Teplicemi a Dubím.

Primátor Hanza uvedl, že 
opravy spadající pod měs-
to musí důkladně naplánovat 
s akcemi ŘSD tak, aby nedo-
cházelo k dopravním konges-
cím a předešlo se tvorbám ko-
lon v dopravní špičce.  gz
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Autobusová krize má brzy skončit
Teplicko – Autobusová dopra-
va na Teplicku je zakletá. Do-
stat se včas do práce, k lékaři 
nebo do školy je problém. Si-
tuace se má podle zástupců 
dopravce stabilizovat po Veli-
konocích. Od začátku prosin-
ce, kdy regionální příměstské 
autobusové linky na Teplicku 
převzala dopravní společnost 
ČSAD Slaný, se problémy s vy-
nechanými spoji opakují. Je 
za tím nedostatek řidičů, kte-
rý chtěla firma řešit náborem 
lidí z Ukrajiny. To zhatila pod-
le jednatelky ICOMU Kateři-
ny Kratochvílové, pod který 
ČSAD Slaný patří, válka na 
Ukrajině.

Další pokuta  
pro dopravce

Dopravce dostal od Ústec-
kého kraje další pokutu za ne-
odjeté spoje. Tentokrát ve výši 
650 tisíc korun. Už loni dostal 
od kraje dvě pokuty. Za nedo-
držování smluv s krajem tak 
firma nasbírala pokuty přesa-
hující částku 2,8 milionu korun. 
U těch loňských společnost po-
žádala o jejich prominutí. Pod-
le krajského mluvčího Marti-
na Volfa se radní k odpuštění 

pokuty za neodjeté spoje ne-
přiklánějí, a naopak chtějí, aby 
kraj na zaplacení pokuty trval. 
Projednají to zastupitelé. Cestu-
jící, ale i obce na Teplicku jsou 
znovu z nastalé situace zoufalí. 
Už v prosinci lidé sepisovali pro 
zrušení smlouvy s dopravcem 
petici a například v Modlanech 
zřídili vlastní autobusovou škol-
ní linku. ČSAD Slaný zajišťuje 
linkové autobusy v teplickém 
okrese od začátku loňského 
prosince. Společnost dostala od 
Ústeckého kraje desetiletou za-
kázku.

Výměna dopravce  
čeká i město Teplice

Doposud provoz městské 
hromadné dopravy zajišťuje 

společnost Arriva, která má 
smlouvu do konce roku 2023. 
Podobná situace by tak moh-
la Tepličáky potrápit začát-
kem roku 2024. Podle primáto-
ra Hynka Hanzy se město bude 
problémům v období změny do-
pravců, v lednu 2024, všemi sila-
mi snažit vyhnout, ale zároveň 
je nemůžeme na 100 % vyloučit. 
„To je riziko u každého doprav-
ce, který zahajuje svůj provoz 
v nové oblasti. Situace s množ-
stvím řidičů na pracovním trhu 
je stále nejistá a v nejbližších 
letech se nejeví, že by se měla 
zlepšit. Naším cílem je dobré 
řidiče, a samozřejmě i ostatní 
zaměstnance, kvalitně finanč-
ně ohodnotit a zajistit jim dobré 
pracovní podmínky,“ řekl Han-
za a dodal, že je to jediná cesta, 
jak kvalitní zaměstnance udržet 
a nové, zejména mladší ročníky, 
do tohoto odvětví nalákat. 

Od převzetí provozování hro-
madné dopravy vlastním měst-
ským dopravcem si vedení měs-
ta slibuje hlavně možnost větší 
kontroly nad celým systémem. 
Zejména nad kvalitou nabíze-
ných služeb a obecně nad dal-
ším rozvojem místní veřejné do-
pravy.  gz

Nemocnice zaměstnaly uprchlíky

Zemřela čestná 
občanka Teplic

Teplice – Ve věku osmadeva-
desáti let zemřela 7. dubna 
Hana Truncová. Narodila se 
23. srpna 1924 v Teplicích 
a v regionu prožila své dět-
ství a mládí. V roce 2020 se 
stala čestnou občankou měs-
ta. Do vysokého věku byla 
stále aktivní, sledovala spole-
čenský život a své zkušenosti 
předávala mladším genera-
cím. Byla osobností festiva-
lu Mene Tekel, nositelkou 
Ceny Paměti národa i Ceny 
Příběhů bezpráví. Její život-
ní příběh je zaznamenán na 
stránkách Paměti národa 
nebo Političtí vězni. Teplic-
ké muzeum uvede 3. květ-
na od 17:30 hodin premiéru 
dokumentárního filmu Hana 
Truncová: se ctí napříč reži-
my v Kině Květen.  gz

Ústecký kraj – Mezi lidmi pr-
chajícími před válkou na 
Ukrajině jsou také lékaři 
nebo zdravotní sestry. Ne-
mocnice Krajské zdravotní 
mají volná místa, která se 
jim dlouhodobě nedaří ob-
sadit, takže je rády nabídly 
těmto zdravotníkům. 

Podle mluvčí společnosti 
Jany Mrákotové jich v nemoc-
nicích od začátku března za-
čala pracovat čtyřicítka. Zatím 
jde o patnáct lékařů, osm všeo-
becných sester a šest praktic-
kých sester. V cestě jim stojí 

několik překážek, které musí 
překonat, takže zatím pracu-
jí pod dozorem kvalifikované-
ho personálu, tak jak ukládá 
příslušná legislativa. Většina 
z nich si vyřizuje nostrifika-
ci či potřebné dokumenty pro 
podání žádosti na ministerstvo 
zdravotnictví. 

Další zhruba čtyřicítka, pře-
devším zdravotních sester, 
je podle Mrákotové postupně 
rozjednaná. Kromě zdravotní-
ků společnost další Ukrajince 
zaměstnala například jako sa-
nitáře.  gz

Volba zastupitelů  
bude v září

Teplice – Letošní volby do 
obecních zastupitelstev se 
uskuteční 23. a 24. září. Ter-
mín komunálních voleb vy-
hlásil prezident Miloš Ze-
man. Překvapivě budou už 
v září. Obecně se předpoklá-
dalo, že se uskuteční až v říj-
nu. V Teplicích se volí se cel-
kem 27 zastupitelů.

V zatím posledních komu-
nálních volbách v roce 2018 
v Teplicích kandidovalo 9 po-
litických stran a hnutí. ODS, 
ČSSD, Úsvit přímé demokra-
cie, Strana Práv Občanů Ze-
manovci, KSČM, ANO 2011, 
PRO Zdraví a Sport Teplice, 
Volba pro Teplice a Za obnovu 
Teplic… jaké jsme znali. Vol-
by vyhrála ODS s dlouholetým 
lídrem a teplickým primáto-
rem Jaroslavem Kuberou. Dru-
há skončila Volba Pro! Teplice, 
třetí místo obsadilo hnutí ANO 
2011. V současném zastupi-
telstvu má zastoupení také 
SPD, KSČM a hnutí PRO Zdraví 
a Sport Teplice.  gz

Desetitisíce vakcín proti covidu 
expirují, některé ještě půjde použít
Ústecký kraj – Šíření onemoc-
nění covid-19 v Ústeckém 
kraji pozvolna klesá. Upadá 
i zájem o vakcínu a očkova-
cí místa napříč krajem řeší, 
jak naloží s více než 250 tisí-
ci dávek vakcíny. Většina jich 
do poloviny prázdnin projde.

Podle krajského koordináto-
ra pro očkování už začátkem 
května projde 25 tisíc dávek 
Moderny a v polovině prázdnin 
pak projde i veškerá Comirna-
ty. U části dávek je možné, že 

se posune doba použitelnosti 
a zdravotníci je využijí pro pří-
padné podzimní přeočkování.

Nemocnice Ústeckého kra-
je omezily provoz očkovacích 
míst. Očkovací místo v teplic-
ké nemocnici funguje v budo-
vě J už jen v pátek od 8:00 do 
12:00 hodin. Očkování zaregis-
trovaných dětí ve věku od 12 do 
15 let proběhne v ordinaci Lé-
kařské pohotovostní služby, bu-
dova J jen 22. dubna v době od 
8:00 do 10:00 hodin.  gz

Na záchytce skončilo 
přes dva tisíce osob

Teplice – V protialkoholní 
a protitoxikomanické záchyt-
né stanici Nemocnice Tep-
lice skončilo loni devět set 
padesát klientů, z toho bylo 
702 mužů. Jde o podobné číslo 
jako v roce 2020. Ani pande-
mie koronaviru podle vrchní 
sestry záchytné stanice Jaro-
slavy Duchoňové chod záchyt-
ky neovlivnila a navíc stoupá 
agresivita klientů.

Celoroční provoz protialko-
holní záchytné stanice v Tep-
licích přijde zřizovatele, což je 
Ústecký kraj, na více než dva-
cet milionů korun. Záchytnou 
stanicí v teplické nemocnici od 
doby, kdy byla v květnu 2019 
otevřena, prošlo více než dva 
tisíce tři sta osob. Pobyt na tep-
lické záchytce stojí 3 tisíce ko-
run a uhradí ho podle hejtma-
na Jana Schillera zhruba třetina 
lidí. Za loňský rok je tak dluh, 
který asi nikdo neuhradí, bez-
mála dva miliony korun.  gz
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Návštěvnost teplického aquacentra po letech 
uzavírání a mnoha omezení nadějně roste

MC
20
22
04
12

Covidové vlny se svými úplnými nebo 
částečnými omezeními výrazně zasáhly do 
provozu AQUACENTRA Teplice. Souběžně 
s omezením rostla cena energií, která 
gradovala s válečným konfliktem na Ukrajině. 
Ředitel AQUACENTRA Michael Paraska našel 
na problematické sezóně i pozitiva.

Už je to téměř rok, kdy došlo 
ke znovuotevření areálu po 
poslední vlně covidu. Jak hod-
notíte toto období? 

Na konci května 2021 do-
šlo k otevření areálu a všichni 
z AQUACENTRA byli natěše-
ni na návštěvníky. Ale z pohle-
du návštěvnosti jsme bohu-
žel spokojeni nebyli. Do konce 
roku jsme měli průměrnou 
denní návštěvnost jen kolem 
500 návštěvníků. Lepší byl 
pouze měsíc srpen a období 
mezi vánočními svátky. 

Čím si nízkou návštěvnost vy-
světlujete?

Tak jednoznačně byla ná-
vštěvnost ovlivněna podmín-
kami pro vstup, nejdříve sys-
tém O-T-N (očkování – test 
– nemoc), následně jen O-N 
(očkování – nemoc). Ne každý 
už byl kompletně naočkovaný, 
ne každý chtěl být očkován, ne 
každému stály vodní radován-
ky za účelové testování.

Co pro chod AQUACENTRA 
přinesly všechny vlny covidu?

Jsme tři roky od dokončení 
rekonstrukce a více jak jeden 
rok z této doby jsme byli zavře-
ni. Kromě ztrát na vstupném 
a nákladů na starty a restarty 
provozu pro nás jako provozo-
vatele vyplývá nepříjemnost 
v podobě uplynutí dvouletých 
záruk na technologie, aniž 
jsme měli možnost dvouletou 
záruku využít v plném provo-
zu, což se teprve může časem 
projevit. Raději bych přešel 
k pozitivnějším záležitostem. 

Jaké pozitivní záležitosti 
máte na mysli?

Po znovuotevření jsme byli 
plni elánu. Na veřejnost jsme 
se těšili a měli pro ni napláno-
vány spousty akcí. Začali jsme 
hned Mezinárodním dnem dětí 
s produkční agenturou Dance-
Mission.CZ. S agenturou jsme 
ještě na podzim realizovali 

Halloween a nyní, 24. dubna 
2022, bude pro veřejnost akce 
„Vítání jara v Dětském světě“.

Navázali jsme spolupráci 
s profesionálními potápěči ze 
skupiny SEAMASTER a třikrát 
během necelého roku jsme na-
bídli veřejnosti v rámci vstupu 
možnost si vyzkoušet potápění 
s přístrojem.

 Díky freediverovi Davidu 
Venclovi u nás proběhla akce 
„Základy freedivingu“, vyzkou-
šeli jsme „saunové ceremoni-
ály“ a další zpestření pro ná-
vštěvníky...

V AQUACENTRU nedávno pro-
běhl mezinárodní squashový 
turnaj. To je squash u vás tak 
populární?

Ano, určitě je. Během necelé-
ho půlroku proběhly v AQUA- 
CENTRU tři turnaje, a to mezi-
národní turnaj „Mahr Cup Tep-
lice 2021“, dále „turnaj „SLV 
Ranglistenturnier 2022“ a jako 
zatím poslední to byl meziná-
rodní turnaj „AQUACENTRUM 
Cup Teplice 2022“, jehož jsme 
byli hlavním partnerem. Body 
z turnaje se započítávaly do 
světového squashového žeb-
říčku. 

Nebyl jste spokojen s loňskou 
návštěvností. Jak to vypadá 
letos?

Lépe. Vzhledem k tomu, že 
plavecké areály kolem nás 
byly na začátku roku uzavře-
ny, těšilo se naše centrum 
z poměrně veliké návštěvnos-
ti. A co je ještě lepší – ohlasy 
byly velice kladné. Především 
Dětský svět byl hojně navště-
vován. Lidé reagují na vzhled 
a stav po rekonstrukci. Z jejich 
pohledu jde o vydařené dílo. 
My se však stále ještě potýká-
me s nedostatky, které vznik-
nou při skoro každé stavbě. 
Blíží se však kolaudace, a tak 
se konečně, po třech letech, 
dostaneme do „ostrého“ pro-
vozu. 

Co na vás aktuálně čeká?
Probíhají práce na opravě 

střešního pláště. Čeká nás jar-
ní období, kdy se areál musí 
připravit na letní provoz. Naší 
snahou je poskytovat co nej-
lepší a nejkvalitnější služby. 
I naši nájemci se snaží, aby 
jejich služby též splňovaly vy-
soký standard. V prostorách 
fitness došlo ke kompletní 
výměně zařízení, což kvitují 
především mladí návštěvníci. 
V restauraci PLAVECKÁ bylo 
zavedeno fitness menu. Novi-
nek je více.

Bohužel se všichni potýká-
me s vysokými náklady na 
energie. 

Kdy bude otevřeno venkovní 
slunění, když jste zmínil letní 
provoz?

Venkovní slunění většinou 
otevíráme podle počasí, a pro-
to bych spíše doporučoval 
sledovat naše webové stánky 
a profil na Facebooku, kde se 
veřejnost dozví nejen o ven-
kovním slunění, ale o všech 
důležitých věcech, akcích, kte-
ré budeme pořádat.  pr
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Když zvládnu troje boty za měsíc, tak jsem machr
Pravděpodobně nebudete znát moc žen, 
které by se živily šitím bot. Markéta Hurtová 
je jednou z nich. Práci s kůží zasvětila svůj 
život. Původně šila oděvy. Po setkání se 
ševcem však přesedlala na ruční výrobu bot. 
Gabriela Zlámalová

Jaká byla vaše cesta k tomu, 
než jste se začala zabývat 
ručně vyráběnými koženými 
produkty?

Byla to dlouhá cesta. Od 
mala jsem se zabývala šitím 
a různou kreativní činnos-
tí, ale až s příchodem prv-
ní dcery jsem začala postup-
ně směřovat i jinam. Objevila 
jsem v sobě umělecký potenci-
ál a kombinovala ho se šitím. 
Nejvíce jsem se zaměřovala na 
malování a šití kostýmů pro 
dceru, to mě velmi bavilo. Před 
příchodem druhé dcery nastal 
okamžik, kde poslední kostým 
měl velký nedostatek, neměla 
jsem k němu boty. Byla to pro 
mě velká díra na trhu, proto-
že kolikrát i v osobním životě 
jsem se setkala s botami, které 
jsem si vysnila, nebo i vyhlédla 
na zahraničních stránkách, ale 
pro nás tu byly nedostupné. 
Dostala jsem se díky manže-
lovi k množnosti si vyzkoušet 
šití kožených ťapek. 

Tím to tedy začalo…
A už to jelo. Kůže jako ma-

teriál a práce s ní mě učaro-
vala. Dá se s ní tak naprosto 

umělecky vyřádit. Je to mate-
riál, s kterým mohu udělat co-
koli, co si moje hlava umane. 
Nejdříve jsem zkoušela a tré-
novala na rodině, postupně se 
přidali jako první nečekaní kli-
enti moji přátelé. Ale ten pro-
gres byl neuvěřitelně rychlý. 
Vlastně díky dcerám, které mi 
byly inspirací, jsem se našla. 
Vznikl tak i název mé značky 
Nia-design, kde jsem použila 
počáteční písmena jmen dcer, 
Nikol a Amélie. A musím zmí-
nit i obrovské štěstí, jako by 
osud tahal za nitky, kdy jsem 
se díky kamarádce seznámila 
s Janou. Jana je anděl, díky ní 
jsem získala stěžejní obuvnic-
ké vybavení, jako jsou průmy-
slové brusky a lis. Bez toho 
bych nemohla fungovat na té 
úrovni jako nyní a byl to ra-
ketový start vpřed. Jsem jí ob-
rovsky vděčná. Celkově mám 
okolo sebe spoustu přátel, kteří 
mi fandí a podporují. A to mě 
i přes těžké začátky drží.

Dá se tedy říct, že se váš ko-
níček stal prací?

Ano, neskutečně mě to baví. 
Konečně jsem prvně v životě 

přišla na to, co chci oprav-
du dělat, kde vynikám a že to 
mohu posunout ještě o mnoho 
dál. Spojení řemesla a umění je 
pro mě úžasná cesta.

Kromě různých kožených do-
plňků vyrábíte také boty. Kde 
čerpáte zkušenosti a pově-
domí o tomto řemesle. Jste 
v oboru vyučená?

V této době, ač se to nezdá, 
tak se prací s kůží zabývá dost 
lidí a na sociálních sítích jsou 
skupinky tomu zaměřené. Já 
jsem byla takový pozorovatel, 
studovala jsem postupy, hleda-
la lidi, kteří jsou profesionálo-
vé, a mohu říci, že z 99 % jsem 
se setkala s pozitivní reak-
cí a ochotou poradit. Jsou tam 
i amatéři, kteří se tváří jako 
profíci a radí nesmysly, tak je 
důležité se to naučit rozlišo-
vat. Doma jsem tomu věnova-
la obrovskou spoustu času. Pro 
mě zásadní zlom v mé práci byl 
kontakt na pravého ševce, kte-
rý byl ochotný poradit, pomo-
ci a ukázat mi vše co potřebuji 
vědět. 

Našla jste nějakého v regio-
nu?

Vydala jsem se za panem 
Vlastislavem Koutným až za 
Brno, kde mi dal první lek-
ci a ukázal, jak to má vypadat, 
ševcovina jako taková. Otevřel 
se mi úplně jiný pohled na toto 
řemeslo. Je to velmi fyzicky ná-
ročná práce a je tam tolik infor-
mací, jasně daných postupů, no-
rem, že jde z toho hlava kolem. 
Za panem Koutným jsem byla 
již několikrát, strávili jsme spolu 
již i hodiny na telefonu, kde mi 
pomáhá a radí. Další švec, kde 
jsem trávila dny teorie a praxe 
byl Alan Kvasnička, tentokrát 
přímo v Brně. Pro mě další po-
sun. Já jsem za toto moc vděčná, 
ale je to náročné, jak časově, tak 
finančně. Stále nejsem u konce 
a ani nemůžu být, protože toto 
řemeslo není lehké. Studovat se 
již nedá, tento obor pro nedosta-
tek zájmu již není a vzhledem 
k tomu, že mám dvě děti a nej-
bližší učební obor byl ve Zlíně, 
tak je pro mě jediná možnost 
soukromé učení. Můj původní 
obor je dámská krejčová.

Máte mezi ševci nějaké vzo-
ry?

Vzorů mám spousty, jak jsem 
již zmiňovala pana Vlastisla-
va Koutného, Alana Kvasničku, 
ale je tu i spoustu dalších vyni-
kajících ševců na vysoké úrov-
ni. Jsou tu i tací, kteří začínali 

jako já, kteří nemají ševcov-
skou školu, ale dokázali se pro-
sadit a postupně vybudovat 
dobrou reputaci. Mám i vzory 
v zahraničních návrhářích, kte-
ří měli historický progres, co se 
týče obuvi. 

Vyrábíte jak běžné boty, tak 
i takzvané barefooty. Jaký je 
mezi nimi největší rozdíl?

Začínala jsem čistě na ba-
refootech, samotná mám toto 
obouvání velice ráda, ale nyní 
se učím i klasickou obuv s pod-
patky. Správný švec musí umět 
vše a nezaměřovat se jen na 
konkrétní typ a já se postupně 
chci naučit vše. Barefoot obuv 
je čím dál více oblíbenější, je 
to takzvaná bosá chůze, kte-
rá respektuje přirozený pohyb 
nohou. Podešev je velice tenká 
a ohebná, máte pocit bosé chů-
ze, boty mají širší špičku, aby 
neutlačovaly prsty a nohy měly 
možnost přirozeného pohybu, 
nejpříjemnější je v barefoot 
chůze na nerovném povrchu, je 
to masáž pro nohy. Každopád-
ně barefoot není vhodná pro 
všechny, pro lidi, kteří mají ne-
mocné nohy, tak to není dobrá 
varianta. Určitě bych v tako-
vém případě doporučila oslovit 
ortopedického obuvníka.

O které je větší zájem? 
Tím, že boty na podpatku dě-

lám teprve od loňského podzi-
mu, tak stále ještě převažuje 
zájem o barefoot, ale již se mi 
začínají ozývat i klienti na boty 
s podpatkem a mám z toho ra-
dost.

Příprava boty na míru určitě 
není jednoduchá věc. Co vše 
šití předchází? Kde berete 
kůži?

Je to velice náročné. Oprav-
du. Je to o přesnosti, preciznos-
ti, co se týče designu, tak ná-
vrhy samotné jsou také velmi 
pracné, protože se snažím při-
stupovat individuálně s ohle-
dem na klienta. Samotný ná-
vrh, výběr kůže, podšívky, nití 
a doplňků. Tak aby to byl můj 
styl a zároveň to sedlo k dané-
mu člověku. Není to sériová vý-
roba, také nedělám ve velkém 
a tím pádem nemám množstev-
ní slevy a další výhody sério-
vek. Na druhou stranu dokážu 
plně vyhovět klientovi, který 
má specifické požadavky na 
design bot. Kůži kupuji u dvou 
konkrétních firem, kde k jedné 
mohu přímo zajet, tu mám ho-
dinu cesty a mohu si vybrat ty 
nejlepší kusy. Ale můj největší 

se narodila 15. února 1986 v Cho-
mutově. Studovala v Kadani obor 
dámská krejčová, v Klášterci nad 
Ohří absolvovala praxi a v Tepli-
cích pokračující studium v oboru. 
Několik let se věnovala i nehtové 
modeláži. Po porodu první dcery 
se začala hledat v umělecké čin-
nosti. Nyní má atelier, kde vyrábí 
boty. 

Markéta Hurtová 

P R O F I L

jídlo:  
Miluji lasagne, ale 
i indickou kuchyni, 
jakoukoli zeleninu.

barva: 
Aktuálně u mě vede 
růžová a mint.

číslo:  
8, 18

hudba:  
Můj rozptyl v hudbě 
je velký. Vždy 
podle nálady.

politik: nemám

M O J E  N E J
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Když zvládnu troje boty za měsíc, tak jsem machr
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dodavatel je bohužel na druhé 
straně republiky, tak tam jsem 
v kontaktu pouze po telefonu. 

Kolik času zabere vyrobit je-
den pár bot – od chvíle, kdy 
se se zákazníkem poprvé po-
tkáte, do chvíle, než si je od-
nese domů? 

To je velice individuální, zá-
leží, jaký druh bot dělám, když 
zvládnu dvoje maximálně troje 
boty za měsíc, tak jsem machr 
(smích). Čili mám delší časo-
vé doby čekání, teď například 
vyrábím boty objednané loni 
v květnu. Samotná výroba mi 
trvá asi 14 dní. Ale tomu před-
chází měření nohou, pak ná-
vrh bot samotných, pak také 
nechat vyrobit kopyta, na kte-
rých se boty dělají. A to není 
koncové, pokud si klient ne-
zakoupí vlastní kopyta, tak se 
kopyta musí takzvaně naložit, 
aby odpovídaly rozměrům nohy 
a nikde nic netlačilo, prostě na 
míru. Rýsuje se dle rozměrů 
nohy model – střih, to je další 
velmi důležitá část výroby. Ně-
kdy je potřeba udělat model bot 
na zkoušku, abych viděla, že 
vše sedí, jak má, nebo kde je to 
potřeba upravit. Samotná výro-
ba je pak vykrajování jednotli-
vých dílců, šití, lepení, zakle-
pávání, … Druhá část výroby je 
spodková. To je nejtěžší fyzická 
práce. Pro mě jako ženu nejná-
ročnější. A to celý proces popi-
suji opravdu velmi zevrubně.

Kdo je vlastně vaším zákaz-
níkem? Jsou to mladí, staří, 
muži, nebo ženy? Mají vaše 
boty třeba nějaké známé 
osobnosti?

Mám všechny věkové kate-
gorie. Převážně ženy, protože 
se specializuji na volnočaso-
vou módní obuv s neotřelým 
designem a to většinou ocení 
nejvíce ženy. Ale i mužskou kli-
entelu mám a baví mě. Vybíra-
jí si mě převážně klienti, kte-
ré neuspokojí běžná nabídka, 
a chtějí pro sebe něco výjimeč-
ného a hlavně na nohy padnou-
cího, co vydrží déle jak jednu 
sezónu. Musím i říct, že to jsou 
velmi charizmatičtí lidé, a já 
jsem moc ráda, že si mě vybra-
li. Tady z Teplic například Jana 
Burdová, která vede prestižní 
kadeřnictví. Dále i jedna klient-
ka Blanky Matragi, která je pro 
mě uměleckou bohyní.

Vyrábíte spíš klasické věci, 
nebo výstřední?

Nedělám klasické boty, chci, 
aby bylo vidět, že jsou jiné 

a originální. Ale zároveň i ta-
kové boty můžou být decentní 
a jemné.

Dá se říct, jak se boty či do-
plňky od vás cenově pohy-
bují?

Drobné věci, jako jsou klí-
čenky, nějaké šperky, či zálož-
ky do knihy, jsou cenově velmi 
dostupné. Ceny se pohybují již 
okolo tisícovky. U těchto věcí 
mám na stránkách vždy uve-
denou cenu. U bot a kabelek 
je to velmi individuální. Ceny 
uvádím od osmi tisíc korun 
a to je opravdu základ. Vzhle-
dem k tomu, že vyrobím boty 
na míru, kabelky dle představ 
s vlastní návrhářskou inici-
ativou, je tam velká časová 
a fyzická náročnost a i materi-
ál jako takový je drahý, tak to 
není levná záležitost a s naby-
tými zkušenostmi poroste po-
stupně i cena. 

Jak vlastně vypadá váš běžný 
pracovní den? 

Chaoticky. Ráno vstanu, po-
starám se o děti, rozvezu do 

školy a školky, pak přijedu 
domů, dám si rychle snídani, 
kávu a vrhám se do práce. Část 
práce dělám v pracovní míst-
nosti doma a část práce v ateli-
éru, kde mám i velké průmys-
lové stroje a veškeré potřebné 
vybavení. Někdy nestíhám ani 
oběd. Odpoledne je už zase ko-
loběh, vyzvedávání dětí a rodi-
na, zahrada. Je těžké to navzá-
jem skloubit. Ale já jsem spíše 
sova, tak hodně pracuji i odpo-
ledne a večer, klidně i do půl-
noci. Když to tak vezmu, tak 
pracuji krom času, který mám 
pro rodinu, pořád, protože mě 
to baví. Když nepracuji, tak se 
učím nové postupy a čtu. Ka-
marádka se mi směje a říká 
„Už konečně zase čteš jo? 
A co?“ a já nato, „boty v histo-
rii“, odpověď „Ty jsi marná“… 
(smích)

Váš atelier je v Krupce, žila 
jste v Teplicích. Jaká tady 
máte oblíbená místa?

V Teplicích jsem žila téměř 
deset let, moc rádi chodíme 
s rodinou na Doubravku, když 

jsou tam akce, tak je nikdy 
nevynecháme. Je to krásná 
procházka a moc hezký vý-
hled. Dále stojí za zmínku Zá-
mecké náměstí a Ptačí schody, 
celkově teplické centrum je 
moc hezké.

Čemu se věnujete v součas-
né době?

Aktuálně připravuji návr-
hy na dvoje sandálky, z toho 
jedny poputují na Slovensko 
a druhé do Prahy. Teď mám na 
stole tři rozdělané klíčenky 
a Andělku.

Dá se tím, co děláte, uživit? 
Doteď veškerý můj výdělek 

šel na vybavení a vzdělání. Ty 
náklady tam budou stále, je 
ještě spousty vybavení, které 
mi chybí, nebo potřebuji ob-
měnit šicí stroje a finančně na 
to aktuálně nedosáhnu. Ono 
je bohužel v tomto zaměření 
všechno velmi finančně ná-
kladné a často i nedostupné, 
veškeré vzdělání je Brno, Zlín 
a okolí. Příští měsíc se jedu 
opět vzdělávat ohledně práce 
s kůží, tento obor je neustá-
lé učení a vstřebávání nových 
informací. Čekají mě další 
školení u Alana a také konzul-
tace s panem Koutným. 

Prozradíte pracovní plány 
do budoucna?

Moje plány jsou jednodu-
ché, ráda bych skloubila tra-
diční řemeslo, umění a ori-
ginalitu, abych se posouvala 
stejným tempem jako doteď 
a klienti byli maximálně spo-
kojení. Zatím vyrábím boty, 
kabelky, pásky, klíčenky, zá-
ložky a jsem sama zvědavá, 
kam mě osud posune dál, pro-
tože zatím jsem stále v začát-
ku. Moc bych si přála i něja-
kou netradiční zakázku, třeba 
nějaký kožený fantazy kos-
tým. 

Máte tvůrčí práci, dvě dce-
ry. Je čas i na relaxaci? Jak 
ráda odpočíváte?

Prací (smích). Manžela to 
děsně rozčiluje, ale já oprav-
du relaxuju prací, to mě baví, 
také ráda čtu a ráda si poví-
dám s přáteli. Čas na nic jiné-
ho moc není. S dcerami máme 
rády také bazén a samozřej-
mě moře, jsme kachny. A také 
rádi hrajeme deskové hry. Ve-
čer si s manželem dáme na 
terase vínko, když nepracuji, 
tak si pustíme film. Jsme oba 
na Marvel filmy a jiné fantazy, 
tak se nehádáme. 

Ruční šití bot je pořádná dřina. foto: Milan Stryja
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Casanovské slavnosti se vrací  
po pandemii v plné parádě

Teplice zmizelé, 
současné i budoucí

V Ústeckém kraji
posloucháme
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Teplice – Beseda Jiřího Duš-
ka s teplickým architektem 
a památkářem Janem Hanzlí-
kem, který je spoluautorem 
publikace Teplice: architektu-
ra moderní doby 1860–2000 
a zakladatelem webu teplice-
-teplitz.net. Tématem debaty 
bude historie vzniku i zániku 
některých významných teplic-
kých budov od Zeleného koste-
la přes Dům kultury až po ho-
tel Hilton. Prostor pro dotazy 
z publika je zaručen. Beseda 
se koná ve středu 20. dubna 
od 18:00 hodin ve společen-
ském sále v přízemí teplické 
knihovny. Vstup je volný.  gz

Duchcov – Tom Artwey, Janek 
Ledecký, Tanja, Kiss Forever 
Band, O5 a Radeček nebo YoYo 
Band vystoupí letos na osm- 
advacátých Casanovských 
slavnostech. Pořadatelé se vra-
cí k tradičnímu formátu, který 
si návštěvníci pamatují z doby 
před koronavirovou pandemií. 
Uskuteční se 10. a 11. června.

Podle vedoucího duchcov-
ského kulturního centra Bo-
humila Vitáska se návštěv-
níci můžou těšit na tradiční 

příjezd Casanovy v kočáře na 
duchcovský zámek, open air 
divadelní představení na zá-
meckém nádvoří a slavnostní 

koncert v předvečer slavností 
ve Valdštejnském sále zámku.

Program se bude konat na 
Hlavní scéně v zámecké zahra-
dě a na Rockové scéně u rybní-
ka Barbory. Chybět nebude fler 
jarmark na náměstí Republiky, 
šermíři na zámeckém nádvoří, 
staročeský jarmark na zámec-
kém nádvoří, program pro děti 
v zadní části zámecké zahrady, 
okružní jízdy Duchcovem v do-
bových kočárech a na závěr 
velkolepý ohňostroj.  gz

Handicapovaná atletka chtěla 
skončit, ale ještě to přehodnotila

Nadšenci industriální turistiky si 
mohou užít novou trasu v elektrárně

Figurální porcelán v Modrodomě 

Ledvice – Po dvouměsíční pauze 
se pro zájemce o industriální 
turistiku otevřelo Informační 
centrum v Elektrárně Ledvice. 
Součástí infocentra je i nejvý-
še položená rozhledna v České 
republice.

Kromě tradičního výstupu na 
rozhlednu je nyní součástí ex-
kurze i možná prohlídka čtyř 
odvalovacích turbín na přepa-
du v retenčních nádržích, kudy 
se vrací vyčištěná voda z elek-
trárny zpět do přírody. Základ-
ní informace k různým typům 
solárních panelů, které jsou 
zkušebně provozovány právě 
v Elektrárně Ledvice, pak obdr-
ží při pohledu na ně z venkov-
ního ochozu rozhledny.

„Momentálně připravujeme 
novou trasu po sestupu z roz-
hledny. K výtahu půjdeme tra-
dičně kolem transformátorů. 

Po sestupu ovšem zamíří-
me k zauhlování, silům VEP 
a chladicí věži. Kolem výrob-
ního bloku 4 se pak vrátíme 
zpět k infocentru. Návštěvníci 
se dozví i něco o odvalovacích 
turbínách, a pokud projeví zá-
jem, budou se moci k nim i po-
dívat,“ řekla Jana Purmenská 
z ledvického infocentra. Nová 
trasa bude k dispozici v průbě-
hu dubna.  gz

Teplice – Největší úspěch han-
dicapované atletky Martiny 
Šimonové byl bronz, který vy-
bojovala ve vrhu koulí na Mis-
trovství světa v Dubaji. Letošní 
rozjezd má pomalý, nejdříve ji 
potrápil covid-19 a pak i komp-
likace se zády. „Proběhlo u mě 
docela dost změn. Původně 
jsem chtěla loni už ukončit 
sportovní kariéru, ale nějak 
jsem v sobě vše ještě přehod-
notila a minimálně příští rok 
chci ještě na mistrovství svě-
ta,“ přiznává Martina Šimo-
nová.

Letošní plány zase změnila 
pandemie koronaviru. „Nemá-
me žádný velký sportovní vr-
chol, vše významné nám opět 

zrušili. Tak se na první závody 
chystám až v květnu,“ říká Mar-
tina a dodává, že si nechce ne-
chat ujít nic, co nezruší. „Mám 
v plánu závodit jak u nás, tak 
v zahraničí,“ vysvětluje handi-
capovaná atletka s tím, že to 
největší, co na ni letos čeká, by 
měly být na podzim světové hry 
v Portugalsku.  gz

Dubí – V Modrodomě můžete 
vidět výstavu Bruselské figury 
Royal Duy Bohemia. Historic-
kou i současnou kolekci figu-
rálního a užitného porcelánu, 
která vzešla z návrhů české-
ho průmyslového designéra 
Jaroslava Ježka pro Světovou 
výstavu Expo 1958 v Bruselu. 
Ježkovy oceněné návrhy úspěš-
ně reprezentovaly tehdejší 

československý design a vý-
znamně spoluutvářely estetiku 
následujícího desetiletí zná-
mou jako tzv. Bruselský styl. 
Duchcovská manufaktura se na 
přelomu 50. a 60. let stala vý-
hradním výrobcem typických 
zvířecích figur navržených Jaro-
slavem Ježkem, ale i dalšími au-
tory, a vyrábí je dodnes. Výsta-
va potrvá do 19. května  gz
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Každý prý může dělat cokoli S knězem o posteli, 
hospodě i kostelu

Vyražte na britské 
blues i rock

d u b e n  2 0 2 2

Na výlety po regionu můžete vyrazit vlakem i lodí

Do kulturáku míří Abeceda hvězd po 20 letech

Teplice – Pokud jste příznivci 
divadelních komedií, nevy-
nechejte představení Divadla 
Ungelt, které přiváží 25. dubna 
do Teplic. Kdokoliv může dělat 
cokoliv je dramatizace unikát-
ního humoristického románu, 
v němž si autorka dokáže dělat 
legraci z věcí víc než těžkých. 
V hlavních rolích uvidíte Jiřího 
Hánu, Evu Josefíkovou, Terezu 
Kostkovou nebo Jitku Smut-
nou.

Na jevišti velkého sálu Kruš-
nohorského divadla se roze-
hraje příběh o tom, jak si ne-
zoufat, když kolem vás zuří 
hospodářská krize, vy nemáte 
žádnou kvalifikaci, zato povin-
nost uživit dvě děti. Stačí stej-
ně jako Betty MacDonaldová 
mít podnikavou sestru, svéráz-
nou maminku, milující rodinu 
a uvěřit, že když jde do tuhého, 
může opravdu kdokoli dělat 
cokoli.  zt

Ústecký kraj – Na Teplicku i v ce-
lém regionu začala v dubnu se-
zóna turistických linek. V pro-
vozu je jedenáct oblíbených 
lokálek skoro do každého koutu 
našeho kraje. Letošní novin-
kou v regionu je obnova provo-
zu na Kozí dráze zatím z Děčína 
do Telnice. „Pro Krušnohoří má 
smysl obnovení provozu v celém 
úseku bývalé Duchcovsko-Pod-
mokelské dráhy. To poté mimo 
jiné nabídne spojení s lanov-
kou na Komáří vížku s památka-
mi UNESCO, dopravní obsluž-
nost obcí na Teplicku, propojení 
s Moldavskou dráhou a obnovo-
vanou tratí do Německa,“ řekl 
náměstek hejtmana Jiří Řehák.

Další vlakové linky turisty 
odvezou například z Teplic na 

Moldavu v Krušných horách 
unikátní Moldavskou horskou 
dráhou. Na výlet láká i Opáren-
ský expres, Podřipský motorá-
ček nebo Doupovská a Vejprtská 
dráha. 

„Na vlakových linkách platí 
tarif a jízdenky DÚK. Ty jsou in-
tegrované a můžete je v rámci 
jejich platnosti využívat k pře-
stupování na další linky kraj-
ských linkových autobusů, 
vlaků, lodí a MHD v Ústeckém 
kraji,“ dodal radní pro dopravu 
Marek Hrabáč s tím, že jízdenky 
DÚK koupíte i v mobilní aplikaci 
DÚKapka.

Kromě vlakových turistických 
linek vyplují na Labe o Veliko-
nocích i dvě lodní linky z Ústí 
nad Labem přes Litoměřice do 

Roudnice nad Labem a z Děčína 
do Hřenska.

Lidem budou speciální vlako-
vé a lodní linky k dispozici až do 
konce října každý víkend a stát-
ní svátek. Ústecký kraj zapla-
tí za turistické linky v letošním 
roce 23,2 milionu korun.  gz

Teplice – Talk show Postel hospo-
da kostel je vyprávění příběhů 
populárního římskokatolického 
kněze Zbigniewa Jana Czendli-
ka ze života osobního i jiného. 
Vše podané humorem vlastním 
polskému rodákovi, který dlou-
há léta působí v Česku. 

V průběhu devadesáti minut 
se tak mimo jiné dotýká pro-
blematiky současného světa, 
s čímž se rád s diváky otevře-
ně podělí. Talk show se koná 
16. května od 17:30 v Rokoko-
vém sále teplického zámku. 
Vstupné je 200 korun a vstupen-
ky lze zakoupit či rezervovat ve 
vstupní hale teplického zámku 
na telefonu 778 476 089.  gz

Teplice – Pokud se chcete ob-
lažit pořádnou dávkou blues, 
folku i rocku, vyražte do tep-
lického Jazz Clubu na koncert 
britského hudebníka Matta 
Wooseye. Hudebník, sklada-
tel a zpěvák hraje na akustic-
kou kytaru, elektrickou kytaru 
i bicí. Celé své mládí byl hlu-
boce ovlivněn tvorbou legen-
dárních Led Zeppelin. Pak pře-
sedlal na těžké váhy, jako jsou 
Rory Gallagher, Peter Green, 
Tim Buckley a John Martyn. 
„Vždy jsem miloval způsob, ja-
kým využívali své hlasy jako 
nástroj,“ řekl Woosey. 

Začínal v bristolské reviva-
lové skupině Black Rose, poté 
hrál v souboru Taxi. V roce 
2005 odešel na sólovou dráhu 
a permanentně hrál a cesto-
val po celé Británii. Legendár-
ní je jeho nekonečné turné, 
kdy odehrál 100 koncertů bě-
hem 100 dní. Poslechnout si 
britského hudebníka může-
te 13. května od 20:00 hodin. 
Vstupné je 200 korun.  zt

Teplice – V rámci turné od Aše 
po Žilinu míří do teplického 
kulturního domu bavič Vladi-
mír Hron. S pořadem, který na-
vazuje na kdysi populární tele-
vizní show, Abeceda hvězd po 
20 letech vystoupí 21. dubna. 

Hvězda Vladimíra Hrona se 
rozsvítila před dvaceti lety, kdy 
mu dal televizní režisér Fran-
tišek Polák dvaadvacetiminu-
tové okénko v pořadu Šance, 
aby předvedl divákům svojí 
unikátní imitátorskou show 
hudebních hvězd v abecedním 

pořadí. Pořad se brzy dočkal 
několika verzí i zápisu v knize 
rekordů.

Paralelně s televizním vysílá-
ním odstartovala také jevištní 
verze abecedy, která je, na roz-
díl od verze televizní, čirou one 
man show. Vedle dokonalých 
hudebních imitací nepostrádá 
ani vtipně vystavěné mluvené 
spojováky. Abeceda hvězd se 
stala Hronovou nejžádanější 
show a v druhé polovině roku 
2020 oslavila dvoutisícídvacá-
tou reprízu.  zt

Život spojil se sklárnou; teď mu koupila vozík
Teplice – Třiašedesátiletý Milan 
Gros svůj celý profesní život 
spojil s teplickou sklárnou. Do 
podniku nastoupil v červenci 
1977 a od té doby pracuje v zá-
vodě Řetenice ve strojní údrž-
bě jako provozní zámečník. 
V důsledku těžké nemoci mu 
byla amputována noha. AGC 
Flat Glass Czech ve spolupráci 
s Nadačním fondem FK Tepli-
ce pro něj zakoupila elektrický 
vozík v hodnotě pětapadesát 

tisíc korun. „Chtěli jsme panu 
Grosovi pomoci s mobilitou 
v soukromém i pracovním ži-
votě, proto jsme ve spolupráci 

s Nadačním fondem FK Teplice 
zakoupili elektrický vozík Ro-
lektro, E-Quad,“ říká personál-
ní ředitel AGC Flat Glass Czech 
Libor Sehnal. Předání vozíku 
proběhlo přímo na teplickém 
stadionu za účasti právě Libo-
ra Sehnala, ředitele závodu Ře-
tenice Miloslava Zouly, Petra 
Břečky a také Martina Kovaří-
ka, předsedy správní rady Na-
dačního fondu FK Teplice.

 Nadační fond FK Teplice

Přijďte diskutovat  
o výstavě Čermáka

Teplice – Pokud vás zajímají po-
drobnosti o fotografiích herce 
Hynka Čermáka, který vysta-
vuje své akty v jízdárně teplic-
kého zámku, můžete se s ním 
setkat 19. dubna od 17 hodin. 
Výstavu jeho fotografií U pře-
rodu můžete v Teplicích spatřit 
až do 24. dubna.  zt
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Ajťáci ze Střední školy AGC nezklamali a přidali ke kreativitě praktičnost 
Prezentiáda je soutěž v pre-

zentačních dovednostech pro 
všechny žáky středních a zá-
kladních škol. Tato soutěž 
podporuje týmového ducha, 
kreativní tvorbu, vyjadřování, 
vystupování a spoustu dalších, 
v životě důležitých schopností 
člověka. Snaží se v mladých li-
dech vzbudit zdravé sebevědo-
mí a zbavit je strachu z vyjad-
řování vlastních názorů.

Soutěží se vždy v týmech po 
dvou či po třech, přičemž si 
žáci vyberou jedno ze dvou za-
daných témat, zpracují ho ve 
formě prezentace a poté svůj 
nápad či myšlenku představí 
světu v jednotlivých soutěž-
ních kolech.

Soutěž je jedním z projektů 
spolku Student Cyber Games, 
který se už od roku 2003 sna-
ží spojit školu se zábavou za 
pomoci studentských soutě-
ží. Prezentiáda má za sebou 
už dvanáct úspěšných ročníků 
a většiny z nich se naše škola 
s úspěchem zúčastnila.

Soutěž má tři kola. První 
kolo je nominační. Do toho-
to kola posílají školní týmy 
elektronicky své prezentace 
na zadaná témata odborné po-
rotě. Ta vybere z každého no-
minačního kola 15 nejlepších 

prezentací. Ty postupují už do 
prezenčního krajského kola. 
A vždy dva nejlepší týmy z ka-
ždého krajského kola se na-
konec utkají v grandfinále 
v Praze.

A co naše škola v letošním 
ročníku soutěže? Hájit naše 
barvy se statečně vydala pod 
názvem týmu Ajťáci trojice 
studentů teprve prvního roční-
ku oboru IT, konkrétně Pavel 
Vyskočil, Martin Vraštil a Mar-
tin Jakubův. Přes nominační 
kolo postoupili do krajského 
kola, které se konalo v pondě-
lí 4. dubna 2022 v budově Ob-
chodní akademie v Ústí nad 
Labem. Vystoupili s velmi zda-
řilou prezentací s názvem „Je-
denáct přikázání, jak se učit“. 
Mezi dva týmy postupující do 
grandfinále se bohužel nepro-
bojovali. Ale nebuďme z toho 
smutní. Naopak – při závěreč-
ném hodnocení jednotlivých 
prezentací porota hodně oce-
nila nápaditost a originalitu 
předvedení prezentace s tím, 
že jako jedna z mála obsaho-
vala i nějaké praktické ná-
vody a rady pro posluchače. 
Všechny dobré rady od poroty 
si bereme k srdci a věříme, že 
v příštím ročníku se povede 
ještě lépe.  th

K Ř Í Ž O V K A Tajenka: České přísloví
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Skláři a chemici pomohli Johance

d u b e n  2 0 2 2

Ukrajinští karatisté 
zabojovali

Potřetí v letošní sezóně Na-
dační fond FK Teplice a Kon-
to našeho srdce HC Verva 
Litvínov společně pomáhaly. 
Tentokrát se rozhodli pomoci 
patnáctileté Johance Zajícové, 
která žije společně se svojí ma-
minkou v azylovém domě.

Johanka zápasí od svého 
narození s těžkým kombino-
vaným postižením, včetně 
opožděného vývoje jemné mo-
toriky, těžké mentální retarda-
ce či epileptické encefalopa-
tie. Sama se nenají, nenakreslí 
obrázek, neobleče se. „Proto-
že Johance v minulosti velmi 
pomohly rehabilitace, uhradili 

jsme jí čtrnáctidenní inten-
zivní neuroterapii v meziná-
rodním neurorehabilitačním 
centru Arcada Ostrava, a to ve 
výši 48 tisíc korun,“ řekl Vilém 
Kunz z Nadačního fondu FK 
Teplice.

V rámci terapií mohla Johan-
ka navíc využít i ergoterapie 

se speciálními sluchátky či 
Centrum lezecké všestran-
nosti. Johanka pracovala také 
v Multisenzorické místnos-
ti, která napomáhá například 
k rozvoji koncentrace. Vedle 
toho mohla využívat i speciál-
ně masáže, včetně protahování 
jejích zkrácených svalů. 

„Chtěla bych moc poděko-
vat za zaplacení této intenziv-
ní terapie pro Johanku. Velmi 
ji pomohla, a to nejen po fy-
zické, ale i psychické strán-
ce. Sami fyzioterapeuti ji moc 
chválili,“ poděkovala mamin-
ka Johanky.

 Nadační fond FK Teplice

Do Národního poháru za bí-
linský karate klub už po dvou-
týdenním tréninku nastoupili 
dva ukrajinští teenageři a ved-
li si výborně. Anastasii Sloba-
dianiukovou a Volodymyra 
Boieva, kterým je oběma 17 let, 
sem přivedla válka na Ukraji-
ně. Anastasiia byla osmá a Vo-
lodymyr se dokázal probojovat 
až do finále. V něm nastoupil 
proti Ondrovi Bosákovi. Byl to 
super zápas, jenže se Volodi-
myr zranil a musel vzdát. Tak-
že nakonec obsadil třetí místo. 

 Shotokan karate, Bílina

Salesiáni rekonstruují bývalé jesle a pomáhají ukrajinským dětem
Salesiánského středisko 

Štěpána Trochty se od své-
ho založení v roce 1990 vyví-
jí a pružně reaguje na výzvy 
a problémy. Podle ředitelky 
střediska Vendulky Drobné si 
v roce 2009 salesiáni ke vzdě-
lávání a volnočasovým akti-
vitám přidali nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež a so-
ciálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi. 

„Potíže řešíme provázaně, 
služby a programy spolu různě 
spolupracují,“ vysvětluje.

Salesiáni zakoupili léta ne-
využívanou budovu bývalých 
jeslí. Co vás k tomuto kroku 
vedlo?

Impulsem byla výpověď z pro-
stor, které jsme 10 let budova-
li. Salesiánská provincie, náš 
zřizovatel, vložila prostředky 
do nákupu vybydlené ruiny, při-
pravili jsme projekt a chystá-
me se na celkovou rekonstruk-
ci. Máme za sebou první velký 
krok. Celý dům je vyklizený 
a získali jsme stavební povole-
ní. Vyhlásili jsme také veřejnou 

sbírku, pro-
tože část 
prostředků 
chceme zís-
kat z darů.

Pomáháte 
uprchlíkům 
z Ukrajiny. Zasáhl vás nějaký 
konkrétní příběh?

Těch příběhů je spousta, ale 
napadá mě jeden z nedávné 
doby. Před dvěma lety přišel do 
střediska třináctiletý chlapec, 
který se svými rodiči přijel do 

Čech z Ukrajiny. Česky se tedy 
začal učit v relativně vysokém 
věku a situaci mu ještě zkompli-
kovala distanční výuka spojená 
s nedostatkem kontaktu s čes-
ky mluvícími vrstevníky. Poctivě 
chodil na doučování a čekají ho 
teď přijímací zkoušky na gymná-
zium, kde bude i čeština. Pro nás 
je v současné době důležitá jeho 
pomoc při komunikaci s dětmi 
válečných běženců, které k nám 
přicházejí. 

 Hana Machová, 
Salesiánské středisko Štěpána Trochty

Sokolské naděje 
sbíraly medaile 

Děti TJ Sokol Trnovany se 
zúčastnily taneční soutěže 
O Chmelový věnec v Lounech. 
A uspěly! Domů přivezly ně-
kolik medailí. Elen Tausche 
a Matěj Brindler spolu tancu-
jí teprve od září 2021. Přes-
to v kategorii Junior 2 ovlád-
li standardní tance a získali 
zlato. Jako druzí pak skončili 
v latinských tancích. Kromě 
toho vyhráli také samostatnou 
soutěž „česká polka“. Adéla 
Urbancová a Veronika Sedláč-
ková naprosto ovládly katego-
rii Synchro-junior 2. Zvítězily 
ve všech tancích: samba, cha 
cha, rumba i jive. I pro ně to 
byla první taneční soutěž. Ten-
týž večer pak malí tanečníci 
vystoupili při zahájení Plesu 
sportovců v Krušnohorském 
divadle v Teplicích.

 Jiří Vitko, vedoucí klubu 
Společenský tanec TJ Sokol Trnovany

Senioři nesedí jako 
pecky v koutě

Boží Dar patřil znovu Arkadii

Každý den se u nás něco 
zajímavého děje, na dlouhou 
chvíli zde není ani pomyšlení, 
zkrátka jsme důchodci, k naší 
spokojenosti, plně vytíženi. 
Nejen zábava nás provází, také 
ruce k dílu přikládáme v naší 
dílničce společně s muži… 
Ano, u nás pracují i muži, za 
podpory nás žen se s vervou, 
zručností a fantazií pustili do 
díla a pod jejich rukama vzni-
kají krásné, vkusné výrobky 
s jarní tématikou. 

Pokud nejsme v dílničce, zá-
políme v pohybových hrách. 
A pokud nejsme tam, najdete 
nás na Bingu, na Cestománii, 
Aromaterapii, Filmovém klu-
bu, Muzikoterapii nebo na dal-
ším programu. A pokud máme 
chvilku, zabýváme se kvízy, 
křížovkami nebo hádankami, 
procvičujeme si paměť.

Příroda se probouzí a svým 
hlasitým zpěvem nám všem 
oznamuje pan kos příchod 
jara. A to již společnými sila-
mi plánujeme výlety a akce za 
poznáním. Už se těšíme, až se 
uskuteční. 

 Jana Matoušková, Domov důchodců Dubí

Klub podpořil dívčí hokej
Teplický hokejový klub HC 

Huskies společně s Českým 
hokejem pořádali akci Global 
Girls´ Game. Jde o celosvětový 
projekt mezinárodní hokejo-
vé federace IIHF na podporu 
rozvoje dívčího hokeje, kdy se 
na různých místech planety 
hrají utkání mezi dvěma týmy 
a výsledky zápasů se následně 
sčítají. 

Do Teplic zavítalo celkem 
42 mladých hráček. Dopoled-
ne si zatrénovaly na ledě i na 

Do bílé stopy a na zasněže-
né svahy v okolí Božího Daru 
se po loňské „vynucené pauze“ 
způsobené covidovými opat-
řeními vydala skupina lyžařů 
ze speciální soukromé ško-
ly teplické Arkadie. 10 kluků 
a děvčat se zdravotním posti-
žením se týden seznamovalo 
se základy běžeckého lyžová-
ní a 2 z nich se zdokonalovali 
i v jízdě na lyžích sjezdových.

Sněhu bylo ještě dost a slun-
ce celý týden svítilo. Dosa-
vadní zkušenosti účastníků 

s tímto sportem byly různé, 
část z nich tu měla lyžařskou 
premiéru. Výzvě se ale posta-
vili čelem a základy běžecké-
ho lyžování zvládli s nadšením. 
Jako sportovní bonus si užili 
pobyt v bazénu v Jáchymově.

Stejně jako v několika po-
sledních letech se výcvik usku-
tečnil na Božím Daru, v penzi-
onu Zita. Je to ideální výchozí 
místo pro výuku základů bě-
žeckého lyžování a navíc tu vý-
borně vaří a starají se o nás. 

 Martina Vitvarová, Arkadie

suchu a po krátké přestáv-
ce je čekalo setkání s člen-
kou reprezentačního A – týmu 
a účastnicí olympijských her 
Anetou Lédlovou. Poté ještě se-
hrály utkání v minihokeji.

Akce se konala i v dalších 
36 zemích světa pak například 
v Istanbulu, Kapském Městě, 
Budapešti, Oslu, Tokiu, Am-
sterdamu a jako poslední se do 
hry zapojily hokejistky v ang-
lickém Nottinghamu.

 Martin Cimrman, HC Teplice Huskies
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Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace 
„U Slunce“ 2.–4. 6.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 
28.–30. 4.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 9.–11. 6.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 21.–23. 4.
A. Staška 1709–10 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Červ. kostelu) 1.–3. 6.
A. Staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 20.–22. 4.
Bohosudovská 1478–83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 14.–16. 6.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
27.–29. 4.
Edisonova 1841–3 na parkovišti 29. 4. – 2. 5.
Hlávkova 6.–8. 6.
Husova x Arbesova – na parkovišti 3.–6. 6.
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 20.–22. 4.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 27.–29. 4.
Kopřivová x Trnková 9.–11. 6.
Krušnohorská – parkoviště 7.–9. 6.
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 10.–13. 6.
Potoční ul. 23.–25. 6.
Proboštovská x Táborská 3.–6. 6.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkovišti 
27.–29. 4.
Přítkovská x Edisonova 7.–9. 6.
Severní x Na Haldách 28.–30. 4.
Scheinerova 19.–21. 4.
Unčínská 8.–10. 6. 

Zemská 1439 2.–5. 5.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 1.–3. 6.
Doubravická 1683–4 26.–28. 4.
Gagarinova 25.–27. 4.
Kosmonautů 22.–25. 4.
Kpt. Jaroše 1620 29. 4. – 2. 5.
Metelkovo nám. x Fügnerova 6.–8. 6.
Skupova x Čs. legií 14.–16. 6.
Sochorova 1307–10 do zeleně, event. točna MHD 
7.–9. 6.
Trnovanská 1276–8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 25.–27. 4.
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
8.–9. 6.
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem) – na parkovišti 
přes silnici 15.–17. 6.
V Závětří 1676–7 6.–8. 6.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 19.–21. 4.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 21.–23. 4.
Fučíkova stezka x Foersterova 2.–4. 6.
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. B. Němcové 
29. 4. – 2. 5.
J. Hory x U Horského pramene 8.–10. 6.
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 23.–25. 6.
Křížkovského 2508–10 14.–16. 6.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka  
23.–25. 6.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900  
10.–13. 6.

Potěminova x K. Čapka 1.–3. 6.
Raisova 2573 – vnitroblok 10.–13. 6.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 6.–8. 6.
P. Holého x Purkyňova 8.–10. 6.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 15.–17. 6.
Alejní 2754 – zeleň 13.–15. 6.
Dubská x U Hřiště 2.–4. 6.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
13.–15. 6.
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 3.–6. 6.
Rohová 185 – z boku domu 1.–3. 6.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR  
25.–27. 4.
Stará Mlýnská x Souběžná 13.–15. 6.
Svatováclavská x Vladislavova 21.–23. 4.
Sviní potok, Prosetice 9.–11 .6.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 22.–25. 4.
Habrová 3082–3 2.–5. 5.
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 1.–3. 6.
Javorová 3025 13.–15. 6.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 15.–17. 6.
Novoveská 3090–3 23.–25. 6.
Bílinská – točna MHD 23.–25. 6.
Francouzská x Varšavská 3.–6. 6.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709–2717 

22.–25. 4.
Jugoslávská – u zadních vchodů Bílinské č.p. 2330–1 
6.–8. 6.
Jugoslávská 2534–5 2.–5. 5.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 13.–15. 6.
Ostravská x Bulharská 9.–11. 6.
Slovenská 15.–17. 6.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 2.–4. 6.
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 7.–9. 6.
Libušina 2350 –bok domu na zeleni 14.–16. 6.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
28.–30. 4.
Sklářská 223–247 15.–17. 6.
Stará Duchcovská 403 14.–16. 6.
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků 20.–22. 4.
U Soudu 10.–13. 6.
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  
3.–6. 6.
Buzulucká 305–7 27.–29. 4.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad  
10.–13. 6.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 20.–22. 6.
Litoměřická 27.–29. 4.
Mostecká x Ruská 8.–10. 6.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 25.–27. 4.
Zrenjaninská 297–8 7.–9. 6.
Zrenjaninská 320–1 26.–28. 4.
Hudcov, Cihelní ul. 28.–30. 4.
Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD 9.–11. 6.
Hudcov, Panoráma 2.–4. 6.
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Okolí Bílé cesty čeká 
velká rekonstrukce

Radnice plánuje kompletní ob-
novu komunikací v Jugoslávské 
ulici v lokalitě Bílé cesty. „Práce 
tu budou probíhat v několika 
etapách. Začíná se prvním úse-
kem od Pařížské ulice k Novo-
veské ulici,“ naznačil primátor 
Teplic Hynek Hanza s tím, že 
v místě dojde k obměně povrchů 
silnice i chodníků a výměně ve-
řejného osvětlení. Práce na prv-
ní etapě začnou v květnu a potr-
vají tři měsíce.  gz

Probíhá od 7:00 do 17:00 hodin, ulice jsou opatřené dopravním značením, 
včetně zákazu zastavení.
19 .4. Anglická, Buzulucká, K vápence, Sokolská cesta, Zrenjaninská, 
Ukrajibnská, Bratislavská + parkoviště, Jaselská, u Nemocnice
20. 4. Pařížská, Francouzská, Varšavská, Polská, Rumunská, Novoveská, 
Parkoviště Rozhled, Lidická, Litoměřická, Duchcovská, Na Spravedlnosti, 
Letecká, Daliborova stezka, U soudu, Čs. dobrovolců, Parkoviště Lounská
21. 4. Americká, Ruská, Mostecká, Londýnská, Bílinská, Lounská, Parkoviště 
Lounská pod viaduktem, propojka Svojsíkova – U stadionu, Svojsíkova, 
Vrázova, Cajthamlova, Jateční, Hřbirtovní
22. 4. Čelakovského, Jungmannova, Chelčického, V. Hálka, Lípová, 
Českobratrská, Poštovní, U Kamenných lázní
25. 4. Holečkova, Vančurova, B. Němcové, Winterova, J. Šafaříka, K. J. Erbena, 
Křížkovského, Ševčíkova, A. Dvořáka, Kmochova cesta, Křičkova
26. 4. Fučíkova stezka, Křičkova, Škroupova, Foesterova, Libušina, Jateční, 
Křižíkova, Hřbitovní, Duchcovská, Liberecká, Moskevské náměstí
27. 4. Hrázní, Nádražní náměstí, Mrštíkova, Baaropva, J. K. Tyla, J. Wolkera, 
Celní, Doubravická + parkoviště, Kosmonautů
28. 4. V Závětří, Trnovanská + parkoviště, U Dvorců, Parkoviště u Panoramy
29. 4. K. Čapka, U schodů, Potěminova, Třebízského, Vrchlického, Kollárova
2. 5. Josefa Suka, Novákova, Parkoviště Kapitána Jaroše, Příjezdová 
komunikace k Božímu prstu, Fr. Šrámka
3. 5. Trnovanská, Parkoviště u COOp, Malá Trnovanská, J. V. Sládka, 
Potěminova, A. Jiráska, Zeyerovo náměstí, Svatopluka Čecha, Pod Doubravkou
4. 5. Akátová, Svatoplukova, Boleslavova stezka, Oldřichova stezka, 
Přemyslova stezka, Břetislavova, Juditina, Otakarova, Purkyňova, 
Spytihněvova, Prokopa Holého, Heleny Malířové, U Nových lázní, u Hadích 
lázní + slepá U Kamenných lázní, Masarykova
5. 5. V Lipách, Parkoviště u Opela, U Hrádku, Dr. Vrbenského, Na Červeném 
vrchu, Svatováclavská, Vladislavova, Rudolfova, Karla IV., Bořivojova, Na 
Letné, M. Majerové, Františka Hrubína, Máchova, Březonova, Raisova, 
K. Světlé, P. Bezruče, Klášterského
6. 5. U Zámecké zahrady, Rooseveltova, Mlýnská, Žalanská, Teplická, Příčná, 
U Staré školy, Souběžná, Průřezná, Krátká, Šmeralova, Vojanova, Horská, 

Pestalozziho cesta, Dobrovského, Lesní, Macharova, u Horského pramene, 
Heydukova, J. Hory
9. 5. Pod školou, Rovná, Kryt potoka, Parkoviště Prosetická, Stará Mlýnská, 
Parkoviště Stará Mlýnská, Pod Tratí, Dvorská
10. 5. Na Konečné, Pod Hvězdárnou, Rohová, Parkoviště Rohová, Na Spojce, 
Koperníkova, Kpt. Jaroše, Antonína Sochora, Štúrova, Havlíčkova, Čs. legií, 
Thámova, Skupova
11. 5. Gagarinova, Mikoláše Alše, Modlanská, Lomená, Středová, Průjezdná, 
Na Zborově, Fr. Šrámka
12. 5. Krajní, Okrajová, Prosetická, Parkoviště naproti PČR, Rovná, 
Plynárenská, Parkoviště u Plynárenské, Malá Pražská, Písečná, Bystřanská, 
Parkoviště Bystřanská, Pražská, Na Pastvinách, Dubská, Svahová, Skupova, 
Doubravská, U Vlastního krbu, Sovova, Klicperova, E. Krásnohorské, Palackého
13. 5. Fügnerova, Metelkovo náměstí, 14. října, Obránců míru, Unčínská
17. 5. Táborská, Proboštovská, Brandlova, Havířská, K. Aksamita, Gen. 
Svobody, Parkoviště Proboštovká, Nábřežná, Úprkova, R.Svobodové,  
A. Jiráska, Jankovcova, Maršovská, Přítkovská + parkoviště
18. 5. Novosedlická, Myslbekova, Brožíkova, Dobská, U hřiště, Spojenecká, 
Nákladní, Riegrova, U pivovaru, Parkoviště Maršovská, J. Koziny, Parkoviště 
Luna, Arbesova, Puškinova, Janáčkova, Olbrachtova, Masarykova
19. 5. Střední, Josefská, Riegrova, J. Koziny, Stanová, Okružní, Žižkova, 
Nerudova, Haškova, 5. května, S. K. Neumana, Mírová, Husova, Parkoviště 
u Ok, Parkoviště Husova a Puškinova, Seifertova
20. 5. Severní, Východní, Jižní, E. Dvořákové, Zemská, Parkoviště Nedbalova, 
Hlávkova, Nedbalova, Scheinerova + parkoviště, Fibichova + parkoviště, 
Edisonova, Důlní, Pod kopcem, Stará, K zámečku, Polní, Na Rozhraní, Úzká, 
Zahrádky, Srbická
23. 5. Smetanovo náměstí, Jiřího z Poděbrad, J. Ressla, B. Martinů, J. A. 
Komenského, J. Payera, Parkoviště A. Staška, Parkoviště malá Přítkovská, 
Antala Staška, U Červeného kostela, Krušnohorská + parkoviště, parkoviště 
Přítkovská, Májová
24. 5. Březová + dolní parkoviště, Habrová, Javorová, Topolová, Novoveská, 
Buková, Parkoviště Bohosudovská
25. 5. Bohosudovská, Přítkovská, Masarykova, U Červeného kostela, 
Parkoviště Delta

Č I Š T Ě N Í  K O M U N I K A C Í

Historické nádraží je 
znovu na prodej

Nádražní historická budova 
na Moldavě je znovu na prodej. 
A to ji krušnohorská obec kou-
pila v roce 2016 za 3,23 milio-
nu korun a chtěla ji postupně 
opravit a začít využívat. Zastu-
pitelstvo rozhodlo, že za budovu 
chtějí 7,5 milionu korun. Podle 
starostky obce Lenky Novákové 
byla dokončena oprava střechy, 
kterou nařídili památkáři, a nyní 
konkrétní záležitosti prodeje 
projednají zastupitelé. Budova je 
kulturní památkou.  gz
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