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Člověk musí zkusit věci, 
které nejsou ideální, aby 
věděl, do čeho už nepůjde
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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

ZAHRADNÍ DŮM
do 27. 8.  Přesahy II – Lenka Sárová  
  Malínská, výstava

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
22. 8., 1900  Trio Bel Canto, letní koncert  
  chrámové hudby

LETNÍ KINO NA ZÁMKU
26. 8., 2000  Teplické muzikálové léto:  
  Kleopatra

DIVADLO NA ZÁMKU
2. 9., 1000  Bětuška a kouzelný hrad
2. 9., 1700  Michal Prokop Trio
2. 9., 2000  Kvartet, divadlo
3. 9., 1000  O Sněhurce
3. 9., 1700  Vladivojna La Chia s kapelou
3. 9., 2000  Společenstvo vlastníků,  
  divadlo

4. 9., 1000  Zvířátka a loupežníci
4. 9., 1700  Ester Kočičková a Moody Cat  
  Band
4. 9., 2000  Příbuzné si nevybíráme,  
  divadlo

ŠANOVSKÁ MUŠLE
Letní lázeňské koncerty
20.,8., 1630  Průdušky
23.,8., 1630  Plechovanka

27.,8., 1630  Ukrutná veverka
30.,8., 1630  Severka

JAZZ CLUB
9. 9., 2000  Steve Big Man Clayton Duo
21.10., 2000  ASPM

29. 10., 2000  The Cinelli Brothers

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO 
13. 9.,1900  Třetí prst na levé ruce 
19. 9., 1900  Drahá legrace

TERASA DIVADLA
24. 8., 1600  Doubravanka
31. 8., 1600  Na poslední chvíli

BOTANICKÁ ZAHRADA
do 28. 8.  Výstava obrazů na téma  
  džungle žáků Základní  
  umělecké školy v Teplicích

HVĚZDÁRNA 
Sobota a neděle 1300, 1400, 1500, 1600, 1700  
Pozorování Slunce, pokud nebude jasno, 
koná se náhradní program v kinosále 
hvězdárny doplněný prohlídkou výstavy 
a dalekohledů. 
Pátek a sobota od 2300  
Pozorování objektů večerní oblohy 
dalekohledem.
25. 8., 1800  
Café Nobel: Člověk a kůň. Nová historie 
domestikace 

PLANETÁRIUM
21. 8., 1400  Pohádky z hvězd 
21. 8., 1600  Pohádky z hvězd 
21. 8., 1900  Závod o Měsíc
24. 8., 1400  Pohádky o Cvočkovi
24. 8., 1600  Paxi prozkoumává exoplanety
24. 8., 1900  Z obýváku do vesmíru
28. 8., 1400  Pohádky a souhvězdí
28. 8., 1600  Paxi a komety 
28. 8., 1900  Co je to vlastně gravitace?
31. 8., 1400  Pohádky o Cvočkovi
31. 8., 1600  Pohádky a souhvězdí 
31. 8., 1900  Zářijová hvězdná obloha

MUZEUM
23. 8., 900–1130  
Prázdninová dopoledne v muzeu,  
akce pro děti
25. 8., 900–1130  
Prázdninová dopoledne v muzeu,  
akce pro děti
výstavy
do 28. 8.  Královna Dagmar – česká  
  princezna
do 28. 8.  Keep in touch
do 30. 8.  Jsem pěstoun
do 10. 9.  Speciální expozičně – herní  
  výstava Svět kostiček z dánské  
  stavebnice lego 
do 18. 9.  Křišťálové vzpomínky aneb  
  obchodníci se sklem
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Historický klenot se dočkal, 
cena opravy šplhá k miliardě

Teplice – Opakovaně odklá-
daná rekonstrukce vlakové-
ho nádraží konečně začala. 
Unikátní historická nádraž-
ní budova je značně zaned-
baná. V první fázi se opra-
ví exteriéry za 236 milionů 
korun. Práce provede firma 
Chládek & Tintěra za necelé 
dva roky. Kvůli rekonstruk-
ci budovy vlakového nádraží 
v Teplicích nebude v nádraž-
ní budově fungovat poboč-
ka České pošty. Provozovna 
bude podle mluvčího města 
Robina Röhricha uzavřena 

od 16. září do 16. března 
příštího roku. 

Připravuje se i druhá 
etapa, během které budou 
opraveny interiéry a upra-
veno okolí výpravní budovy. 
Celkově opravy přijdou na 
954 milionů korun. Budova 
nádraží pochází z roku 1871 
a je památkově chráněná. Ve 
své době byla označována za 
jeden ze skvostů Rakouska-
-Uherska. Poslední velké prá-
ce se zde dělaly v roce 2005. 
Památkáři tehdy obnovili 
i některé vzácné fresky.  gz

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 19. 8. 2022  Příští vydání: 5. 9. 2022  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 30. 8. 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

Přesně tolik lidí prodělalo onemocnění 
covid-19 od začátku pandemie na 
Teplicku. V současné době má potvrzený 
covid-19 šest lidí. Dobrá zpráva je, 
že lidí s koronavirem oproti začátku 
prázdnin ubývá. Ve většině případů 
mají lehčí průběh nemoci. V Ústeckém 
kraji je podle dat z krajské hygienické 
stanice za poslední týden 114 případů 
na 100 tisíc obyvatel. Nejvíc nemocných 
je na Chomutovsku, nejméně pak na 
Mostecku. Zájemci o PCR testy je mají 
zdarma, pouze pokud mají žádanku 

vystavenou lékařem. Na posilující dávku 
očkování proti koronaviru se lze od po-
loviny srpna zaregistrovat přes centrální 
rezervační systém crs.uzis.cz. Systém 
je otevřený pro všechny starší 18 let, 
kterým od poslední vakcíny uplynuly 
alespoň 4 měsíce. Více informací najdete 
na straně 6.  gz

Č Í S L O  M Ě S Í C E

42 459

s r p e n  2 0 2 2

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 Niro HEV: 4,4 - 4,7 l/100 km, 100 - 107 g/km. Kia Niro PHEV: 0,8 - 1,0 l/100 km, 19 - 23 g/km, 129 - 140 Wh/km. Kia Niro EV: 162 Wh/km, 0 g/km. 
Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

Zvolte si ten správný pohon.
 Zcela nová elektrifikovaná rodina Kia Niro.
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INZERCE

U Edisonky se nově jezdí třicítkou
Teplice - V Trnovanech v okolí 
ZŠ Edisonova platí nová pravi-
dla. V oblasti se nově dodržuje 
zóna Tempo 30, tedy omezení 
rychlosti na 30 kilometrů v ho-
dině a na vozovce přibyly příč-
né prahy. Zóny, kde mohou jet 
vozidla maximálně třicítkou, 
v současné době zavádí mno-
ho měst i obcí. Podle mluvčí-
ho města Robina Röhricha má 

opatření zajistit zklidnění do-
pravy a zvýšení bezpečnosti 
chodců, především dětí.  gz
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Sanitku přednostně semafory pustí

Požárem zničené 
Dvojhradí je otevřené

O radnici svede v září souboj 6 stran

Teplice – Už v září chce město 
spustit takzvané preferenč-
ní řízení světelné signaliza-
ce. V rámci pilotního provozu 
budou palubními jednotka-
mi osazeny 2 až 3 trolejbusy 
a vždy jedno vozidlo u kaž-
dé složky integrovaného zá-
chranného systému – hasiči, 
záchranná služby, Policie ČR 
a městská policie. Zatím se 
to týká světelných křižovatek 
Slávia a u okresní policie.

„Vybírali jsme místa, kde je 
průjezd zásahových vozidel 
a MHD opravdu frekventova-
ný,“ řekl primátor Hynek Hanza 
a dodal, jestli se to osvědčí, tak 
je v plánu rozšířit to i na další 
místa ve městě. Úpravy na se-
maforech přijdou město na 850 

tisíc korun, osazení vozidel pa-
lubními jednotkami a softwaro-
vou část zajistí společnost O2. 

Půjde o speciální nastave-
ní semaforů, které řidičům 
městské hromadné dopravy 
a záchranářům umožní projet 

městem bez zbytečného za-
stavovaní v křižovatce. Chytré 
semafory umí přijíždějící vůz 
městské dopravy nebo složek 
integrovaného záchranného 
systému rozpoznat a dát mu ze-
lenou. Ostatní musí čekat.  gz

Teplicko - Obnova výletní re-
staurace zámeček Dvojhra-
dí ve mstišovské lesní oboře, 
který na 
podzim 
2018 vyho-
řel, je ho-
tová. Podle 
majitelky 
Dvojhra-
dí Aleny 
Nováko-
vé přišla obnova zámečku na 
zhruba sedm milionů korun. 
Část byla uhrazena z pojist-
ky, část z příspěvků Ústecké-
ho kraje, ministerstva kultury 
i drobných dárců.

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

V Zámecké pokračují 
prořezávky stromů
Teplice - Až do října pokračuje 
v Zámecké zahradě prořezávka 
osmdesátky stromů a keřů. Na 
některé dřeviny budou instalo-
vány vazby, které zvýší bezpeč-
nost a zabrání možným pádům 
větví. „Potřeba odborného zá-
sahu vzešla z dendrologické-
ho hodnocení dřevin,“ přiblížil 
mluvčí města Robin Röhrich 
s tím, že u jednotlivých druhů 
stromů i odlišných způsobů 
ořezu může být totiž vhodná 
jiná doba vegetace, proto práce 
trvají čtyři měsíce.  gz

Teplice - Politické strany před-
stavily kandidátky pro komu-
nální volby. Ty se uskuteční 
23. a 24. září. Do voleb se za-
registrovalo celkem šest po-
litických stran, které už znají 
volební čísla, s nimiž se budou 
ucházet o přízeň voličů. Lídrem 
ODS, které jde do voleb spo-
lu s TOP 09 s číslem jedna je 
primátor Teplic Hynek Han-
za. S dvojkou jde SPD s lídrem 
Františkem Podroužkem. Troj-
ku má hnutí Zdraví Sport Pro-
sperita a vede ho Tomáš Hrubý. 
ANO má v čeIe nynějšího ná-
městka primátora Jiřího Štáb-
la a jde do voleb se čtyřkou. 
Za KSČM kandiduje z prvního 

místa Lubomír Škarda a má vo-
lební číslo pět. Jakub Mráček je 
lídr Volby Pro! Teplice a jde do 
voleb se šestkou. 

V Teplicích se volí celkem 
dvacet sedm zastupitelů. Před 
čtyřmi lety vyhrála komunál-
ní volby Občanská demokra-
tická strana, s dlouholetým 
lídrem a teplickým primáto-
rem Jaroslavem Kuberou. Dru-
há skončila Volba Pro! Teplice, 
třetí místo obsadilo hnutí ANO 
2011. V současném zastupitel-
stvu má své zastoupení také 
SPD a KSČM a hnutí PRO Zdra-
ví a Sport Teplice.  gz

Teplice - Prodávající z Teplicka 
narazila na podvodníka a při-
šla o pětatřicet tisíc korun. Na-
bízela přes internetový bazar 
oblečení a během komunikace 
s podvodným zájemcem o kou-
pi mu poskytla kompletní údaje 
ke své platební kartě. „Třiačty-
řicetiletá žena prodávala oble-
čení na portále Vinted, kdy se jí 
ozval kupující, kterému zaslala 
svou mailovou adresu. Na tuto 
jí byl odeslán e-mail s falešnou 
maskou Vinted s odkazem na 
platbu, kdy po rozkliknutí od-
kazu měla vyplnit přihlašovací 
údaje ke svému účtu a platební 
kartě,“ popisuje případ teplická 
policejní mluvčí Ilona Gazdo-
šová a dodala, že z tohoto účtu 
pak neznámý pachatel odčerpal 
částku přes 35 tisíc korun. Pod-
le policie se staly v uplynulých 
měsících podobných případů 
desítky. „Při prodeji věcí po-
stačí kupujícímu číslo vašeho 
účtu, žádné jiné údaje neposky-
tujte. Taktéž se nenechte vma-
nipulovat do instalace progra-
mů se vzdáleným přístupem,“ 
upozorňuje policejní mluvčí.  gz

Chtěla vydělat pár 
stovek a přišla o 35 tisíc 

400 lidí věnovalo nepoužívané věci 
z domácnosti do RE-USE centra
Teplice - Více než dvanáct mě-
síců Tepličané vědí, že ne-
využité věci nemusí skončit 
na skládce. RE-USE centrum 
je místem, kde se přijíma-
jí a také vydávají věci, které 
v jedné domácnosti už poslou-
žily, ale je škoda je vyhodit, 
když mohou posloužit ješ-
tě někomu jinému. „Celkem 
tu nějakou věc předalo 395 
lidí, 341 lidí si z nabídky vy-
bralo a nějakou věc odebra-
lo a 36 lidí se přišlo podívat, 
co by se hodilo, ale odešlo 
takzvaně s prázdnou,“ řekl 
mluvčí města Robin Röhrich. 
Donést můžete například 
drobný nábytek, bytové do-
plňky, ale i dětské hračky, 
sportovní potřeby, nádobí 
nebo nářadí. Centrum se na-
chází u vjezdu do sběrného 

dvora v Úprkově ulici 3120. 
Provozní doba je shodná se 
sběrným dvorem, ve všední 
dny od 8:00 do 18:00 hodin 
a v sobotu od 8:00 do 14:00 
hodin.  gz

Město řekne víc  
o parkovacím domě
Teplice - Máte pocit, že se v Tep-
licích špatně parkuje a město 
s tím nic nedělá? Přijďte o tom 
diskutovat. Podle primátora 
Hynka Hanzy během setkání 
proběhne prezentace zámě-
rů města v oblasti parková-
ní, jako je například parkova-
cí dům v Alejní ulici. Tématem 
ale budou i problémová místa 
ve městě, rozšíření parkovacích 
míst v obydlených oblastech, 
placená parkovací místa nebo 
rezidentské parkování. Veřejná 
diskuze k parkování ve městě 
proběhne 5. září od 16:00 hodin 
v prostorách Malého sálu Kruš-
nohorského divadla.  gz

V O L B Y  2 0 2 2

Tisíc domácností už 
třídí kuchyňský odpad
Teplice – Rovnou tisíc domác-
ností už třídí v Teplicích ku-
chyňský odpad. „Jde nám o to, 
aby se kuchyňský odpad dostal 
místo skládky do kompostár-
ny a vrátil zpět do přírody té-
měř stoprocentně, jako kvalitní 
kompost. Tím snížíme sklád-
kování a ušetříme peníze,“ řekl 
primátor Hynek Hanza. 

Kvůli zpřísňující se legislati-
vě bude cena za likvidaci odpa-
du pro obce postupně narůs-
tat, proto by měl v budoucnu 
systém třídění gastroodpadu 
fungovat v celém městě. Od 
roku 2023 navíc bude povinné 
v České republice gastroodpad 
třídit.  gz
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Kotlíkové dotace  
do konce srpna Autobusům zvoní umíráček

Po vandalství není ani památky. Kašna je jako nová

s r p e n  2 0 2 2

PRO VÍCE INFORMACÍ STAČÍ NASCANOVAT QR KÓD 
NEBO NAVŠTÍVIT WWW.FKTEPLICE.CZ

CELOROČNÍ NÁBOR DO PŘÍPRAVEK FK TEPLICE
INZERCE
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Teplice - V Teplicích by měly za 
rok a půl jezdit jenom trolej-
busy. Město rozšiřuje trolejbu-
sové trati do ulic, kde jezdily 
pouze autobusy. Většina je ho-
tová, zbývá osadit trolejovým 
vedením poslední plánovaný 
úsek, který propojí šanovský 
okruh u Nových lázní s Jankov-
covou ulicí u plavecké haly. 
Finanční náročnost tohoto pro-
jektu se podle primátora Hyn-
ka Hanzy blíží 100 milionům 
korun a na projekt město zís-
kalo dotační podporu ve výši 
zhruba 40 milionů korun. 

Nejpozději v roce 2023 tak 
budou mít Teplice celou síť 
MHD jen za pomoci elektric-
ké trakce, tedy trolejbusy 

a parciální trolejbusy, kte-
ré umožňují jet část trasy 
mimo troleje na baterie. „Jsme 
lázeňské město a chceme 

Ústecký kraj - Lidé s příjmy, které 
v roce 2020 nepřesáhly částku 
170 900 korun, mohou žádat 
o dotaci na výměnu starého kot-
le. Podle vedení kraje je celkem 
připravených více než 80 mi-
lionů korun a žadatelé mohou 
získat z dotace až 95 procent 
potřebné částky. Zbývá neroz-
dělených zhruba 22 milionů 
korun. Až do konce srpna jsou 
k dispozici peníze pro zhruba 
130 žadatelů.  gz

Teplice – Unikátní porcelánovou 
kašnu v Teplicích poničil letos 
na jaře mladistvý vandal. Do 
kašny hodil dělobuch a násled-
ný výbuch udělal do porcelánu 
díru. „Kašna je opravená a už 
z ní zase tryská voda,“ řekl pri-
mátor Hanza s tím, že opravu 
uhradila pojistka kašny. Porce-
lánovou kašnu s cibulákovým 
vzorem městu před čtyřmi lety 
darovala porcelánka v Dubí. 

V lázeňském městě je zhruba 
dvacítka různých kašen a fon-
tán, které v současné době 
spravuje společnost Marius Pe-
dersen. „Samotná správa těch-
to kašel vyjde přibližně na mi-
lion korun ročně. Pak jsou tam 
položky, které nelze nyní říci fi-
nálně, to je elektřina, voda, pří-
padně právě úhrada nějakých 
poškození,“ doplnil náměstek 
primátora Jiří Štábl.  gz

V Aquacentru roste 
nové slunění

Teplice - Přestavba venkovní-
ho slunění v areálu teplického 
Aquacentra je v plném proudu. 
Práce za 15 milionů korun za-
hrnují zábavní zónu pro děti, 
nové oválné nerezové brouzda-
liště s atrakcemi, herní 3D prv-
ky a opalovací plata ke slunění. 
„Jedná se o přestavbu prostorů, 
kde byl dosud málo využívaný 
minigolf,“ řekl náměstek pri-
mátora Jiří Štábl. Podle vedení 
aquacentra by mohlo být nové 
venkovní slunění otevřeno kon-
cem letošního léta.  gzOpravy škol se stihnou, než zasednou děti do lavic
Plivátko dostalo 
kabát za 6 milionů

Na komíně bývalé výtopny se narodila sokolí trojčata

Teplice - Rekonstrukce tělocvi-
čen, osvětlení nebo sportovišť 
probíhá i o letošních prázd-
ninách v teplických školách 
a školkách. „Do vybavení škol 
a zlepšování prostředí pro vý-
uku investujeme každoročně. 

V současné době probíha-
jí práce za zhruba 1,9 milionu 

korun v MŠ Fráni Šrámka. 
Prakticky hotová je rekon-
strukce podlahy tělocvičny 
a osvětlení za 3 miliony na ZŠ 
Plynárenská a podobnou akci, 
tedy rekonstrukci tělocvič-
ny včetně osvětlení, chystáme 
v ZŠ Maršovská,“ vyjmenoval 
některé investice náměstek 

primátora Jiří Štábl s tím, že na 
zrekonstruované fotbalové hři-
ště se můžou těšit žáci ZŠ Ver-
dunská, nové osvětlení bazénu 
budou mít na ZŠ Maršovská. 
Podle Štábla by se veškeré prá-
ce měly stihnout tak, aby žáci 
mohli usednout v září do škol-
ních lavic.  gz

podporovat bezemisní pro-
voz, takže městská doprava by 
měla být kompletně na elekt-
rický pohon,“ řekl Hanza.  gz

Teplicko – Horké letní dny mo-
hou obyvatelé Dubí trávit na 
opraveném koupališti. To je 
v provozu denně od 9:00 do 
19:00 hodin, dospělí zaplatí 
vstupné sto korun, děti a dů-
chodci polovinu.

Oblíbené dubské plivátko, 
jak mu místní říkají, bylo od 
předčasně ukončené sezóny 
v roce 2019 uzavřeno. Z prask-
lého bazénu prosakovala voda. 
Vedení města zvažovalo stavbu 
nového bazénu, pak se rozhod-
lo nechat bazén potáhnout spe-
ciální fólií.

Opravy přišly na bezmála šest 
milionů korun. Podle starosty 
města Petra Pípala by výstav-
ba nového koupaliště přišla na 
zhruba 17 milionů korun.  gz

Teplicko - Velikou radost udělal 
energetikům sokolí pár z komí-
na bývalé výtopny v Probošto-
vě. Stejně jako loni vyvedl hned 
tři mláďata. Neobešlo se to ale 
bez komplikací. Původní part-
ner samice bohužel uhynul, 
proto také hnízdění proběhlo 
později, než se očekávalo.

„Když jsem vylezl na ochoz 
komína s úmyslem okroužkovat 
mladé, samice teprve seděla na 

vejcích. Nicméně na svět přišli 
dvě krásné sokolí holky a jeden 
kluk,“ vysvětluje ornitolog Vác-
lav Beran, jehož lze bez nadsáz-
ky považovat za kmotra mla-
dých sokolů.

Z ochozů komínů a chladicích 
věží ČEZu vylétlo letos do světa 
neskutečných 33 mláďat, z toho 
4x čtyřčata, 5x trojčata a jed-
nou dvojčata. „Všechna mláďata 
se letos podařilo okroužkovat, 

takže doufám, že o nich v dal-
ších letech ještě uslyšíme,“ do-
dává Beran.  gz



6

v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c zZ D R A V Í

Hygienička: Pravidla známe, teď už je to na nás

INZERCE

Teplice - Po více než dvou le-
tech od rozšíření koronaviru 
do České republiky se stále 
nepodařilo epidemii zkrotit. 
Počty nakažených koronavi-
rem začaly letos stoupat už 
v červenci, zatímco v uply-
nulých letech to bývalo až na 
podzim. Ukazuje se tak, že ne-
jde o čistě sezonní záležitost. 

Z dat ministerstva zdravot-
nictví vyplývá, že křivka vyvr-
cholila 25. července, kdy při-
bylo 3 768 nakažených. Od té 
doby postupně klesá. V sou-
časné době je v České repub-
lice bezmála tři tisíce přípa-
dů. Na Teplicku je jich kolem 
dvou stovek. Pozitivní test na 
covid-19 měly v České repub-
lice od začátku epidemie více 
než čtyři miliony lidí a zemře-
lo 40 587 lidí pozitivně tes-
tovaných, z toho na Teplicku 
482. Podle hlavní hygieničky 
Krajské zdravotní Dany Va-
culíkové je jen na nás, jak se 
bude situace nadále vyvíjet. 

Epidemie koronaviru za-
čala s létem zrychlovat. 
Nyní znovu slábne. Jak to 
v současné době vypadá 

v nemocnicích Krajské zdra-
votní?

Situace není nikterak alar-
mující, v našich nemocnicích 
sice aktuálně covidové paci-
enty máme, ale nejedná se 
naštěstí o nijak vysoká čísla. 
Přesto se v nemocnicích Kraj-
ské zdravotní doporučuje po-
užívání respirátorů, případně 
roušek, a to jak v čekárnách, 
tak také při návštěvách lůžko-
vých oddělení.

Bavíme se o takzvané letní 
vlně. Jak byste ji popsala?

Letní vlna je vyústěním ně-
kolika faktorů, jako je vysoká 

nakažlivost posledních mutací 
omikronu, zvýšená mig-
race našich obyvatel 
a v neposlední řadě 
absence protiepi-
demických opat-
ření. Naštěstí prů-
běhy onemocnění 
i vlivem předcho-
zích očkování, ne-
jsou příliš závažné.

Zmiňujete očkování. Nyní 
se nabízí možnost čtvrtého 
přeočkování proti nemoci co-
vid-19. Doporučovala byste 
ho všem, nebo jen rizikovým 
skupinám?

Posilující dávky očkování 
bych doporučila všem, kteří 
jsou rizikovou skupinou, všem, 
kteří pracují ve zvýšené expo-
zici viru, a všem, kteří svým 
očkováním ochrání ohrožené 
skupiny obyvatel.

Jaká opatření jsou na místě 
dodržovat, abychom se na 
podzim nepotýkali s další vl-
nou?

Pravidla jsou pořád stej-
ná a osvědčená – dezin-
fekce rukou, rozestupy 

Očkuje se v budově J v areálu 
teplické nemocnice v pátek od 8:00 
do 12:00 hodin, přednostně budou 
očkováni lidé s platnou rezervací na 
konkrétní den a čas. Očkování zare-
gistrovaných dětí 12–15 let probíhá 
v ordinaci Lékařské pohotovostní 
služby (pavilon J), a to 19. srpna 
a 16. září od 8:00 do 10:00 hodin. 
V případě potřeby změny termínu 
lze volat pouze v pátek v době od 
8:00 do 10:00 hodin na číslo +420 
417 519 722.

O Č K O V Á N Í
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Stěhovali jste se do nové domácnosti?

Máte chatu, kterou využíváte hlavně o víkendu?

Vlastníte, nebo si plánujete koupit elektromobil?

Ohříváte doma vodu v elektrickém bojleru?

Topíte doma pomocí elektřiny? 

Pokud jste alespoň jednou odpověděli 
ANO, možná i vy za energie zbytečně 
přeplácíte. 
Ozvěte se nám a společně to ověříme.

ANO NE

Ušetřete  
na energiích 
až tisíce ročně 
Stačí si ověřit správné nastavení  
distribuční sazby a jističe

 
Když 

 například  
zapomenete změnit 
distribuční sazbu po  

dostavbě rodinného domu 
z D01d na D25d, může vás 
to při spotřebě 4,5 MWh 

stát 5 079 Kč  
za rok.

a v indikovaných případech 
respirátory. Buďme ale 

realisté, podzimní 
vlna přijde a je jen 

na nás, v jaké kon-
dici ji přivítáme 
a zda jsme ochotni 
dodržovat alespoň 
nějaká základ-

ní opatření. Každý 
člověk již v součas-

né době ví, co má udě-
lat pro to, aby neonemocněl 

nebo aby neohrozil ostatní. Je 
to na nás.  gz
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Je dobré umět přetavit špatné věci v něco pozitivního
říká Nikola Fialová Seifrtová, neúnavná organizátorka kulturních a sportovních akcí v Teplicích a okolí
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Nikolo, můžete se pro ty, kte-
ří by vás náhodou neznali, 
stručně představit?

Jsem především manželka 
svého muže Jirky a maminka 
našich dvou dětí, Johanky a Já-
chyma. Donedávna jsem pra-
covala v Paměti národa jako 
koordinátorka vzdělávacích 
programů. Tepličáci pravdě-
podobně budou znát někte-
rou z akcí, které pořádám, 
třeba Živé Teplice, Sayfyho 
Memorial nebo sérii promítá-
ní dokumentárních filmů Ki-
neDok. 

Zmínila jste Sayfyho Me-
morial, tedy cyklistický zá-
vod v okolí Barbory. Podle ná-
zvu odhaduji, že má někoho 
připomínat. 

Je to tak. Závod jsme s rodi-
nou založili před 13 lety, když 
jsme se snažili vyrovnat se 
smrtí mého mladšího bráchy. 
Jmenoval se David Seifrt, ale 
mezi kamarády se mu říkalo 
přezdívkou odvozenou z pří-
jmení, proto Sayfy. Byl to ne-
smírně talentovaný cyklista, 
vypadalo to na slibnou závod-
nickou dráhu… Dokud… (od-
mlčí se) Dokud se během chví-
le tragicky nezabil v autě.

To je mi moc líto. Co to pro 
vás znamenalo?

Byl to milovaný brácha, byli 
jsme si hodně blízcí. Když teď 
vidím naši starší dceru a mlad-
šího syna, pořád je to pro mě 
živé.

Chápu vás. Cyklistický závod 
byl tedy svého druhu terapie?

Asi ano, pro mě i rodiče to 
byl způsob, jak ten hluboký 
smutek otočit v něco, co oce-
ní i další. Naše přání tak bylo 
a je, aby 28. 9., kdy se ta tragé-
die stala, co nejvíc lidí jezdilo 
na kole.

To je určitě pro všechny jeho 
přátele krásná příležitost na 
něj vzpomenout. Jak se závod 
za ta léta vyvinul?

Myslím, že by z toho brácha 
měl radost… Účastní se regio-
nální špičky i sváteční cyklisti, 
typicky 250 závodníků všech 
kategorií a navrch 50 dětí. 
Loni jsme museli závod zrušit 
kvůli tátovým závažným zdra-
votním problémům se srdcem 
a letos z důvodu mé blížící se 
dvojité operace. Ale i přesto 
jsme tyto dva roky uspořádali 
alespoň vzpomínkovou vyjížď- 
ku s bráchovými nejlepšími 
přáteli a nejvěrnějšími fanouš-
ky závodu.

Na začátku jste jako jednu ze 
svých aktivit zmínila i Živé 
Teplice…

Je to sousedská slavnost: 
U Mušle se rok co rok potká-
vají Tepličané u krámků míst-
ních prodejců a s lokálními 
umělci a spolky. Myslím, že 
to už k městu dost patří. Loni 
jsme dokonce udělali i zimní 
variantu v muzeu! Celkově se 
akce konala už osmkrát.

Zdá se mi, že na maminku od 
malých dětí je toho více než 
dost. 

To máte pravdu. Ale přestaň-
te s tím, když vidíte tu odezvu! 
Často už rok dopředu mi lidi 
píší, kdy bude další akce. Mám 
radost z rostoucího zájmu, do-
dává mi to energii v náročném 
organizování pokračovat.

Aby toho nebylo málo, v září 
taky kandidujete do městské-
ho zastupitelstva. 

Jsem trojka na kandidátce 
VOLBY PRO! TEPLICE. Pře-
devším jsem ale hrdá na to, 
v jaké sestavě do toho jdeme. 
Heslo „Lidé, kterým věříte” tu 
není žádná fráze: vzhledem 
k tomu, co mají mé kolegyně 
a kolegové za sebou, vím, že to 
je ta nejlepší sestava. Je jedno, 
jestli někdo pracuje v sociál-
ních službách, řeší kriminali-
tu, vede skauty nebo sportov-
ní oddíl, řídí úspěšnou školu, 
pořádá kulturní festival ane-
bo organizuje úklidové akce. 
Všechno to jsou prospěšné ak-
tivity a ti, kteří za nimi stojí, 
do zastupitelstva prostě patří.

Co motivuje ke kandidatu-
ře vás?

Teplice miluju. Ale přesto je 
tu několik věcí, které bych si 
přála jinak, nejvíc asi v kultur-
ní oblasti a taky komunitních 
záležitostech. To je koneč-
ně oblast, kterou v programu 
VOLBY PRO! TEPLICE osobně 
zaštiťuji. 

Má kandidatura má ještě 
jeden aspekt: Chci podpořit 
všechny ženy, třeba i matky 
s malými dětmi, k zapojení se 
do komunální politiky, která 
má ten největší vliv na věci 
všedního dne kolem nás. Je 
dobře, když v zastupitelstvu 
jsou i lidé, kteří Teplice znají 
z pohledu mladých rodin! 

V životě jsem si to nastavila 
tak, že je dobré umět přetavit 
špatné věci v něco pozitivní-
ho. Když slýchávám brblání na 
to, co se lidem ve městě nelíbí, 
říkám si, že je důležité osobně 
do voleb jít a pomoct. Dosud 
jsem městu pomáhala zmíně-
nými aktivitami, teď chci být 
užitečná i jinak.

Děkujeme za rozhovor a ne-
jen ve volbách přejeme hodně 
štěstí!

Narodila se před 35 lety v Tepli-
cích. Vystudovala filozofii a polito-
logii. Sbírala pracovní zkušenosti 
v zahraničí a následně pracovala 
například pro humanitární orga-
nizaci Člověk v tísni. Do nedávna 
koordinovala vzdělávací projekty 
Paměti národa v severních 
Čechách. Stojí v čele spolku Sayfy, 
se kterým pořádá např. cyklistický 
závod Sayfyho Memorial nebo 
sousedskou slavnost Živé Teplice. 
Je vdaná, má dceru a syna.

Nikola Fialová Seifrtová
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Elly: Člověk musí zkusit věci, které nejsou ideální, aby věděl, do čeho už nepůjde 

jídlo: KFC 

barva: modrá

číslo: 2 a 7

hudba: Beyonce, 
Adele, Queen

politik: Volodymyr 
Zelenskyj 

M O J E  N E J

Kariéru odstartovala ještě při studiích. 
A vůbec to nebylo snadné, protože to bylo 
v době, kdy Česko na dlouho zavřela covidová 
pandemie. Přesto to byl úspěšný start. Letos 
se zpěvačka Elly stala jednou z českých 
akvizic bohatého programu vyhlášeného 
hudebního festivalu Colours of Ostrava. 
Rodačka z Bíliny, jejíž civilní jméno zní Eliška 
Tunková, si přála být zpěvačkou už malička.
Gabriela Zlámalová

Jak je těžké pro holku z Bíli-
ny prorazit v kulturní sféře? 
Není snadnější start, když 
jste v centru dění, tedy v Pra-
ze?

Bílina je krásné město, ale 
s fungováním v Praze se to 
nedá srovnat. Myslím, že kdy-
bych v šestnácti nešla na kon-
zervatoř do Prahy, tak bych 
možná neměla šanci dostat 
některé příležitosti, které jsem 
díky Praze měla. Teď v Praze 
žiji sedmým rokem, a i když je 
tady opravdu frmol, tak je to 
pro mě město snů.

Čím jste chtěla být jako malá 
holka. Zpěvačkou?

Už od malička jsem si přála 
být zpěvačkou, teda jedno ob-
dobí jsem chtěla být princezna 
nebo mořská panna, ale hudba 
stejně zvítězila. Po absolvování 
základní školy jsem si nebyla 
upřímně jistá, jestli by neby-
lo lepší mít základ, o který se 
v budoucnu dá opřít, a tak jsem 
šla studovat Střední školu di-
plomacie a veřejné správy, obor 
bezpečnostně-právní. Ano, 
chtěla jsem být policistka. To 
mi vydrželo rok a pak jsem zku-
sila přijímací zkoušky na Kon-
zervatoř Jaroslava Ježka a ono 

to vyšlo. Přestěhovala jsem se 
do Prahy a začala jsem žít svůj 
sen.

Co na to říkali doma? Nebyli 
proti zpívání?

Já pořád říkám, že moje nej-
větší životní výhra je moje ro-
dinné zázemí a moji rodiče. 
Nikdy jsem neměla pocit, že by 
byli proti tomu, ale samozřejmě 
jsme vedli rozhovory a mluvi-
li jsme o kladech a záporech. 
Moje maminka mi vždycky 
říká, že můžu dokázat všechno, 
co si budu přát a v tomhle du-
chu nás se ségrou taky s tátou 
vychovávali. A ono to opravdu 
vychází.

Vystudovala jste konzerva-
toř, takže si zvyšujete vzdělá-
ní v oboru. Je tedy zpěv vaším 
definitivním osudem, nebo 
máte blízko třeba i k herec-
tví?

Na Konzervatoři Jaroslava 
Ježka jsem vystudovala obor 
hudebně dramatické umění, 
a to byly tři obory – tanec, zpěv 
a herectví. Všechny mě moc ba-
vily, ale ve třetím ročníku, kdy 
jsem začala skládat hudbu, tak 
ten zpěv a hudba hodně převý-
šily ostatní obory. Bylo to tak, 
že když jsem zjistila, že najed-
nou umím něco nového, nemě-
la jsem toho nikdy dost. Ale he-
rectví i tanec jsou dodnes moje 
srdcové záležitosti a ráda se 
jim věnuji.

Jak moc je důležité v téhle 
branži narazit na správné 
lidi?

Najít v branži správné lidi je 
asi ta nejdůležitější věc. Ostat-
ně, ono nejen v branži, ale 
i v osobním životě. Já jsem teď 
momentálně v bodě, kdy cítím, 
že jsem v obou směrech ob-
klopena správnými lidmi. Ne 
vždy tomu tak ale bylo. Byla 
jsem hodně naivní a důvěřivá 

a vůbec jsem nevěděla, jak hu-
dební svět funguje. Je to stejné 
jako s čímkoliv jiným v živo-
tě… člověk si musí zkusit věci, 
které nejsou úplně ideální, aby 
věděl, co potom chce a do čeho 
už nikdy nepůjde. 

Vaším oborem je muzikál. Už 
máte nějaké nabídky na vy-
stupování?

I když je mým oborem mu-
zikál, tak to momentálně není 
obor, na který bych se zamě-
řovala. Díky tomu, že jsem vy-
studovala tanec, zpěv i herec-
tví, tak ke všem těmto oborům 
mám velmi blízko. Nyní se za-
měřuji na autorskou tvorbu 
a hudbu. Jednou bych si ale ur-
čitě chtěla zkusit zahrát v diva-
delní hře nebo muzikálu, proto-
že to je něco, co jsem si tehdy 
v těch čtrnácti letech vysnila, 
ale momentálně se na to ne-
soustředím. 

Jaký hudební žánr je vám 
vlastně nejbližší a o čem nej-
raději zpíváte?

Nejbližší je pro mě ur-
čitě pop, je to krásný 
žánr, který v sobě 
má mnoho různých 
možností, a proto 
ho také nejradě-
ji zpívám a tvo-
řím. Jde mi to 
tak samo od 
ruky a nemu-
sím o tom 
moc přemýš-
let a myslím, 
že tak to má 
být, když člo-
věk dělá to, 
co ho baví. 
Nejradě-
ji zpívám 
o lásce, to 
je to nej-
krásnější, 
co člověk 
může cítit.

Vy kromě 
zpívání také 
skládáte. Co 
vás inspiruje?

Při svo-
jí tvorbě čer-
pám nejčastěji 
z mezilidských 
vztahů, to je 
moje inspira-
ce. Často píšu 
o tom, co cítím, 
nebo o tom, co 
mě trápí… Psaní 
je pro mě tako-
vá terapie a jsem 
šťastná, že to 

všechno můžu sdílet s poslu-
chači.

Máte nějaký hudební vzor? 
Jakou hudbu ráda poslouchá-
te?

Moje hudební vzory se v prů-
běhu let měnily. Dlouhou dobu 
mě držela kapela Queen, kte-
ré jsem neskutečně propadla. 
Později, když jsem procházela 
pubertou, tak to byla Beyonce, 
která mě drží 
dodnes a je 
mým vzo-
rem a in-
spirací. 



R O Z H O V O R

9

Elly: Člověk musí zkusit věci, které nejsou ideální, aby věděl, do čeho už nepůjde 

se narodila 30. srpna 1999 v Mos-
tě, ale považuje se za bílinskou 
rodačku. Celý svůj dosavadní život 
prožila Bílině na Teplicku. Vystudo-
vala Konzervatoř Jaroslava Ježka, 
obor hudebně dramatické umění. 
V současné době spolupracuje 
s Benem Cristovaem a věnuje se 
kromě zpěvu a skládání hudby, 
také výuce zpěvu. Letos jsme Elly 
mohli vidět a slyšet na hudebním 
festivalu Colours of Ostrava. Je 
zadaná.

Eliška Tunková

P R O F I L

s r p e n  2 0 2 2

Zároveň také moc ráda poslou-
chám zpěvačku Adele.

A hudební sen?
Mým hudebním snem je mít 

publikum. Tím myslím to, že 
jsem vždy snila o tom, že si ně-
kdy někdo pustí moji písničku, 
nebo že ji uslyším v rádiu, až 
pojedu v autě, a jsem nesmírně 
šťastná a vděčná, že se mi můj 
sen po malých krůčkách začí-
ná plnit. Teď, když jedu v autě 
a slyším svoji písničku v rá-
diu… je to nepopsatelný pocit.

Co vy a sebepropagace na so-
ciálních sítích. Je to v součas-
né době nutností být na sí-
tích aktivní?

Já a sebepropagace... To byla 
dlouhá cesta a ještě delší mám 
před sebou. V dnešní době je 
nesmírně důležité být aktivní 
na sociálních sítích a mně to 
na začátku popravdě vůbec ne-
šlo. Mám ráda svoje soukromí 

a nikdy jsem neměla potře-
bu o sobě sdílet informa-

ce na sociálních sítích, 
ale vybrala jsem si 

obor, kde je to po-
třeba a kde je to 
nutnost. Postupně 
si k tomu stále hle-
dám cestu a dělám 
si to tak nějak po 

svém a snažím se 
v tom zdokonalovat. 

Jak náročné bylo pro 
začínající zpěvačku obdo-

bí pandemie?
Období pandemie je pro začí-

nající zpěváky a umělce zdrcu-
jící. Mně to vyšlo zrovna tak, že 
jsem absolvovala školu v době, 
kdy pandemie začínala, tak-
že bylo dost náročné se někde 
uchytit s vědomím, že nemůžu 
dělat to, co mě baví. Na druhou 
stranu jsem měla dost času na 
to psát a skládat další hudbu 
a dnes stále čerpám ze skladeb, 
které jsem složila v období pan-
demie.

Co ve své dosavadní tvor-
bě považujete za největší 
úspěch?

Za svůj největší dosavadní 
úspěch považuji moji účast 
v Music Chart Evropy 2, kde 
jsem byla šestkrát na prvním 
místě a jednou na druhém. 
Moc to pro mě znamená, 
protože píseň „Are you the-
re” byla jednou z prvních 
písní, které jsem napsala 
a mám velkou radost, že 
měla tak krásný ohlas. Dal-
ší úspěch, ze kterého mám 

velkou radost, je spolupráce 
právě s Benem Cristovaem. Jed-
ná se o spolupráci pro O2 You, 
kdy si společnosti O2 vybírá 
umělce, kteří budou reprezen-
tovat jejich nové produkty svoji 
hudební tvorbou. Dalším úspě-
chem je pro mě vystupování na 
Colours of Ostrava, které jsem 
měla možnost letos zažít. Spo-
lečně s Tomem Princem, Ka-
rolem Komendou a Marcellem 
jsme vytvořili hudební uskupe-
ní a prezentovali jsme vlast-
ní tvorbu. Musím říct, že to 
pro mě byl velice silný zážitek 
a úžasná zkušenost.

Kde vás fanoušci můžou vi-
dět v nejbližší době?

V srpnu pracuji na novém 
songu, který jsme vytvořili 
společně s Benem Cristovaem, 
a spolu s tím k němu točíme 
videoklip. Všechno má vyjít 
začátkem září, takže máme 
co dělat. V září budu vystu-
povat 8. v Ostravě, 9. v Brně 
na Jakubáku, kde vystoupím 
s Karolem Komendou před Be-
nem Cristovaem, který je hned 
po nás, dále 20. v Cafe v Lese 
v Praze, kam se moc těším, 
jelikož se bude jednat o můj 
první vlastní koncert „se vším 
všudy“, bude tam spousta hos-
tů a myslím, že to bude krás-
ná akce. Spoustu dalších akcí 
mám pak uvedené na mém in-
stagramovém profilu elly_mu-
sicofficial. 

Vy jste se v Bílině narodila 
a vyrůstala. Vracíte se sem 

ještě někdy? Co tady máte 
ráda?

Do Bíliny se vracím téměř 
každý víkend. Mám skvělé ro-
dinné zázemí a jsem tak trošku 
mamánek (smích). Takže se mi 
často stýská a Bílina je krásné 
město a mám to tam moc ráda. 
Nejraději mám určitě Kysel-
ku, to je místo, kde jsem strá-
vila velkou část svého dětství, 
a mám díky tomu spoustu krás-
ných vzpomínek. Na Kyselce 
a na Bílinském zámku se také 
natáčel můj videoklip, který vy-
šel na začátku května. Bylo pro 
mě úžasné natáčet na místech, 
na kterých jsem vyrůstala.

Proč si vlastně říkáte Elly?
Dlouho jsem nevěděla, co 

bych tak mohla použít, proto-
že jsem chtěla, aby to bylo ori-
ginální, a potom mi došlo že, 
mě vlastně většina lidí oslovuje 
„Eli, Elí…“, a tak jsem vycházela 
z toho a vzešlo z toho Elly.

Máte vůbec čas na odpočinek? 
Co ráda děláte?

Když vám volno, tak svůj čas 
nejraději trávím se svojí rodinou 
a s mým přítelem. Letos jsme si 
pořídili štěňátko, a to je momen-
tálně naše největší radost a vět-
šinu času trávíme s ním. Dále 
také moc ráda chodím do diva-
del a na koncerty a jsem moc 
vděčná, že po dlouhé covidové 
pauze konečně můžeme. 

Prozradíte, jaké máte pracov-
ní, ale i životní plány do bu-
doucna?

V budoucnu bych se moc 
ráda zdokonalovala v tom, co 
mě teď naplňuje a dělá šťast-
nou, a to je hudba. Jsem pořád 
ještě na začátku cesty a já se 
nemůžu dočkat toho, co bude 
dál. Mám spousty snů a poprav-
dě se nesnažím plánovat si ži-
vot až moc do detailů, ale čer-
pám z toho, co se děje v mém 
životě nyní, a na tom stavím. 
Samozřejmě bych jednou chtě-
la velkou rodinu, ale na to je 
ještě času dost. 
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Botanická zahrada oslavuje dvacetiny výstavou

Psí den slibuje odpoledne plné dobré zábavy a soutěží o zajímavé ceny
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JSI VŠEOBECNÁ 
NEBO PRAKTICKÁ SESTRA?

PŘIDEJ SE DO NAŠEHO TÝMU 
ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ INTENZIVNÍ PÉČE!

Nabízíme

• Náborový příspěvek až do výše 200 000 Kč
• Dotovaná doprava
• Příspěvek na stravu a ubytování
• Termín nástupu ihned nebo dle dohody

Své životopisy zasílejte:

Michaela Jirkovská

608 070 839

michaela.jirkovska@nemocniceostrov.cz
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INZERCE

Teplice - Při této příležitosti se 
v zahradě koná výstava s ná-
zvem Vyrostla nám do krásy, 
která mapuje její historii. „Ná-
vštěvníci si mohou prohléd-
nout unikátní fotografie, jak 
se bouraly staré skleníky a jak 
probíhala stavba nového skle-
níkového komplexu, včetně 
osazování rostlinami, a jak to 
všechno postupně rostlo,“ říká 

její historie se 
píše na konec 
19. století, kdy 
se objevují prv-
ní zmínky o zá-
sobní zahra-
dě. V 70. letech 
20. století se 
otevřela popr-

vé veřejnosti, jinak sloužila 
zejména městu pro přípravu 

sadby letniček, dvouletek a zi-
mování palem. Botanickou za-
hradou v dnešním slova smy-
slu se stala teprve 1. 1. 2002 
zásluhou tehdejšího primáto-
ra Jaroslava Kubery a ředitele, 
významného botanika, Jiřího 
R. Haagera. Nový skleníkový 
komplex Tropicana byl společ-
ně s celou zahradou otevřen 
1. 5. 2007.  gz

autor výstavy 
a kurátor zahra-
dy Jan Ptáček. 
Výstava je umís-
těná na hlavní 
cestě ve venkov-
ní expozici, kde 
bude do konce 
roku.

V České republice patří tep-
lická zahrada mezi ty mladší, 

Teplice - Agility hřiště v Trno-
vanech přivítá 27. srpna od 
14:00 hodin první ročník akce 
Psí den. Milovníci psů z Teplic 
a okolí si užijí zábavné odpo-
ledne spolu se svými mazlíčky. 
„Program je zaměřen na výcvik 
a vhodné aktivity se psy. Všich-
ni pejsci se mohou zúčastnit 
hned několika zábavných sou-
těží a vyhrát atraktivní ceny,“ 
říká za pořadatele Kateřina 
Kašparová. Akce má ale také 
upozornit na situaci kolem 
množíren a útulků. 

Akce Psí den se bude letos po-
prvé konat. Přiblížíte nám ji?

Bude to zábavné odpoled-
ne pro pejsky a jejich lidi. Pro-
gram hodně zaměříme na vý-
cvik a vhodné aktivity se psy. 
Konkrétní cviky, jak učit zákla-
dy poslušnosti, předvede před-
ní trenérka psů Hana Böhme. 
Návštěvníky chceme hlavně 
příjemně pobavit a informovat 
je o novinkách v psím světě. 
Vstup na akci je zdarma.

Na jaké doprovodné akce se 
návštěvníci mohou těšit?

Přítomní pejsci se mohou 
zúčastnit zábavných soutě-
ží – Zákeřná ulička či Neber 
buřta. Obě se nám už mockrát 

osvědčily na jiných psích 
dnech, které běžně pořádáme 
po celé republice. Registrace do 
soutěží bude až na místě, nikdo 
se nemusí hlásit předem.

Zákeřná ulička nebo Neber 
buřta? Co si pod tím máme 
představit?

Zákeřná ulička představuje 
prostor plný nastražených lá-
kadel, jako jsou hračky, mlsky, 
a pejsek ho musí proběhnout, 
přičemž mu měříme čas. Tři 
nejrychlejší vyhrají atraktiv-
ní ceny. Neber buřta spočívá 
v tom, že pejskovi nabízím lá-
kavou mlsku a on si ji nesmí 

vzít – a to pouze na základě 
slovních pokynů od páníč-
ka. Kdo odolá – obdrží mňam-
ku domů. Že jsou obě soutěže 
vtipné hlavně pro okolní divá-
ky, asi nemusím příliš zdůraz-
ňovat (smích).

Je akce spojena i s nějakou 
podporou útulků?

Akci důsledně chystáme 
jako zábavnou, osvětovou 
a charitativní. Na místě bude 
přítomno několik útulků, kte-
ré se tak budou prezentovat 
široké veřejnosti. Součástí 
programu bude charitativní 
tombola.  gz

U P O Z O R N Ě N Í 
Od 10. 8. do 5. 10. 2022 

probíhá rekonstrukce sociálního 
zařízení v šatnách pro služby 

�tness a squash. 

Po dobu rekonstrukce budou, 
vždy kvůli zajištění chodu služeb 

�tness a squash, v provozu 
dvě šatny.

Děkujeme za pochopení.
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Stárnout se dá také s humorem

Muzeum láká na výstavu o pěstounech

Dubí vystavuje  
Slona v porcelánu
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Teplice - I stárnout se dá s hu-
morem a grácií. Pokud nevěří-
te, mohou vás o tom přesvědčit 
protagonisté komedie Kvartet. 
Tu uvidíte v rámci open air pře-
hlídky na vnitřním nádvoří tep-
lického zámku 2. září od 20 ho-
din.V laskavé komedii s typicky 
britským humorem o umění 
stárnout a nesmrtelnosti ducha 

a Rudolf Hrušínský. 
Hrdiny příběhu jsou lidé, kte-

ří možná už mají produktivní 
věk za sebou, ale neztrácejí tou-
hu žít, vůli něco udělat a hlav-
ně snít. Penzion pro vysloužilé 
operní umělce je poslední štací 
někdejších pěveckých virtuózů. 
Poklidný život však rozvíří pří-
chod slavné sopranistky.  zt

Dubí - Zajděte se podívat do 
Domu porcelánu s modrou krví 
na novou dočasnou instalaci 
velkoformátového obrazu ma-
líře Michala Janovského Slon 
v porcelánu. „Když jsme před 
časem narazily na obraz Slon 
v porcelánu od malíře Micha-
la Janovského, zdálo se nám 
to jako milý vtip ke sdílení. Ti 
z vás, kteří nás v Dubí už navští-
vili, si jistě všimli neuvěřitelné 
podobnosti s naší stálou expozi-
cí porcelánu,“ přibližuje Marie 
Davidová z domu porcelánu. Ob-
raz je k vidění až do 14. září.  gzTeplice - Prázdniny jsou za svou 

druhou polovinou, ale pořád je 
spousta času pro různé akce 
a výlety. Jednou z možností je 
navštívit teplické muzeum. Kro-
mě různých výstav jsou zde při-
pravená pro děti od 6 do 12 let 
bez doprovodu rodičů Prázdni-
nová dopoledne v muzeu, která 
se konají 23. a 25. srpna od 9:00 
do 11:30 hodin. 

Chybět však nemůžou ani 
výstavy. Až do 28. srpna je v ro-
mánské expozici výstava Krá-
lovna Dagmar – zapomenutá 
česká princezna. Do 28. srpna 
je ve III. výstavní místnosti také 
k vidění Výstava výsledků me-
zinárodního porcelánového 

sympozia na téma Mluvící kvě-
tiny.

Do konce srpna si můžete ve 
vstupní hale teplického zámku 
prohlédnout putovní výstavu 
fotografií a životních příběhů 
pěstounů, která vznikla díky 
Nadačnímu fondu J&T v rámci 
kampaně Hledáme rodiče. Do 
10. září je v Jízdárně teplické-
ho zámku výstava Svět kosti-
ček® ze stavebnice Lego®. Do 
18. září jsou ve výstavní míst-
nosti k vidění Křišťálové vzpo-
mínky aneb skleněné dárky 
z cest: výstava rytého lázeň-
ského skla, grafických vedut, 
hutního skla ze Mstišova a vi-
nutých perlí.  gz

hrají Jana Švandová, Veroni-
ka Freimanová, Zdeněk Žák 

Charitativní aukce 
vynesla 151 tisíc 
Teplice - V charitativní aukci tep-
lického fotbalového klubu se vy-
dražily dresy a kapitánské pásky 
z Rozlučky legend Admira Ljeva-
koviće a Jana Rezka za 151 001 
korun. Celý výtěžek putoval na 
transparentní účet nadačního 
fondu klubu. „Vybrané prostřed-
ky nám umožní pomoci dalším 
jednotlivcům i organizacím v na-
šem regionu, kteří to potřebují,“ 
řekl Martin Kovařík z nadační-
ho fondu. Vydražily se všechny 
předměty, které se do aukce do-
staly. Za nejvyšší částku se vy-
dražil dres Admira Ljevakoviće. 
Finální příhoz v případě jeho 
dresu činil 13 tisíc korun.  gz

Historickým vlakem  
na oseckou pouť
Teplicko - Přijeďte vlakem zažít 
oseckou pouť. Tradiční měst-
ská slavnost s poutí se koná ve 
dnech 20. a 21. srpna. V sobo-
tu 20. srpna budou nasazeny 
zvláštní historické vlaky z Tep-
lic, Mostu a Litvínova a z Molda-
vy. Jízdenky zakoupíte v před-
prodeji na eshopu Českých drah 
a na pokladnách Českých drah. 
Protože kapacita zvláštních vla-
ků je omezena, doporučuje se 
koupit si jízdenku předem.  gz
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát spisovatele Roberta Fulghuma.
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Fotbalisté podpořili 
malou Majdalenku

Do nové sezóny ve 
šťastné žluté ponorce 

s r p e n  2 0 2 2

Dvouleté Majdalence z Tep-
lic, které byla v srpnu 2020 
diagnostikována spinální 
muskulární atrofie II. typu, 
znovu pomohly peníze z Na-
dačního fond FK Teplice. 
„V minulosti jsme již Majda-
lence pořídili speciální poloho-
vací sedačku a zároveň i slíbili, 
že jsme jí připraveni pomoci 
i v budoucnu, bude-li to třeba. 
Tentokrát jsme podpořili žá-
dost rodičů o zakoupení verti-
kalizačního stojanu pro Majda-
lenku a poskytli finanční dar 
ve výši téměř 16 tisíc korun,“ 

uvedl před-
seda správní 
rady Martin 
Kovařík.

Vertikali-
zační stojan 
je pro Majda-
lenku zatím 
jediný a hlavně bezpečný způ-
sob, jak se postavit. „Vertikali-
zační poloha je velmi důležitá 
hlavně pro přirozené fungová-
ní orgánů a správné postave-
ní kyčlí,“ upřesnila maminka 
Martina, která si pomoci žluto-
modrých moc váží.  gz

Teplický klub vstoupil do nové 
sezóny se zbrusu novými sada-
mi domácích i venkovních dre-
sů, ale i s novým generálním 
partnerem, kterým je Tipsport. 
„Věříme, že tato spolupráce při-
nese mnoho úspěchů oběma 
stranám,“ řekl ředitel FK Teplice 
Rudolf Řepka. Dosavadní gene-
rální partner klubu Bílinská ky-
selka bude klub nadále podporo-
vat a stává se jedním z hlavních 
partnerů. 

Nové domácí sadě dresů do-
minují tři různé odstíny žluté 
barvy, které dělí dres horizontál-
ními pruhy. V domácí variantě je 
dres doplněn modrými trenkami 
a bílými štulpnami. Pro venkov-
ní zápasy může být žlutý dres 
doplněný rovněž žlutými trenka-
mi a žlutými štulpnami. „Takzva-
ná žlutá ponorka nám na několi-
ka venkovních zápasech během 
jara přinesla štěstí, takže tuto 
kombinaci určitě opět využi-
jeme,“ vysvětlil mluvčí klubu 
Martin Kovařík. Venkovní sada 
je celá bílá, dres má na přední 
straně však šedé prvky doplně-
né prvky v odstínech modré. Na 
obou sadách včetně trenýrek 
jsou poprvé všechna partnerská 
loga v jedné barvě.  gz

Tančírnu ovládlo 
vášnivé tango

Třetí ročník mezinárodního 
tanečního víkendu přinesl do 
severních Čech argentinskou 
kulturu. 

V polovině srpna brázdi-
lo parket Malého sálu Kruš-
nohorského divadla v Tepli-
cích 190 párů tanečních bot 
v rytmu argentinského tanga. 
Program vyvrcholil sobot-
ním koncertem světoznámého 
italského orchestru Hyperi-
on Ensemble. Událost přiláka-
la účastníky ze 13 zemí nejen 
z Evropy, ale také z Ameriky. 
O své nepřišla ani veřejnost. 
Zájemci si mohli zdarma užít 
úvodní lekci tanga v rámci 
open-air tančírny v Šanovské 
mušli.

Do lázeňského města se tak 
vrací noblesa z dob, kdy byly 
Teplice zvány Malou Paříží. Ele-
gantní tanec s nostalgickým 
obsahem oslovuje stále více 
nadšenců. „Doufám, že se z této 
události stane každoroční tra-
dice, která bude dál růst,“ řekla 
jedna ze zakládajících členek 
této komunity a podporovatel-
ka Teplického Tango Termálu, 
profesionální tanečnice a lek-
torka argentinského tanga 
Radka Šulcová.  gz

Senioři oslavili přátelství na pikniku
Do oslavy Mezinárodního dne 

přátelství se zapojila i teplic-
ká Zvonkohra. Díky Regionální 
knihovně jsme měli příležitost 
být společně v Seumeho kapli 
a pokochat se ještě poslední den 
jako další perličkou dne výsta-
vou Evy Junkové. V 17:00 hodin 
jsme začali temperamentním 
konzertem v Seumeho kapli. 

Svěží brazilské rytmy přednes-
li Igor Barboi a Petr Zelenka. 
Vytleskávali jsme rytmus a byli 
si vědomi pospolitosti, porozu-
mění a vnitřní lidské blízkosti. 
Emoce jsme dali najevo i jem-
ným dotykem, někteří objetím. 
Po koncertě byl piknik a společ-
né povídání, mňamky. 

 Helena Voctářová, Zvonkohra Teplice
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Operace za jeden den, bezpečně, méně invazivně a s komfortem

Jaké typy operací a jakých 
oborech se v režimu jedno-
denní chirurgie mohou pro-
vádět? 

Zatím jsou to některé výko-
ny v oborech oční, ortopedie, 
chirurgie, urologie, ORL a gy-
nekologie. Ty určily odborné 
společnosti a hradí je zdravot-
ní pojišťovny. Samozřejmě se 
musí jednat o relativně zdravé 
pacienty bez vážných vedlej-
ších nemocí, ti musí být a vždy 
budou operováni v nemocni-
ci. Typicky se jedná o výkony 
typu artroskopie kloubů, ope-
race karpálních tunelů, halu-
xů, tenisových loktů, lupavých 
prstů, podkožních nádorů. 
Z oboru chirurgie o operace 
prsů, všech typů kýl, křečo-
vých žil, žlučníku, hemeroidů, 
v oboru urologie o operace in-
kontinence, biopsie prostaty, 
vasectomie a biopsie prostaty. 

V gynekologii a hysteroskopii 
o přerušení těhotenství a mno-
ho dalších výkonů, které zde 
nejde všechny vyjmenovat, ale 
v případě zájmu pacientovi ka-
ždé pracoviště sdělí, které vý-
kony provádí. 

Co pacienti vnímají jako 
hlavní výhodu jednodenní 
chirurgie?

Hlavní je asi rychlost a mož-
nost vybrání termínu, kte-
rý pacientovi vyhovuje, což 
většinou v nemocnicích není 
možné. Druhou hlavní je to, že 
nemusejí být delší dobu v ne-
mocnici a odchází po operaci 
domů buď ještě ten den, nebo 
druhý den ráno. Snižuje se tak 
riziko infekční nákazy a zkra-
cuje se i doba rekonvalescence 
a návratu do pracovního reži-
mu. A třetí pacienty vníma-
ná výhoda je určitá intimita, 

kterou v nemocnici také ne-
mají. 

Jak je to s touto plánovanou 
jednodenní chirurgií v ČR 
a ve světě? 

Tak tady jsme bohužel jako 
stát hodně zaspali. V Čechách 
je v jednodenním režimu pro-
váděno jen asi 5 % z celkové-
ho počtu operací. Jsou státy 
v EU i ve světě, kde je to mezi 
20–70 % operací. Tam se mu-
síme postupně dostat. Je to 
výhodné pro pacienty, šetří to 
finance zdravotním pojišťov-
nám a v nemocnicích se zkrátí 
čekací doby na náročné hlavně 
onkologické operace a operace 
traumat. 

Jaké typy operací provádíte 
v Ústí nad Labem? 

V Ústí provádíme mimo gy-
nekologii všechny typy výše 
uvedených operací a máme 
smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami. Navíc provádíme 
i výkony nehrazené zdravotními 
pojišťovnami, jako je plastika 
očních víček, operace prostaty 
vodní parou nebo endoskopická 
operace karpálního tunelu. 

Jak se mohou pacienti na 
vaše pracoviště objednat?

Měli by dostat kontakt od 
svého lékaře. Pokud ne a ne-
chtějí na operaci do nemocni-
ce, tak nás můžou oslovit tele-
fonicky, mailem, nebo dokonce 
poslat nález ke konzultaci onli-
ne přes náš web – www.euc.cz, 
kde je odkaz na operační péči. 

Jaké jsou zatím reakce paci-
entů na poskytnutou péči? 

Zatím musím říct, že jen po-
zitivní. A to jsme již za dva roky 
provedli více než 3000 operací. 
Neřešili jsme žádnou stížnost, 
slyšíme jen pochvaly. Pacienti 
jsou spokojeni s hezkým pro-
středím, profesionálním a pří-
jemným přístupem lékařů i se-
střiček i následnou péčí. 

Plánováná operační péče v jednodenním režimu 
je v poslední době, i díky covidu, omezení provozu 
nemocnic a velkému zájmu pacientů na vzestupu. 
MUDr. Jiří Madar je ortoped a jednatel EUC Kliniky 
Ústí nad Labem s.r.o., která tento typ operací již dva 
roky provádí. 
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Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace „U Slunce“ 
1.–3. 9.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 29. 9. 
– 1. 10.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 8.–10. 9.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 15.–17. 9.
A. Staška 1709–10 – na parkovišti (část ul. směrem k Červ. 
kostelu) 2.–5. 9.
A. Staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 19.–21. 9.
Bohosudovská 1478–83 – na parkovišti (naproti Kauflandu) 
14.–16. 9.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK)  
26.–29. 9.
Edisonova 1841–3 na parkovišti 28.–30. 9.
Hlávkova 6.–8. 9.
Husova x Arbesova – na parkovišti 5.–7. 9.
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 17.–20. 6.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 26.–28. 9.
Kopřivová x Trnková 8.–10. 9.
Krušnohorská – parkoviště 7.–9. 9.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 28.–30. 9.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie ČR  
19.–21. 9.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 28.–30. 9.
Nedbalova x Fibichova 12.–14. 9.
Potoční ul. 22.–24. 9.
Proboštovská x Táborská 5.–7. 9.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkovišti 
26.–28. 9.
Přítkovská x Edisonova 7.–9. 9.
Severní x Na Haldách 29. 9. – 1. 10.
Scheinerova 20.–22. 9.
Unčínská 9.–12. 9. 

Zemská 1439 27.–29. 9.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na tříděný 
odpad 2.–5. 9.
Doubravická 1683–4 30. 9. – 3. 10.
Gagarinova 23.–26. 9. 
Kosmonautů 21.–23. 9.
Kpt. Jaroše 1620 28.–30. 9.
Metelkovo nám. x Fügnerova 6.–8. 9.
Skupova x Čs. legií 14.–16. 9.
Sochorova 1307–10 do zeleně, event. točna MHD 7.–9. 9.
Trnovanská 1276–8 – parkoviště naproti přes silnici (nad MŠ) 
23.–26. 9.
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm Beache“  
9.–12. 9.
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem) – na parkovišti přes 
silnici 16.–19. 9.
V Závětří 1676–7 6.–8. 9.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 20.–22. 9.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo15.–17. 9.
Fučíkova stezka x Foersterova 1.–3. 9.
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. B. Němcové 
28.–30. 9.
J. Hory x U Horského pramene 9.–12. 9.
J. Hory x Vančurova 20.–22. 9.
J. Suka 2591 19.–21. 9.
Jankovcova u garáží (tabák) 20.–22. 9.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 30. 9. – 3. 10.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 21.–23. 9.
Křičkova x Škroupova 22.–24 9.
Křížkovského 2508–10 14.–16. 9.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 22.–24. 9.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 12.–14. 9.
Potěminova x K. Čapka 2.–5. 9.

Raisova 2573 – vnitroblok 12.–14. 9.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 6.–8. 9.
P. Holého x Purkyňova 9.–12. 9.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 16.–19. 9.
Alejní 2754 – zeleň 13.–15. 9.
Dubská x U hřiště 1.–3. 9.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
13.–15. 9.
Lípová x Jungmannova 27.–29. 9.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 23.–26. 9.
Tyršova 15.–17. 9.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č.p. 2786–9  
30. 9. – 3. 10.
Písečná 2990 29. 9. – 1. 10.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 15.–17. 9.
Pražská 2996–8 na parkovišti u hlavní silnice 5.–7. 9.
Rohová 185 – z boku domu 2.–5. 9.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 23.–26. 9.
Stará Mlýnská x Souběžná 13.–15. 9.
Svatováclavská x Vladislavova 15.–17. 9.
Sviní potok, Prosetice 8.– 10. 9.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 21.–23. 9.
Habrová 3082–3 27.–29. 9.
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 2.–5. 9.
Javorová 3025 13.–15. 9.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou plochu 
16.–19. 9.
Novoveská 3090–3 22.–24. 9.
Bílinská – točna MHD 22.–24. 9.
Francouzská x Varšavská 5.–7. 9.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709–2717 
21.–23. 9.

Jugoslávská – u zadních vchodů Bílinské č.p. 2330–1 6.–8. 9.
Jugoslávská 2534–5 27.–29. 9.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 13.–15. 9.
Ostravská x Bulharská 8.–10. 9.
Slovenská 16.–19. 9.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 1.–3. 9.
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 7.–9. 9.
Libušina 2350 –bok domu na zeleni 14.–16. 9.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“  
29. 9. – 1. 10.
Sklářská 223 – 247 16.–19. 9.
Stará Duchcovská 403 14.–16. 9.
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků 19.–21. 9.
U soudu 12.–14. 9.
Vrázova x Svojsíkova 30. 9. – 3. 10.
Americká x Londýnská – u trafostanice 27.–29. 9.
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“ 21.–23. 9.
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku věžáků 5.–7. 9.
Buzulucká 305–7 26.–28. 9.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 12.–14. 9.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 20.–22. 9.
Litoměřická 26.–28. 9.
Mostecká x Ruská 9.–12. 9.
U nemocnice 2190 – za garážemi 23.–26 .9.
Zrenjaninská 297–8 7.–9. 9.
Zrenjaninská 320–1 30. 9. – 3. 10.
Hudcov, Cihelní ul. 29. 9. – 1. 10.
Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou zastávkou MHD 
8.–10. 9.
Hudcov, Panoráma 1.–3. 9.

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

v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c zS E R V I S

1 4

Práce na železnici 
stále omezuje dopravu

I v druhé polovině tohoto 
roku dojde k několikadenním 
uzavírkám železničních pře-
jezdů. Železniční přejezd v uli-
ci Zemská bude uzavřen 4. až 
20. listopadu. Železniční přejezd 
v ulici Proboštovská/Přítkovská 
bude uzavřen 23. října až 3. lis-
topadu. Železniční přejezd v uli-
ci Bohosudovská čeká uzavírka 
23. října až 6. listopadu. Kvůli 
rekonstrukci železničního mos-
tu stále trvá uzavírka v ulici Důl-
ní, a to až do 22. října.  gz

Na Barboru se 
dostanete pohodlněji

Až do 2. září jsou v pracovních 
dnech posíleny spoje z Teplic 
k vodní nádrži Barbora a zpět. 
Dopolední dva spoje k vodní ná-
drži Barbora proloží dvouhodi-
nový interval mezi spoji linky 
DÚK číslo 488, odpoledních pět 
spojů do Teplic zkapacitní na-
bídku spojení v době největší 
přepravní poptávky. Přeprava 
v těchto posilových spojích bude 
zdarma. Častěji bude jezdit ještě 
linka číslo 104.  gz

S prvním srpnem začaly platit nějaké novinky v teplické 
městské dopravě. Vedení města ke změnám přistoupilo 
v návaznosti na dokončení výstavby trolejbusových 
tratí v Trnovanech a zavedení nové autobusové 
linky č. 110. Zároveň se ruší se zastávka Bystřany, 
hřbitov – obsluha zastávky bude nadále zajišťována 
v dostatečném rozsahu linkami DÚK č. 481 a 482 
a Gagarinova – náhradní zastávky nacházející se 
v docházkové vzdálenosti jsou zastávky Trnovany, 
Somet (linky MHD č. 101, 103, 105, 119 a linka DÚK 
č. 489) a Trnovany, čerp. st. (linka MHD č. 109 a linky 
DÚK č. 480, 484, 486, 487, 488 a 804). Dále bude 
omezená obsluha zastávky Sobědruhy – obsluha 
zastávky se bude nadále zajišťovat v dostatečném 
rozsahu linkami DÚK č. 458, 483 a 485.
Linka 101
linka bude nově obsluhovat zastávku Třešňovka;
v úseku Benešovo náměstí až Doubravská bude 
namísto současného vedení přes Masarykovu 
a Plaveckou halu vedena přes Divadlo, Pražskou 
a Šanov I lázně;
ze stanice Maršovská již nebude pokračovat na točnu 
Anger, ale bude pokračovat přes Sobědruhy k Olympii.
Linka 103 – nově bude v provozu celodenně 
a celotýdenně – v pracovní dny po 18. hodině 
a o víkendech celodenně nahradí provoz 113 (bez 
zajíždění do Šanova I lázní).
Linka 104
v pracovní den po 18. hodině a o víkendech dochází 
k drobným časovým posunům vybraných spojů;
do neděle 4. 9. 2022 bude linka nadále prodloužena 
o víkendech k vodní nádrži Barbora.
Linka 106

linky 106 a 123 jsou sloučeny do trasy Nová Ves – 
Novoveská – Bílá cesta – Třešňovka – Nemocnice – 
Libušina – Hřbitovní – Mánesovo náměstí (vybrané 
spoje vedeny přes Jateční) – Benešovo náměstí 
– Městské sály -(Zemská)- Luna – Trnovany, 
Bohosudovská – Maršovská – Anger -(Proboštov, 
Přítkov);
v úseku Nemocnice – Anger celotýdenní provoz – 
v ostatních úsecích provoz pouze v pracovních dnech 
do 18 hodin;
úsek Benešovo náměstí – Panorama zajištěn 
upraveným provozem linky 101 a linkou 110.
Linka 107 – beze změn
Linka 108
linka nebude obsluhovat točnu Třešňovka (náhrada 
– linka 101);
v pracovní den po 18. hodině a o víkendech dochází 
k drobným časovým posunům vybraných spojů.
Linka 109
nová linka nahrazující ve vybraných úsecích primárně 
provoz linky 122;
polookružní trasa: Olympia – Trnovany, čerp. st. – Luna 
– Městské sály – Hlavní nádraží – Benešovo náměstí – 
Plavecká hala – Šanov I lázně – Pražská – Prosetice, 
žel. zast. – Prosetice – Prosetice, sídliště – Pražská – 
Šanov I lázně – Plavecká hala – Benešovo náměstí – 
Hlavní nádraží – Městské sály – Luna – Trnovany, čerp. 
st. – Olympia;
v pracovní dny po 18. hodině a o víkendech provoz pouze 
v polookružní trase Olympia – Benešovo nám. – Olympia.
Linka 110 – provedeny drobné časové posuny 
vybraných spojů.

Linka 113 – linka zrušena – náhrada upraveným 
provozem linek 101 a 103.
Linka 119
nová noční linka nahrazující stávající noční linku 131;
trasa v úseku Nová Ves – Trnovany, Somet totožná 
s linkou 131;
v oblasti Trnovan dochází ke zjednodušení trasy → 
Trnovany, Somet – Trnovany, Modlanská – Trnovany, 
Pluto – Májová – Luna – Havířská – Dopravní podnik;
rozsah provozu zůstává totožný jako u linky 131.
Linka 122 – linka zrušena – náhrada upraveným 
provozem linek 101, 106, 109 a 110.
Linka 123 – linka zrušena – náhrada upraveným 
provozem linky 106.
Linka 131 – linka zrušena – náhrada upraveným 
provozem linky 119.
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Společnost AGC vyrábí a zpracovává širokou škálu skel pro stavebnictví a interiérový design. Ať už se jedná 
o skleněné obklady do kuchyně nebo koupelny, celoskleněné dveře a dělicí příčky, zábradlí a schodiště, přesklení 
oken či zimní zahradu, AGC vám nabízí komplexní služby od zaměření po instalaci zajišťované vlastním montáž-
ním týmem. Naši specialisté vám navíc rádi poradí i s výběrem vhodného typu zasklení pro vaši aplikaci.

Instalační tým AGC Processing Teplice

Kompletní řešení (nejen) pro vaše bydlení

Jiří Grepl 
mob.:    +420 606 634 864  
e-mail:  jiri.grepl@agc.com 
www.agc-processing.cz

zábradlí
a schodiště

nábytek
... a mnoho dalšího

skleněná příčkaskleněná příčka


