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Být doma jedinou ženou je 
fajn, kluci se hned neurážejí
STRANY 8–9
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Navýšíme počet školek 
Zabezpečení kvalitního předškolního a dalšího 
vzdělávání bereme jako naši nejvyšší prioritu. 
Podpoříme podnikání a rozvojové  
hospodaření města
Nepřestaneme podporovat podnikatele v Dubí. Jsme 
pro smysluplné investiční projekty s co největším 
zapojením dotačních titulů. K Dubí se budeme 
chovat jako k nedílnému celku, bez upřednostňování 
jedné části, či upozaďování jiné.
Zasadíme se o lepší kvalitu života
Umožnili jsme financování sportovních, kulturních 
a volnočasových aktivit mnoha miliony korun. Naše 
podpora bude pokračovat, bez ní by kluby a spolky 

nemohly fungovat. Zajistíme rozvoj úspěšného 
třídění komunálního odpadu doplňováním sběrných 
nádob včetně podpory rozmisťování zahradních 
kompostérů, podpoříme údržbu a rozvoj veřejných 

zelených odpočinkových zón, vznik ZOO koutku 
a naučných stezek v oboře Mstišov.
Postaráme se o naše seniory
Důstojné životní podmínky pro seniory jsou pro 
nás velmi důležité. Důležitá je dostupnost zdravotní 
péče, kvalita bydlení a možnost setkávání se. To 
podpoříme z rozpočtu města a osobní aktivitou 
našich zastupitelů.

Uděláme vše pro to,aby se nám v Dubí společně 
dobře žilo. Srdečně Vás zvu k volbám ve dnech 
23. a 24. září 2022.
Tomáš Zíka, 
lídr kandidátky KSČM

Řekněme „NE“ planým slibům a „ANO“ práci pro Dubí a jeho obyvatele. Volte číslo 2, volte KSČM!
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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

JAZZ CLUB
21. 10., 2000  ASPM
29. 10., 2000  The Cinelli Brothers

11. 11., 2000  Ruchadze band Beyond
25. 11., 2000  Luboš Pospíšil
9. 12., 2000  Los Quemados

ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ
18. 9., 1400  Veteran Road Fashion Show

ALTÁN U ZAHRADNÍHO DOMU
18. 9., 1500  Malá Paříž
25. 9.,1500  Malá Paříž

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO 
19. 9., 1900  Drahá legrace
22. 9., 1900  Vášnivost
27. 9., 1900  Lordi – Divadelní komedie 
Tři rozpustilí lordi hrají mezi sebou hru, ve 
které si rozdělují dámy. Za sexuální úspěchy či 
neúspěchy s nimi si nadělují červené a černé 
body. Až jednoho dne, jeden z lordů poruší 
pravidla hry.
3. 10., 1000  Jak víla Modrovláska splnila  
  tři přání
5. 10., 1900  Smolíkovi a jejich  
  podivuhodné dobrodružství

7. 10., 1900 Vím, že víš, že vím
9. 10.,1030  O chytrém Honzovi a krásné  
  Madlence
12. 10., 1900  7 pádů Honzy Dědka
12. 11., 1900  Miroslav Donutil: Na kus řeči
18. 10., 1900  Americký bizon
7. 11., 1900  Milovat k smrti

DŮM KULTURY
19. 9., 1900  Hvězdy, jak je neznáte: Jiřina  
  Bohdalová a David Kraus
21. 9., 1800  Felix Holzman Book Tour
26. 9., 1900  Ondřej Ruml: Písně, šansony  
  a další harampádí
2. 10., 1900  Kamelot a Roman Horký
19. 10., 1900  Adam Ďurica

28. 10., 1700  Michal Nesvadba: Michalovi  
  mazlíčci
5. 11., 1900  Kollárovci Tour

KOLONÁDA
23.–24. 9., od 1000 Jarmark chutí

BOTANICKÁ ZAHRADA
do 30. 9.  Pocta životu, výstava
do 30. 9.  Užiteční nájemníci, výstava
29.–30. 10.  Podzimní tvoření
26.–27. 11.  Adventní tvoření

INZERCE

VOJENSKÉ LÁZNĚ
30. 9., 1800  Teplický ples seniorů

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.

MUZEUM
Expozice: Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích, 
Luxusní secesní sklo, Trnovanská Lékárna U anděla, 
Zámecké interiéry, Pokoj knížete de Ligne, Sbírka 
Puškinových přátel, Porcelán a keramika, Gotické 
a barokní obrazy a plastiky, Lázeňství, Pravěké 
dějiny Podkrušnohoří, Teplicko v raném středověku, 
Mineralogie, Paleontologie, Zoologie, Historické 
hodiny, Numismatický kabinet, Grotta a malovaný 
sál.

GALERIE OSEK
do 1. 10.  Čtyři mince jedné strany  
Výstava teplického malíře Pavla Kremla. Do 
širšího povědomí se dostal portrétováním 
známých osobností. Jeden z obrazů použila 
herečka Helena Růžičková do své knížky Ece 
homo Helena, další vlastní herec Jiří Krampol, 
muzikanti Jeff Bech, Manfred Mann. V roce 
2002 mu byla udělena cena European Prize for 
Fine by European Union of Arts.

ZÁMEK DUCHCOV
15. 10., 1530 Duchové na Duch(c)ově 
Po dvou letech na zámku opět ožívají duchové 
Valdštejnů, kteří zámek obývali téměř 300 let. 
Je tudíž možné, že se během této jedinečné 
noci na našem zámku setkají dokonce 
i Valdštejnové různých generací. Večerní 
prohlídky, během nichž vás zámkem provedou 
samotní duchové, návštěvníky zavedou nejen 
do zámeckých interiérů, ale i do sklepení. 
Strašidelné a zábavné podvečerní prohlídky 
jsou vhodné pro rodiny s dětmi.
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KSČM PRO LEPŠÍ TEPLICE

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM TEPLICE

• Doprava ve městě pro obyvatele Teplic nad 60 let (včetně), 
žáky a studenty zdarma.

• Zvýšíme možnost parkování na sídlištích a v centru města, 
a to především stavbou parkovacích domů. Upřednostníme 
parkování pro obyvatele, kteří bydlí v dané lokalitě před fi-
remními auty.

• Aktivní politika zaměstnanosti je naší prioritou, tak aby se 
udržela nízká nezaměstnanost. Zachováme bezplatný svoz 
komunálního odpadu včetně využití kontejnerů.

• Budeme řešit zvýšenou kriminalitu v Trnovanech a v Řete-
nicích. Problematické osoby – bezdomovci se budou řešit 
obecně závaznou vyhláškou a zřízením azylového  
domu.

• Rušení a rozprodej mateřských školek se ukázalo jako ne-
prozíravé. Proto chceme zvýšit možnosti umístění dětí před-
školního věku. Podpoříme mladé rodiny při získání bytu 
s možností finanční podpory od města a výstavbu městských 
startovacích bytů.

• Budeme pokračovat v rozvoji lázeňství, které je specializo-
váno zejména na pohybové ústrojí. U větších akcí budeme 
využívat finanční podporu od města, kraje, státu i EU, tak, 
aby nebylo město zadluženo.

• Lesoparky a cyklostezky by měly být součástí města. Je po-
třeba rekonstruovat lesoparky na Doubravce, v Řetenicích 
i v Třešňovém sadu.

• Péče o seniory a důstojné stáří je naší prioritou. Proto bude-
me podporovat volnočasové programy a zvýhodněné vstup-
né na kulturní a sportovní akce pro seniory.
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• Sport a péče o zdraví je důležitou součástí našeho progra-
mu. Podpoříme výstavbu koupaliště na dostupném místě pro 
široký počet obyvatel města a za dostupnou cenu. Dále bu-
deme pokračovat ve finanční podpoře sportovních oddílů.

VOLTE KSČM – VOLTE ČÍSLO 5
NA KAŽDÉM HLASU ZÁLEŽÍ
VOLTE REALITU, NEJEN PŘEDVOLEBNÍ SLIBY

Písně, šansony a další 
harampádí Rumla
Teplice – To je název hudební-
ho recitálu, se kterým do Teplic 
přijede jedna z nejvýraznějších 
osobností tuzemské pěvecké 
scény Ondřej Ruml. V programu 
zazní písně ze spolupráce s Mi-
chalem Horáčkem, ale i které 
tvořil s pianistou Matejem Ben-
kem. Koncert Ondřeje Rumla se 
koná v teplickém domě kultury 
26. září od 19:00 hodin. Vstupen-
ky za 320 a 280 korun jsou již 
v prodeji.  gz

Nominujte do soutěže 
svou oblíbenou alej 
Teplice – Přihlaste do soutěže nej-
hezčí aleje ze svého okolí. „Po-
kud máte i vy nějakou oblíbe-
nou alej, tak ji můžete přihlásit 
do ankety Alej roku. Najděte si 
web alejroku.cz, tam je jedno-
duchý formulář, kterým můžete 
svou alej přihlásit,“ říká patron 
ankety, dokumentarista Prokop 
Pithart. V anketě Alej roku 2022 
pořádané spolkem Arnika je 
v Ústeckém kraji dosud nomino-
vána jen Skřivánčí alej u Krásné 
Lípy. Nominace do dvanáctého 
ročníku Aleje roku v Ústeckém 
kraji běží do konce října.  gz
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redakce. Příspěvky v tomto vydání publikujeme na webových stránkách časopisu, neposkytujeme je jiným subjektům 
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Příspěvky označené číslem, PR nebo VOLBY 2022 jsou placenou inzercí.

www.facebook.com/zitteplice.cz

Tolik kandidátů se bude v letošních 
komunálních volbách ucházet o přízeň 
teplických voličů. Podle portálu volby.cz 
to bude 112 mužů a 50 žen. V nejmladší 
kategorii kandidátů do devatenácti let se 
o post zastupitele uchází jediný zájemce. 

A naopak v nejstarší kategorii, nad 70 let, 
kandiduje 21 lidí. Nejvíce kandidátů je 
ve věkovém rozmezí 35 až 39 let. Tam se 
o post zastupitele města uchází celkem 
šestadvacet lidí. Průměrný věk všech 
kandidátů je 48 let.  gz
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V Alejní by mohl vyrůst 
parkovací dům i sportovní hala

Teplice – Nový parkova-
cí dům pro více než čtyři 
stovky automobilů by mohl 
vyrůst v místě současné-
ho parkoviště v Alejní ulici. 
Podle představy architek-
ta Petra Sedláčka by ta-
kový dům v centru města 
mohl spojovat i další funkce 
a v útrobách by se tak moh-
lo najít místo třeba pro další 
sportovní halu. „Nové spor-
toviště by také pomohlo vy-
řešit nedostatečné zázemí 

pro výuku tělesné výchovy 
na gymnáziu, které je v těsné 
blízkosti. Prostory pro trénin-
ky chybí i teplickým basket-
balistům,“ přiblížil architekt 
Sedláček.

V případě varianty bez 
sportoviště by se současných 
zhruba 200 míst rozšířilo na 
víc než dvojnásobek, až 430. 
Při využití stavby pro vybu-
dování dalšího sportoviště by 
mohl být počet parkovacích 
míst zhruba 350.  gz

Zasaďte si pod Doubravkou třešeň
Teplice – Zasadit strom a podílet 
se tak na obnově oblíbeného 
sadu Třešňovka můžou znovu 
i samotní Tepličané. „Každý 
má možnost u toho být, zasa-
dit si svůj strom, být u jeho 
ošetření, případně pomoct se 
zálivkou,“ řekl mluvčí měs-
ta Robin Röhrich a doplnil, že 

sázení proběhne 27. a 28. října. 
S postupnou obnovou třešňo-
vého sadu na úpatí Doubrav-
ské hory začalo město v roce 
2020 a kompletní revitalizace 
plochy o rozloze skoro sedmi 
hektarů by měla být dokonče-
na v několika etapách do roku 
2030.  gz
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Teplický dopravní podnik se rýsuje, už má ředitele

Přímou linkou dojedete 
až na jižní Moravu
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Vyřešte potíže s prostatou  
pomocí metody Rezűm – léčby vodní parou

Objevily se u Vás tyto příznaky?
• Časté nucení na močení
• Slabý proud moči
• Bolestivé močení
• Zbytková moč v měchýři, pocit nedostatečného vyprázdnění močového měchýře

Využijte nabídku operace prostaty vodní párou v režimu jednodenní chirurgie

Výhody pro Vás:
• Šetrná miniinvazivní metoda prováděná ambulantně 
• Vyhnete se týdenní hospitalizaci v nemocnici při operaci klasickou cestou
• Po zákroku odcházíte domů týž den, případně následující
• Zlepšení stavu již po dvou týdnech od zákroku
• Rychlý návrat k běžným aktivitám
• Zachování erekce a kontinence (udržení moči)

JEDNODENNÍ CHIRURGIE 

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2000/ 92 
400 01 Ústí nad Labem

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

kontaktujte nás  
na telefonních číslech

+420 477 102 258, +420 607 211 601 

E-mail: jednodenka.usti@eucklinika.cz 
Web: www.euc.cz

Teplice – Lázeňské město v po-
sledních letech investuje do 
modernizace trolejbusové tra-
ti a kupuje nové vozy. Navíc 
už brzy bude zajišťovat provoz 
hromadné dopravy nový měst-
ský dopravní podnik. „Společ-
nost Městská doprava Teplice 
je založena. V otevřeném výbě-
rovém řízení na pozici ředitele 
společnosti byl vybrán Franti-
šek Stožický, který se ujme své 
práce v polovině září,“ přiblížil 
primátor Hynek Hanza s tím, že 

Teplice – Pohodlně autobusem 
až do moravské metropole. 
FlixBus jezdí nově přímou lin-
kou z Teplic přes Prahu až do 
Brna. Podle mluvčího společ-
nosti Tomáše Beránka trasa 
jednoho páru spojů vede přes 
pražské autobusové nádraží 
Florenc, odkud dál pokraču-
je do Brna. Jde o spoj s od-
jezdem v 8:00 hodin z Tep-
lic. Cena jízdenky začíná na 
269 korunách. Dobrá zpráva 
pro děti, studenty a seniory: 
Dopravce se od září vrátil ke 
slevám ve výši 75 %.  gz

Památky zůstanou nasvícené,  
i když ceny energií rostou
Teplice – Zvyšující se ceny ener-
gií nutí města a obce šetřit. 
Jednou z možností, jak snížit 
náklady, je i omezit nasvícení 
památek, ke kterému přistupu-
jí například v hlavním městě. 
Nad Vltavou sice stále září hlav-
ní pražská dominanta, jen ne už 
tak dlouho jako dříve. Pražský 
hrad svítí o hodinu méně, a to 
do půlnoci. Teplické památky 
se tohoto kroku zatím bát ale 

Knihovnu zavře oprava 
požární signalizace 
Teplice – Muzejní knihovna 
a chodba k přírodovědné a ar-
cheologické expozici budou až 
do 30. září uzavřeny pro veřej-
nost. A to z důvodu instalace 
nové elektrické požární signa-
lizace. Podle vedení muzea ak-
tuálně dochází v prostorách 
teplického zámku ke staveb-
ním úpravám. Proto se musí-
te připravit na případný hluk, 
prach a další nepříjemnosti 
spojené s instalací.  gz

památek, tak ani jiná opatření 
v plánu nejsou. Náklady města 
na provoz nasvícení jsou zhru-
ba 140 tisíc korun ročně. „Různé 
architektonické prvky včetně 
budovy divadla, zámku, kostelů 
na Zeyerově náměstí, Zámec-
kém náměstí nebo Červeného 
kostela nasvěcuje sto sedm-
desát svítidel,“ dodal Röhrich 
s tím, že ročně to je zhruba 
45 747 kWh.  gz

nový ředitel bude pokračovat 
společně s odborem dopravy 
v přípravách a vybudování této 
dopravní organizace. 

Podle primátora Hanzy pří-
prava na nový městský doprav-
ní podnik zatím běží podle plá-
nu. „Já věřím, že se nám podaří 
přejít od 1. ledna 2024 v provo-
zu městské hromadné dopravy 
na nového vlastního dopravce 
bez větších obtíží,“ řekl. Teplice 
doposud vlastnily vozy a trakční 
vedení a městskou hromadnou 

dopravu provozovala soukromá 
společnost, ta má smlouvu do 
konce roku 2023. Cílem založe-
ní vlastní dopravní společnosti 
je především zajistit lepší služ-
bu pro cestující a mít i možnost 
podnik jako město ovlivňovat. 

„Chceme do dvou let přejít na 
kompletně bezemisní vozový 
park. Také chceme zavést plat-
bu kartou, instalovat interaktiv-
ní zastávkové označníky a digi-
tální odjezdové tabule,“ doplnil 
Hanza.  gz

nemusí. Podle mluvčího měs-
ta Robina Röhricha ve měs-
tě jak zhasínání nasvícených 
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Rekonstrukce se dočká i okolí nádraží
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Novinky zpříjemnily 
dětem návrat do škol

Bezplatné parkování končí, 
ale bude možné platit elektronicky

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

CELOROČNÍ NÁBOR DO PŘÍPRAVEK FK TEPLICE
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Hřiště na basketbal bude co nevidět, 
na rozdíl od atletické dráhy a haly
Teplice – Sportovní nadšen-
ci i děti se můžou radovat. Ve 
městě rostou další místa pro 
volnočasové aktivity. Novin-
kou je dokončující se bas-
ketbalové hřiště v prostoru 
skateparku na Angeru. Bude 
oplocené a veřejně přístupné, 
ale přes noc se bude uzamy-
kat. Radnice za hřiště zaplatí 
zhruba 11 milionů korun.

Kromě toho bude podle pri-
mátora Hynka Hanzy už příští 
léto lidem k dispozici venkov-
ní slunění, včetně nového hři-
ště a brouzdaliště u aquacent-
ra. „Dokončuje se také projekt 
na letní koupaliště a stále po-
kračujeme v hledání vhodné 

plochy pro atletický stadion 
a druhou krytou halu pro míčo-
vé sporty,“ dodal Hanza.  gz

Teplice – Letních prázdnin měs-
to využilo k investicím, které 
přišly na více než dvanáct mi-
lionů korun. Na Základní ško-
le Maršovská je po generální 
opravě osvětlení bazénu, Na 
Stínadlech je takto opravené 
osvětlení jídelny. V Plynárenské 
ulici v Proseticích je po rekon-
strukci kromě osvětlení i podla-
ha tělocvičny. „Na Bílé cestě se 
nám trochu protáhla druhá eta-
pa rekonstrukce elektrických 
rozvodů, ale školní rok se paní 
ředitelce přes drobné kompli-
kace podařilo zahájit a já osob-
ně jsem přivítal všech 81 prv-
ňáčků,“ řekl primátor Hynek 
Hanza. V areálu této školy mají 
letos opravené fotbalové hřiště 
a upravený prostor kolem za-
hradního altánu.  gz

Teplice – Začala oprava teplické-
ho nádraží. Vedení města pracu-
je na přípravách rekonstrukce 
nádražního okolí, která má vést 
nejen k dopravnímu zklidnění 
prostoru, ale také k revitaliza-
ci zeleně, více bezpečnosti pro 
pěší. „Bude se jednat o komplet-
ní rekonstrukci tohoto prostoru, 

Teplice – Konec bezplatného par-
kování v ulicích Poštovní, Lipo-
vá, Českobratrská nebo v části 
Rooseveltovy. Už za rok by se 
mělo rozšířit placené parkování 
v centru města. Zároveň ale lidé 
budou moci za parkování pla-
tit i elektronicky. Tepličané na 
modernizaci placení za parko-
vání stále čekají, dosud mohou 
platit jen mincemi. „V současné 
době město vypovědělo smlou-
vu se společností Eltodo, která 

zajišťuje provoz zóny placené-
ho stání ve městě,“ řekl primá-
tor Hynek Hanza a doplnil, že 
důvodem nebyla nespokojenost 
s touto službou, ale nemožnost 
úpravy této smlouvy o změny. 
„Právě třeba v možnosti platby 
parkovného,“ upřesnil primátor 
Hanza a dodal, že nyní má měs-
to necelý rok čas na přípravu 
nového systému parkování včet-
ně úpravy velikosti zóny nebo 
forem placení.  gz

která přinese zvýšení kvality ve-
řejného prostoru, odstranění ba-
riér, zvýšení bezpečnosti dopra-
vy a zlepšení podmínek zejména 
pro pěší, cestující MHD a cyklis-
ty,“ řekl primátor Hynek Hanza 
a dodal, že Teplice by v letech 
2025–2027 získaly důstojnou 
vstupní bránu do města.  gz

Benešák se „sametovým“ pylonem
Teplice – Současný stav Bene-
šova náměstí je trnem v oku 
nejednomu Tepličanovi. Pro-
to nechal primátor zpracovat 
ideovou studii s vizualizací, jak 
by se toto náměstí mohlo do 
budoucna změnit.

V plánu je z velké části udě-
lat pěší zónu, zasadit stromy, 
vybudovat podzemní parkovi-
ště, které nahradí parkování 
okolo náměstí, chybět by nemě-
la kavárna, infocentrum a bez-
bariérový terminál pro měst-
skou dopravu. V budově, kde se 
dnes nachází zákaznické cent-
rum MHD, by mohl být dům pro 
seniory. 

„Uprostřed náměstí vybudu-
jeme pylon 11. listopadu 1989. 
Tento významný den v dějinách 

našeho města si zaslouží repre-
zentativní monument připomí-
nající události v listopadu 1989, 
které předcházely sametové 
revoluci. Rádi bychom zakom-
ponovali i vodní prvek, který na 

náměstí určitě patří,“ doplnil 
primátor Hynek Hanza. Bene-
šovo náměstí se tak stane podle 
Hanzy opět náměstím v pravém 
slova smyslu a naváže na dosa-
vadní aktivity města.  gz

Další podchody nesou podpis 
teplického pouličního umělce
Bílina – Podchody od silnice I/13 
a pod železniční tratí u fotba-
lového stadionu ozdobí gra-
ffiti s motivy vztahujícími se 
k městu. „V jednom najdete 
třeba hvězdici alpskou, kte-
rá roste na Bořni a v druhém 
kachny, které bydlí v řece Bíli-
ně,“ upřesnila bílinská starost-
ka Zuzana Bařtipánová. Au-
torem je streetartový umělec 
Kamil Vacek, kterého Tepliča-
né znají pod přezdívkou Camo. 

Mezi jeho nejznámější práce 
patří 3D graffiti soch Beetho-
vena za domem kultury nebo 
pocta letci RAF a čestnému ob-
čanovi Teplic Kurtu Taussigovi 
pod mostem v Alejní ulici.  gz
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Protonová radioterapie: sofistikovaná technologie, která pomáhá 
onkologickým pacientům s návratem do normálního života

Plnohodnotný život  
v léčbě i po ní

Charakter protonové radio-
terapie popírá zažitou předsta-
vu o  tom, že léčba onkologického 
onemocnění představuje pro pa-
cienty výraznou zátěž a  zásah do 
kvality života, na který byli zvyk-
lí před začátkem onemocnění. Po-
kroky moderní vědy a technologie, 
které léčbu neustále inovují, zaru-
čují redukci vedlejších efektů na 
absolutní možné minimum. Paci-
enti tak mohou ve vysoké míře vést 
život, na jaký byli zvyklí, a  to bě-
hem celé léčby i po jejím skončení. 

Pacient na prvním místě
Léčbu, která je hrazena vše-

mi českými zdravotními pojišťov-
nami, se Protonové centrum snaží 
zpřístupňovat co nejširšímu spek-
tru onkologických pacientů a  pa-
cient je rovněž vždy ve středu zá-
jmu veškerého dění. Důvěra mezi 
nemocným a  lékařem je nesmírně 
důležitým faktorem v  celé léčbě, 

stejně tak jako zajištění veškerého 
komfortu. Na klientský servis Pro-
tonového centra se může bezplat-
ně obracet kdokoli ze všech částí 
republiky i  Slovenska prostřednic-
tvím speciální linky +420 222 999 
000 nebo e-mailu pacient@ptc.cz, 
a  to bez nutnosti jakéhokoli lékař-
ského doporučení. 

Technologické inovace  
a moderní technologie  
jako klíč ke zdraví

Zájem o  technologické inova-
ce a  nové vědecké výzkumy tvoří 
důležitou součást filozofie Proto-
nového centra, proto aktivně spo-
lupracuje s  řadou mezinárodních 
institucí, univerzit a  výzkumných 
center. 

Vysoká přesnost a  šetrnost činí 
z  protonové radioterapie jednu 
z nejefektivnějších metod léčby ra-
koviny a  i díky Protonovému cent-
ru je v  České republice její úroveň 
velmi vysoko. Inovativní postupy, 
kterými je tato metoda uváděna 

Za 10 let svého fungování pražské Protonové centrum nejednou 
ukázalo, proč se řadí po bok špičkových onkologických 
pracovišť. Hovoří za něj totiž nejenom léčebné výsledky 
stovek úspěšně léčených pacientů, ale také každodenní úsilí 
špičkových lékařských týmů, které se o pacienty v léčbě 
starají. Centrum funguje od roku 2012 a léčilo již více než 
9000 léčených pacientů z České republiky i ze zahraničí.

do praxe, inspirují ostatní přední 
světová léčebná zařízení a  někte-
rá z  nich z  pražského centra pře-
bírají potřebné technické know-
-how, které zařazují do vlastních 
léčebných plánů. Tímto způso-
bem Protonové centrum napo-
máhá s  návratem do běžného ži-
vota nejen českým pacientům, ale 
i zahraničním.

Spektrum léčených diagnóz
Dlouholeté zkušenosti sdíle-

né i  s  lékaři ze zahraničí, špičková 
technologie i  renomovaní lékaři 
Protonového centra spolupracující 
s fyziky, to vše umožňuje protono-
vou terapií léčit stále širší spektrum 
diagnóz. V  Centru tak léčí nádory 
hlavy a krku, maligní lymfomy, ná-
dory plic, centrální nervové sou-
stavy, vybrané nádory zažívacího 
traktu, sarkomy. Mezi pacienty pa-
tří i děti.

Zcela ojedinělých výsledků 
však Protonové centrum dosahuje 

Co možná nevíte

 ▪ Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami. Je tedy dostupná 
všem občanům z České republiky. Protonové centrum má uzavřeny dlouhodobé 
smlouvy s českými zdravotními pojišťovnami. 

 ▪ Kontaktovat Protonové centrum může kdokoli. Nepotřebujete doporučení ani 
souhlas lékaře. 
• Díky nejnovějším technologiím a zkušenostem s protonovou radioterapií dokáže 
Protonové centrum úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. V první řadě je to 
rakovina prostaty, prsu a maligní lymfomy, dále nádory hlavy a krku, centrální 
nervové soustavy, zažívacího traktu a plic. Našimi pacienty jsou i děti.  
• Nejnovější informace najdete na www.ptc.cz a na Facebooku Centrum protonové 
léčby. Také je pro více informací možné zavolat na +420 222 999 000.

v  oblasti léčby karcinomu prsu 
u žen a karcinomu prostaty u mužů. 
Z výsledků studie, kterou Centrum 
publikovalo v  loňském roce, jasně 
vyplývá, že se díky protonové te-
rapii vyléčilo 97 % pacientů s  kar-
cinomem prostaty nízkého rizika 
a přes 90 % pacientů se středně ri-
zikovým karcinomem prostaty. 

Pacienti mají po protonové léč-
bě karcinomu prostaty vysokou 
kvalitu života a  riziko impotence, 
které je po chirurgické léčbě velmi 
vysoké, je naopak při protonové 
léčbě velmi nízké. Inkontinence, 
tedy únik moči, se po protonové 
léčbě karcinomu prostaty časné-
ho stadia téměř nevyskytuje a rizi-
ko jejího vzniku je menší než 1 %. 
Nespornou výhodou protonové 
léčby je podstatně nižší časová ná-
ročnost pro pacienty. Protonová 
léčba je ambulantní a  trvá pouze 
pět dní u časného stadia karcino-
mu prostaty a 21 dní u pokročilé-
ho stadia.
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Ve dnech 23. a 24. září 2022 se budeme s číslem 4 
znovu ucházet o vaše hlasy. S vaší podporou 
bychom rádi pokračovali v rozdělané práci – pro vás, 
pro obyvatele našeho města.

Hned od počátku našeho působení ve vedení města jsme 
aktivně přistoupili k řešení otázek týkajících se sociální 
oblasti, zejména k podpoře našich seniorů. Při setkávání 
se seniory vyplynul zájem o vytvoření důstojného místa 
pro různorodé aktivity seniorů. Tento záměr jsme 
považovali za velmi důležitý, protože sociální kontakt, 
mezigenerační setkávání a osobní rozvoj této skupiny našich 
obyvatel byl dosud opomíjen. Proto jsme prosadili
financování a fungování klubu pro seniory – prostoru pro setkávání seniorů a seniorských organizací.

Důležitá pro nás je také spolupráce s neziskovými organizacemi v sociální oblasti. Podíleli jsme se například
na finanční podpoře potřebné k vybudování nízkoprahového denního centra, které se zaměřuje na lidi bez domova 
a na osoby v tíživé sociální situaci. V současné době spolupracujeme s neziskovým sektorem na připravo-
vaném projektu, který by měl přinést další možnosti zejména v oblasti dostupnějšího bydlení pro osoby 
s obtížnějším přístupem na trh s bydlením.

V době náročných krizových situací jsme také byli schopni zajistit Tepličanům potřebné a dostupné služby.

Zřídili jsme bezbariérové centrum, kde bylo možné nechat se v době pandemie očkovat. Naši občané měli 
možnost navštívit toto centrum i bez předchozího objednání, což výrazně ulehčilo a pomohlo obyvatelům našeho 
města v této nelehké době. Senioři bydlící v teplických domech pro seniory pak měli zajištěnou možnost 
nechat se očkovat přímo v jejich bydlišti.

Vážíme si a plně podporujeme také práci všech našich kolegů v oblasti školství. Díky spolupráci s teplickými 
mateřskými školami se nám podařilo vytvořit nové kapacity. Zajistili jsme tak dostatek míst pro děti od tří let. 
V následujícím období plánujeme zvýšit dostupnost našich mateřských škol a umožnit tím rodinám s dětmi, 
aby zde našly veškeré zázemí potřebné ke kvalitnímu životu. 

PROSADILI JSME FINANCOVÁNÍ
KLUBU PRO SENIORY

Jiří Štábl 
náměstek primátora a lídr ANO 2011
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Lucie Šlégrová: Být doma jedinou ženou je fajn, kluci se hned neurážejí
V roce 2005 se Lucie Šlégrová stala vítězkou 
soutěže krásy, tehdy ještě pod dívčím jménem 
Králová. Od té doby uběhlo sedmnáct let 
a teplická rodačka už předvádí módu jen 
na charitativních akcích. V současné době jí 
většinu času zabere péče o rodinu, především 
dvouletého syna Rona.
Gabriela Zlámalová

Jste teplická rodačka. Co máte 
v městě ráda, najdete nějaká 
oblíbená místa?

Mám ráda celou lázeňskou 
část. Pocházím z Třešňov-
ky vedle Bílé cesty a chodila 
jsem často pěšky na baleťák 
do teplického divadla. Chodi-
la jsem Zámeckou zahradou, 
přes Zámecké náměstí a ko-
lem Beethovena, celá tato tra-
sa je pro mě silná vzpomínka 
z dětství. Zrovna nedávno jsem 
tam byla, procházela jsem se 
a kochala se v parčíku za di-
vadlem. Líbí se mi i Doubrav-
ka, kterou si ráda vyjdu rych-
lou chůzí se synem v kočárku. 
Krásný místa jsou a doufám, 

že stále zůstanou v celé této 
oblasti.

Stále vás něco s Teplicemi 
pojí? Máte tu rodinu, přáte-
le nebo třeba pracovní povin-
nosti?

Mám v Teplicích úplně celou 
rodinu i všechny svoje kama-
rádky. Před nástupem na ma-
teřskou dovolenou jsem v Tep-
licích i pracovala. Kancelář 
jsem měla v centru města, v Li-
pové ulici.

Nedávno se vám narodil chla-
peček, kterému byly letos dva 
roky. První dva syny jste měla 
jako mladá maminka, třetího 
na prahu čtyřicítky. Dá se říct, 
jak moc je to rozdílné? 

Vesměs je to hodně podob-
né, emoce jsou stejné, ale 
přesto je něčeho více a něče-
ho méně. Přiznávám, že teď 
jsem více unavená, a navíc 
nejmladší synek je nespavec, 
takže nám dává opravdu za-
brat. A ačkoli jsem si myslela, 
že jsem zkušenější matka, tak 
se ta větší úzkostlivost pro-
jevila. Myslela jsem si, že mě 
už nemůže nic překvapit, ale 
ta delší doba mezi prostřed-
ním a nejmladším synem způ-
sobila, že jsem na vše kouka-
la zodpovědněji. Na druhou 
stranu mám teď větší nadhled 
a s manželem jsme se shodli, 
že díky malému pomaleji stár-
neme (smích). Díky němu jsme 
stále v akci a v běhu a syn nás 
stále žene dopředu. I když akč-
ní jsem byla i se staršími syny.

Máte doma tři kluky a manže-
la. Jaké to je žít v takové muž-
ské převaze?

Skvělé. I když jsem si hol-
čičku vždy přála a manžel má 
z prvního manželství dceru, 
tak zpětně musím říct, že s klu-
kama je to jednodušší. Vše se 
hned vyjasní a jedeme dál, ne-
hrozí, že by byli nafouknutí. 
Když vidím dcery od kamará-
dek, jak se dokážou urazit, tak 
na to bych asi neměla nervy 

(smích). Navíc jsem sama vy-
rostla v čistě mužské a kluči-
čí převaze a sama jsem pova-
hově víc kluk, takže to mě ta 
klučičí převaha provází celým 
životem.

Váš manžel je bývalý úspěš-
ný hokejista Jiří Šlégr. Vede ke 
sportu i vaše kluky?

Nejen manžel je sportovně 
zaměřený, i já hodně ke sportu 
tíhnu. V životě nejsem pasivní 
typ člověka, takže i kdyby je 
ke sportu nevedl manžel, tak 
já určitě. Samozřejmě ta naše 
kombinace si o to říká ještě 
více. Když děti vidí, že oba ro-
diče mají sportovního ducha, 
tak je to pro ně ideální. Takže 
vedeme ke sportu děti s man-
želem oba. 

Nezdá se to, ale je to už téměř 
dvacet let, co jste vyhrála ti-
tul Miss České republiky 2005. 
Vzpomínáte ještě, jaký to byl 
pocit?

Vzpomínám na to hrozně 
ráda. Já vyhrála titul miss v ho-
telu Pupp, takže vždy, když 

jsem na mezinárodním filmo-
vém festivalu v Karlových Va-
rech a když v Puppu jsem nebo 
jdu po těch chodbách, tak si 
vybavím spoustu věcí. Jako tře-
ba kudy jsem běžela na tiskov-
ku, ale i ten sál, kde se přímo 
moje korunovace odehrávala. 
S odstupem času to mám sice 
trochu v mlze, ale zrovna ne-
dávno to u nás někdo chtěl vi-
dět. Já mám ten galavečer na 
DVD a pořád si říkám, že bych 
to měla přetáhnout na něja-
ké modernější médium, abych 
o ten přenos nepřišla. 

Šla byste do toho znovu? 
Určitě ano, byla to šance na 

takový ten rozlet. Já byla oby-
čejná holka spíš z chudších 
poměrů. Rodiče měli tři děti, 
takže co se týká financí, tak 
to nikdy neměli jednoduché. 
A tenkrát taková šance byla 
obrovská příležitost dostat se 
do úplně jiné skupiny lidí, zís-
kat pracovní příležitosti, vydě-
lat si v podstatě během jedno-
ho roku velice slušnou částku 
peněz. Bylo to krásné období, 

Lucie Šlégrová, rozená Králová, se 
narodila 10. února 1982 v Tepli-
cích a jako třiadvacetiletá vyhrála 
titul Miss České republiky 2005. 
Kromě toho vyhrála i v soutěži 
Miss Teenager Teplice 1997, Miss 
Teplice 2003 a Miss severních 
Čech 2004. Od deseti let se věno-
vala tanci a divadlu a vystupovala 
v mnoha tanečních představeních 
a společenských akcích. Věnovala 
se charitě v sociální oblas-
ti a založila organizaci, která se 
zaměřila na seniory. Z prvního 
manželství má dva syny, Roberta 
a Richarda. Třetího syna Rona má 
s nynějším manželem, hokejistou 
Jiřím Šlégrem. 

Lucie Šlégrová

P R O F I L
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kterého nelituji, naopak na to 
moc ráda vzpomínám. 

Pomohla vám účast v soutěži 
a získaný titul nějak při vaší 
práci?

Byla to zkušenost, na kterou 
se nezapomíná. Člověk pozná-
vá nové přátele, ti ho zase po-
souvají dál. Během toho roku se 
podařilo nasbírat tolik kontak-
tů, které mi pomohly a pro mě 
jako mladou holku otevřely dve-
ře různých příležitostí. Nějakým 
způsobem mě to ovlivnilo.

Vy jste působila v modelingu 
už před titulem miss?

Kolem miss jsem byla úplně 
v začátcích, měla jsem za se-
bou pár přehlídek, ale nic zá-
sadního. Tím, že jsem vyrostla 
mezi klukama, tak jsem si na 
modelkovství nikdy moc nevě-
řila. Nikdy jsem nebyla ta, co 
by kluky přitahovala na první 
dobrou. Chodila jsem ostříha-
ná na ježka, byla jsem spíš klu-
čičí typ. Patřila jsem do gene-
race dětí, co vyrůstaly v lese, 
na ulicích, na zahradách, v sa-
dech, kde jsme kradli ovoce 
(smích), takže jsem se dlouho 
v roli modelky ani neviděla, to 
přišlo až později. Díky velké 
náhodě.

Teď ještě v branži fungujete?
Už jen na té charitativní 

úrovni. Když mě občas osloví 

jídlo: miluji polévky  
a telecí líčka

barva: modrá a zelená

číslo: nemám

hudba: mám ráda  
80. a 90. roky

politik: Václav Havel

M O J E  N E J

kolegyně, které znám řadu let 
a dělají nějakou charitativní 
akci, tak na to prakticky nikdy 
neřeknu ne.

Žijete stále na severu Čech, 
ale nelákalo vás to, třeba 
v období, kdy jste přihlásila 
do miss, přestěhovat se třeba 
do Prahy?

Já jsem v Praze žila sedm let 
a na sever Čech jsem se vráti-
la, až když jsem se rozváděla. 
Ale já bych se asi vrátila i tak. 
V Teplicích to mám opravdu 
ráda. Dnes žiji v Litvínově, ale 
jsem prostě teplická patriotka. 
Naštěstí jsem v nich za dvacet 
minut (smích). Takže ačkoli 
se říká „nikdy neříkej nikdy“, 
tak já to tady mám tak ráda, 
že i kdybych se přestěhova-
la kamkoli jinam, tak mi vždy 
Teplice budou chybět. I v době, 
kdy jsem v té Praze žila, tak 
jsem pendlovala a snažila se 
vracet domů skoro každý ví-
kend. 

Prozradíte, co děláte dnes? 
Mimo mateřskou dovolenou.

S manželem jsme si vybu-
dovali dům a já se rok věnova-
la zařizování domu a zahrady, 
kdy jsme si spoustu věcí uděla-
li úplně sami. Takže dnes, když 
tam přijdeme, tak víme, že to 
je naše práce. Teď momentál-
ně jsem doma na mateřské. 
Mám ještě rok a pak se uvidí, 

kam se vydám. Zda se vrátím 
zpátky do sociální oblasti, kde 
jsem pracovala před mateř-
skou, uvidíme. 

Před časem jste začala být 
aktivní na sociálních sítích. 
Je to v současné době nut-
ností být na sítích vidět?

Dnešní doba si to asi žádá, 
ale osobně jsem z toho spíš 
v rozpacích. Dlouho jsem byla 
proti tomu. Nepatřím mezi 
typy lidí, co by měli tendenci 
ochotně sdílet svůj život. Na-
víc si myslím, že to způsobuje 
až závislost. Přiznám se, že já 
nestíhám na někoho koukat, 
navíc mě to ani moc nezajímá, 
jak žije, co dělá, co obědvá… 
čas od času se kouknu na ně-
koho známého. Takže jsem se 
do toho nechala trochu natla-
čit, protože mi bylo řečeno, 
že mě to bude bavit. Ale už to 
mám rok a žádná euforie se 
nedostavila (smích). Moji sle-
dující jsou ale bezva komunita 
a za to jsem ráda. 

Nikdo vás takzvaně nehej-
tuje? 

Toho jsem se trošku bála, ale 
naopak mě velmi mile překva-
pilo, jak ti lidé reagují. Já se 
tedy s nimi také snažím komu-
nikovat, ale je to pro mě časo-
vě náročné. Chci totiž víc žít 
ten opravdový život. Mít svoje 
aktivity, rodinu, manžela, děti. 

Aby to všechno člověk stíhal, 
tak by pořád musel něco šidit 
a to mi trochu vadí. 

Na sociálních sítích se dá 
i vydělávat, ale…

Dostala jsem nabídku na dvě 
spolupráce, ty jsem ale odmí-
tla. Ty kódíky na vše možné 
mi přijdou jak turecká tržnice 
(smích).

A co bulvár?
Na ten jsem si už za těch 

osmnáct let zvykla. To je to po-
slední, co bych řešila. I s tím, 
že když zveřejním nějakou fot-
ku, tak že si ji obratem někdo 
někam přetáhne, už předem 
počítám. Spíš mi vadí, jak lidi 
přestávají žít skutečné životy 
a žijí a komentují životy dru-
hých. A opravdovým problé-
mem je ta neuvěřitelná závis-
lost mladých lidí na sociálních 
sítích. Znám případ mladé 
slečny, která měla kvůli sociál-
ním sítím i psychické problé-
my. Protože se cítila oproti těm, 
které sledovala, ošklivá, neza-
jímavá, nedokonalá s nudným 
životem. Čtyři roky žila v té 
fikci, kterou ty sítě vyvolávají. 
Drtivá většina těch věcí, co se 
tam dává, je přehnaně upra-
vená. Tak to mi opravdu vadí. 
A jsem vděčná, že můj reálný 
život je pestřejší, než ho pre-
zentuji na sociálních sítích. 
Špatně by to bylo, když by se to 
obrátilo.

Jak ráda trávíte volný čas, 
pokud nějaký máte?

S rodinou a turistikou. Ve 
volné dny vymýšlíme výlety po 
Čechách nebo tady v příhrani-
čí v Německu. S malým synem 
se zase vracíme k těm dětským 
aktivitám, jako jsou návštěvy 
zoologických zahrad nebo růz-
ných zábavních parků. 
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Další tipy najdete na         www.centropol.cz/uspory

Ušetřete 
na energiích 
až tisíce ročně
Stačí mít svůj bojler pod kontrolou

• Snížení teploty ohřevu vody ze 60 ºC na dostačujících 50 ºC, 
kdy se navíc netvoří vodní kámen, objem boileru 152 litrů

• 60 ºC: roční spotřeba 3,2 MWh (nízký tarif) za 24 435 Kč

• 50 ºC: roční spotřeba 2,6 MWh (nízký tarif) za 19 854 Kč  

Roční úspora

4 581 Kč

Výpočet proveden u distribuční 
sazby D 25d – rodinný domek, 
cena elektřiny včetně distribuce, 
ostatních poplatků a DPH 21 % 
za 1 MWh (nízký tarif) 7 636 Kč.

Posviťme si na úspory energií. Začněme spořit v koupelně
Kdybychom chtěli porov-

návat spotřebu energií podle 
jednotlivých místností v bytě 
nebo domě, koupelna bude 
na pomyslné žebříčku po-
měrně vysoko. Začíná to už 
vytápěním, protože koupelna 
má ze všech nejvyšší doporu- 
čovanou teplotu, jak je vidět 
z následujícího přehledu:

Koupelna:  20-22 °C
Obývací pokoj:  19-21 °C
Dětský pokoj:  19-21 °C
Kuchyně:  17-19 °C
Ložnice:  17-19 °C
Chodba a předsíň:  15-17 °C

Do koupelny se také často 
umisťují energeticky náročné 
spotřebiče, jako je pračka, 
sušička nebo bojler. Zvlášť 
sušička umí být pořádně při 
chuti a jejím správným výbě-
rem a rozumným používá-
ním je možné dost elektřiny 
ušetřit. Kondenzační sušička 
s tepelným čerpadlem po- 
užívaná čtyřčlennou rodinou 
se dvěma školáky pětkrát 
týdně přinese oproti klasické 
odvětrávací sušičce při stej-

ném režimu úsporu až 6 760 
korun za rok. A když se třetina 
sušicích cyklů vypustí a prádlo 
se usuší na šňůře nebo na 
sušáku, může roční úspora 
překročit i 7 tisíc.

Mějte bojler  
pod kontrolou

Ohřev vody v elektrickém 
bojleru odběrnému místu 
přináší speciální dvoutarifo-
vou distribuční sazbu D25d. 
To znamená, že ze 24 hodin 
každého dne je po osm hodin 
účtována za distribuci dodá-
vané elektřiny nižší sazba, 
takzvaný nízký tarif (NT). 
Právě v té době se automa-
ticky spíná bojler a všechny 
spotřebiče, které jsou v cho-
du současně s ním, jedou 
také na NT. Po zbývající část 
dne je za distribuci elektřiny 
účtována vyšší sazba neboli 
vysoký tarif (VT). O přidělení 
sazby D25d je možné požá-
dat distributora prostřednic-
tvím dodavatele elektřiny po 
instalaci elektrického bojleru, 
což je nutné doložit revizní 
zprávou. 

Aby náklady na provoz 
bojleru v NT byly skutečně 
nízké, je potřeba správně 
nastavit teplotu ohřevu vody. 
Nejlepší je udělat to tak, aby 
se teplá voda pro mytí a kou-
pání nemusela příliš ředit 
studenou. K tomu je zcela 
dostačujících 50 °C, kdy se na 
topném tělese navíc netvoří 
vodní kámen. Jen pro před-
stavu, naše známá čtyřčlenná 
rodinka s bojlerem o objemu 
150 litrů by při zbytečném 
ohřevu na 60 místo na 50 °C 
spláchla do odpadu ročně asi 
4 900 korun. 

U bojleru hraje významnou 
roli také velikost. Představme 
si, že ti dva školáci už vyrostli, 
mají vlastní domácnosti a ro-
diče zůstali sami. Bojler je na 
ně zbytečně velký a pro jejich 
potřeby je vhodnější 80litro-
vý. Na jeho provozu by oproti 
původnímu velkému ušetřili 
ročně přes 9 tisíc korun. 

Sprcha namísto plné vany
Receptem na radikální sní-

žení spotřeby vody i energie 

na její ohřátí je přechod od 
vanových koupelí ke spr-
chování. Sprchovou hlavicí 
proteče za minuty asi 10 litrů 
vody, u těch úsporných je to 
dokonce jen šest. To zname-
ná při pěti minutách sprcho-
vání maximálně 50 litrů vody. 
Napustit si vanu představuje 
přibližně dvojnásobek. U čtyř- 
členné rodiny představuje 
kombinace koupelí a spr-
chování roční spotřebu asi 
93 kubíků vody a 5,4 MWh 
elektřiny na její ohřátí. Pokud 
by koupele zcela omezili 
a sprchování o nějakou tu 
minutku zkrátili, mají za rok 
v kapse přes 9 tisíc úspor.

Na úspory nejen v kou-
pelně, ale v celé domácnosti 
bychom si rozhodně měli 
posvítit LED žárovkami. Jedna 
jediná při průměrné délce 
svícení 3 hodiny denně ušetří 
oproti klasické stowattové 
baňce přibližně 906 korun 
za rok. A to mají LED žárovky 
navíc ještě životnost 10 let, 
tedy asi desetinásobek těch 
původních.
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Filharmonie míří do Vatikánu

Knihovna ukáže zajímavá zákoutí,  
kam se čtenáři běžně nedostanou

Vyrazte na slovenskou 
hvězdu do divadla

MC
20

22
09

21
2

INZERCE

Teplice – Už na konci září bu-
dou tepličtí filharmonici účin-
kovat ve Vatikánu a v Římě. 
Bude to vůbec poprvé v his-
torii, kdy se tam orchestr 
představí. Prestižní koncerty 
odehraje filharmonie v Bazi-
lice sv. Petra a o den později 
v Lateránské bazilice, kde za-
zní nejnovější mše teplického 
skladatele Jana Zástěry, který 
bude oba koncerty i dirigovat. 
Svou účastí by tyto koncerty 
mohl poctít i papež.

Pak si na své přijdou tep-
ličtí posluchači. V sále Domu 
kultury se 6. října uskuteční 

zahajovací koncert, kterým 
filharmonie odstartuje novou 
abonentní sezónu. „Připravili 
jsme 17 symfonických a 7 ko-
morních koncertů v rámci na-
šich abonentních cyklů, v plá-
nu jsou ale i další mimořádné 
koncerty, včetně tradičního 
novoročního koncertu 1. led-
na 2023 pod vedením šéfdiri-
genta Petra Vronského,“ uve-
dl ředitel filharmonie Roman 
Dietz.

Filharmonie postupně ob-
noví i své zahraniční aktivity 
a nezapomíná ani na mladé 
publikum. V listopadu jsou 

v plánu tradiční koncerty 
pro školy, kde se ve speciál-
ním projektu představí herci 
Zbyněk Fric v roli Ludwiga 
van Beethovena a Svatopluk 
Schuller v roli Johanna Wolf-
ganga Goetheho. 

„Hlavní myšlenkou je setká-
ní těchto dvou velikánů svě-
tové kultury v Teplicích v létě 
roku 1812, kdy oba géniové 
vše posuzují pohledem sou-
časným, jakoby celou histo-
rii lázní sledovali z nějakého 
nadpozemského nadhledu,“ 
dodává ředitel Roman Diet-
ze.  gz

Teplice – Mandolína, Neľutu-
jem, Spolu, Naše hriechy alebo 
Zatancuj si so mnou!.. To jsou 
velké hity slovenského zpěvá-
ka Adama Ďurici, který se svou 
kapelou vystoupí na koncertu 
v Teplicích. Přijďte si užít jedi-
nečný zážitek na koncertu jed-
noho z nejúspěšnějších sloven-
ských zpěváků posledních let. 

Hostem večera je mladý 
český zpěvák, textař, hudeb-
ník a producent Michal Kindl. 
Koncert se koná 19. října od 
19:00 ve Velkém sále Krušno-
horského divadla. Vstupen-
ky vyjdou na 350, 390, 450 
a 490 korun.  gz

Teplice – Zajímá vás, co se děje 
v prostorách teplické knihov-
ny, do kterých se čtenáři běžně 
nedostanou? Chcete vědět, kde 
a jak se skladují knihy, jak se 
zpracovávají a spravují? Rádi 
se seznámíte s historií budo-
vy, ve které knihovna sídlí? Jste 
zvědaví na příběh stavby, která 
se stala okázalým manifestem 

Po stopách potoka, jak ho neznáme
Teplice – Na přelomu září a října 
ve více jak stovce měst a obcí po 
celé České republice a na Slo-
vensku se uskuteční Den archi-
tektury. Ten opět veřejnosti ote-
vře historické skvosty, moderní 
budovy i mimořádné stavby sto-
jící v pozadí pozornosti a láká 
na objevné výpravy po známých 
i neznámých místech. Přímo 
v Teplicích se podle pořadatelů 
mohou zájemci vydat po stopách 

potoka Bystřice, který v uplynu-
lém století zmizel do podzemí, 
a připomenout si zaniklá vodní 
díla s Bystřicí spojená.  gz

řemeslného a architektonické-
ho umu našich předků a jež po 
léta nabízí laskavé zázemí ne-
jen knihám a čtenářům, ale ka-
ždému, kdo si chce vychutnat 
její osobitou atmosféru? Máte 
příležitost zúčastnit se komen-
tované prohlídky budovy Regi-
onální knihovny Teplice v úterý 
20. září od 18:00 hodin.  gz
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Skotské přísloví.
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Jakub dostal speciální 
elektrický vozík 
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Čtyřicetiletý Jakub Cimrt z Bíliny 
je po těžkém nešťastném úrazu, 
který se mu v minulosti stal, plně 
odkázán na invalidní vozík. Před 
nedávnem oslovil Nadační fond 
FK Teplice s prosbou o koupi 
speciálního elektrického vozíku 
Elektrojet za 50 tisíc korun, kte-
rý by mu velmi pomohl k vyšší 
kvalitě jeho života.

„Rozhodli jsme se žádosti 
Jakuba vyhovět, a to i díky fi-
nančnímu příspěvku na jeho 
koupi ve výši 10 tisíc korun 
ze strany Dárcovského fondu 

AGC Automotive Czech, zří-
zeném při Ústecké komunit-
ní nadaci,“ přiblížil předseda 
správní rady Nadačního fondu 
FK Teplice Martin Kovařík.

„Moc a moc děkuji za Vaši 
pomoc, udělali jste mi oprav-
du obrovskou radost,“ přiblížil 
své pocity Jakub a jeho otec Jiří 
doplnil: „Syn je stejně jako my 
s manželkou hrozně šťastný, že 
se bude moci nově samostat-
ně zapojovat i do aktivit, které 
dříve bez tohoto elektrického 
vozíku dělat nemohl.“  gz

Salesiáni s novým školním  
rokem otevřeli herny a doučování
V obou pobočkách Salesi-
ánského střediska Štěpána 
Trochty se opět rozběhla vol-
nočasová herna a doučování. 
Pro děti a mládež si pedagogo-
vé připravili více než stovku 
různorodých kroužků všeho 
zaměření.

V Pro-
seticích 
proběh-
lo slav-
nostní 
otevře-
ní akcí 
s ná-
zvem 
Krouž-
kiáda, 
která 
přiláka-
la více 
než 100 
návštěv-
níků, ti 
si přišli vyzkoušet nejoblíbe-
nější kroužky, které středis-
ko nabízí. Pro nový školní rok 
je pro děti a mládež ve věku 
6–26 let přichystáno 47 krouž-
ků, ve kterých mohou rozvíjet 
své sportovní, hudební či vý-
tvarné nadání. I v Trnovanech 

si nejen děti a mladí, ale také 
jejich rodiče mohli vyzkoušet 
kroužky, které se ve středisku 
pro tento rok otevírají, dozvě-
dět se něco o službách a na-
vštívit jednotlivé učebny. 

Střediska nabízí kromě zá-
jmových kroužků také mož-

nost 
nára-
zového 
i pravi-
delné-
ho do-
učování 
pro 
žáky 
základ-
ních 
i střed-
ních 
škol 
a také 
kurzy 
čes-

kého jazyka pro děti i dospě-
lé. Během roku se děti mohou 
zapojit do jednorázových akcí 
nebo delších pobytových akcí, 
jako jsou podzimní a jarní 
prázdniny nebo letní tábor. 

 Pavlína Mašková, 
Salesiánské středisko Štěpána Trochty

Žáci Střední školy AGC se v zahraničí neztratí
V Teplicích 12. 9. 2022 – i pro 
další školní rok škola získala 
finanční grant na podporu od-
borné přípravy žáků, kteří si 
své dovednosti vyzkouší v za-
hraničních firmách.

Na přelomu února a března 
se celkem 15 žáků oborů In-
formační technologie a Eko-
nomika a podnikání zúčast-
nilo odborné stáže ve firmách 
v Budapešti. Projekt „New 
Hungarian Experience“ byl za-
měřen na obecný cíl progra-
mu Erasmus+ (mobilita žáků 
v odborném vzdělávání a pří-
pravě) v podpoře výměn, spo-
lupráce a mobilit mezi vzdě-
lávacími systémy a systémy 
odborné přípravy v rámci Ev-
ropského společenství k za-
jištění zvýšení kvality proce-
su vzdělávání. Chystáte něco 
podobného i v příštím roce? 
Zeptali jsme se ředitele školy 
Tomáše Holomka.

„Ano, snažíme se našim žá-
kům zprostředkovat maximum 
příležitostí k získávání zkuše-
ností ve firmách v tuzemsku 
i v zahraničí. Zatímco ve fir-
mách našich sociálních part-
nerů v regionu Ústí nad La-
bem mají vybraní žáci možnost 

zvyšovat svoji profesní kvalifi-
kaci důležitou pro budoucí pra-
covní poměr, v zahraničí jsou 
navíc postaveni před výzvu ko-
munikovat v cizím jazyce, což 
je v dnešní době zcela zásad-
ní. Proto na jaře v příštím roce 

vysíláme další skupinu za hrani-
ce České republiky, tentokrát to 
budou především naši robotici. 
Od odborné stáže očekáváme 
zvýšení zájmu o studium obo-
ru Mechanik elektrotechnik, ve 
kterém je důležitý právě zájem 

o odbornou přípravu ve firmách. 
Po zkušenostech s partnerskou 
agenturou 1CEBA (First Central 
European Benefit Association) 
jsme rozhodli o dalším pokračo-
vání spolupráce a žáci odcestují 
opět do maďarské metropole.“
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Pohádkové babičky opět v akci
Září je měsícem návratů ne-
jen do školních lavic, ale i do 
školek. I tento školní rok po-
kračuje projekt Přečti a Poví-
dej. Díky němu vznikla krásná 
spolupráce, kdy chodí senioři 
a seniorky číst dětem pohád-
ky před spaním, anebo naopak 
navštěvují děti seniorská zaří-
zení, a dochází tak k mezige-
neračním vazbám a zážitkům. 
V Teplicích je do projektu za-
pojeno již sedm předškolních 
zařízení z celkových čtrnác-
ti. Do spolupráce se zapojily 
i okolní školky z Újezdečka, 
Rtyně, Proboštova nebo České 
Kamenice. Babičky si velmi po-
chvalují, jak je dětská švitoři-
vá energie krásně nabíjí, a děti 
se těší na svoje babičky, ke 
kterým se hlásí i mimo školku 
a pyšní se, že to je právě ta je-
jich babička. Nejen tato zpětná 
vazba dává projektu dokonalý 

smysl, kdy oběma stranám při-
náší společně strávený čas ra-
dost. Ačkoliv se jedná o dob-
rovolnický program, snažíme 
se připravovat pro babičky 
setkání a benefity jako díky 
za jejich čas. Zapojené školky 
mohou získat značku Mezige-
neračně a také další odměny, 
které se každý rok mění.

 Vendula Váňová, Mezi Námi 

Chytrý hlasový 
asistent usnadní život
Pomoci Bohoušovi z Teplic, kte-
rý od svých třiceti osmi let sta-
tečně zápasí s roztroušenou 
sklerózou, se rozhodl Nadační 
fond FK Teplice spolu se skupi-
nou OLPE. Společně mu pořídili 
za téměř 60 tisíc korun chytré-
ho hlasového asistenta – takzva-
né zařízení mouthmouse.

„Toto zařízení, které se sklá-
dá z centrální jednotky, ovládá-
ní hlavou, aplikace a zvonku, 
pomáhá Bohoušovi být o kou-
sek blíž k samostatnosti. Pro 
Bohouše je toto zařízení „malý 
zázrak“ a velmi mu zkvalitní 
jeho těžký život. Byť bere mno-
ho věcí s nadhledem, sama 
vím, že ta úplná závislost pro 
něj úplně jednoduchá není,“ 
přiblížila manželka Jindřiška.

„Bohumil Samek je dlouho-
letým fanouškem FK Teplice 
a navíc byl v minulosti více než 
deset let vedoucím mládež-
nických mužstev, za něž hrá-
li i oba dva jeho synové. Jsme 
moc rádi, že jsme Bohoušovi 
mohli také pomoci. Zároveň 
si velmi vážíme toho, jak pod-
poruje dlouhodobě nejen náš 
klub, ale i náš nadační fond, na 

jehož transparentní účet pravi-
delně zasílá své finanční dary,“ 
říká předseda správní rady Na-
dačního fondu FK Teplice Mar-
tin Kovařík.

Na pořízení tohoto zaříze-
ní přispěla svým darem ve výši 
20 tisíc korun i skupina OLPE. 
„Snažíme se od samého začát-
ku podporovat aktivity Nadač-
ního fondu FK Teplice. Pomoc 
Bohoušovi, který byl navíc 
v minulosti i jedním z prvních 
zaměstnanců naší firmy, byla 
pro nás samozřejmostí,“ do-
dal Oldřich Slavík ze skupiny 
OLPE.  gz

Mladí hasiči přibírají nové posily
Bílinští dobrovolní hasiči hle-
dají novou krev. Chcete zažít 
plno zábavy a naučit se nové 
věci? Stačí se přidat ke Sboru 
dobrovolných hasičů Bílina, 
kteří pořádají nábor dětí od 
3 do 6 let. Dotazy a přihlášení 

Klára Černá 722 924 042 nebo 
Marcela Kleinová 725 343 958. 
Přijďte se podívat na trénink, 
nebo si zavolejte na jedno 
z uvedených čísel a domluvte 
si setkání.

  SDH Bílina
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