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Zprávy

Očkovat se můžete proti  
chřipce i covidu zároveň
STRANA 6

Předvánoční atmosféru  
zpestří Václav Neckář
STRANA 10

Volný čas

Zbyněk 
Humplik

Důchodce vlítnul do 
šoubyznysu se svojí skladbou, 
zazpíval ji ve filmu
STRANY 8–9
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ALTÁN ZA ZAHRADNÍM DOMEM
11. 12., 1400 Vánoce s AGC

NÁMĚSTÍ SVOBODY
26. 11., 1330 Open air přehlídka swingové  
  hudby: Na synkopách do  
  Vánoc

JAZZ CLUB
29. 10., 2000  The Cinelli Brothers
11. 11., 2000  Ruchadze band Beyond  
Milovníci hudby zdánlivě rozdílných žánrů 
se dovedou překvapivě najít v mnohotvárné 
hudbě kapely, která v sobě slučuje prvky 
jazzu, klasiky, etniky, rhythm & blues, soulu 
a mnohé a mnohé jiné. Chcete-li se stát svědky 
mimořádného hudebního dobrodružství, pak 
vyrazte na koncert Ruchadze band Beyond.
25. 11., 2000  Luboš Pospíšil
9. 12., 2000  Los Quemados  
Koncert kapely hrající fusion. Poslechnete 
si tedy peprnou směs jazzu s prvky funky, 
latiny, afro hudby, popu v převážně vlastních 
skladbách tohoto uskupení. 

ZIMÁK
sobota 1630–1800 veřejné bruslení
neděle 1630–1800 veřejné bruslení

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO 
1. 11., 1900  Dva nahatý chlapi
2. 11., 1900  Neperte se, prosím vás!
4. 11., 1900  Charitativní módní přehlídka  
  Nadi Moravcové
5. 11., 1900  Kollárovci Tour 
6. 11., 1030  O princezně, která ráčkovala
7. 11., 1900  Milovat k smrti 
Strhující příběh sledující životní cestu zpěvačky 
Edith Piaf. V inscenaci zazní 15 jejích nejslavnějších 
evergreenů. Hrají: Světlana Nálepková, Martin 
Sochor, Ondřej Kavan a živě doprovází Blue Angel 
Memory Band Jiřího Toufara.
12. 11., 1900  Na kus řeci  

  s Miroslavem Donutilem
14. 11., 1900  Slepice na zádech
22. 11., 1900  Můj báječný rozvod
23. 11., 1900  Václav Neckář: Půlnoční turné
28. 11., 1900  Zamilovaný sukničkář
5. 12., 1900  Sex pro pokročilé  
Divadelní komedie o tom, jak získat návod na 
oživení dlouholetého manželství. Hrají Jana 
Krausová a Karel Roden.
9. 12., 1900  Vánoční koncert Fešáků
15. 12., 1900  Nikdy není pozdě
9. 1., 830  Ve hvězdách
9. 1., 1030  Ve hvězdách

DŮM KULTURY
28. 10., 1700  Michal Nesvadba:  
  Michalovi mazlíčci
29. 10., 1800  Madam Butterfly
3. 11., 1900  Pavel Šporcl
11. 11., 2015  Toto Tour: Motorband 35 let  
  a Gate Crasher 
Teplice budou svědkem jedné z deseti zastávek 
tříhodinové heavy show plné energie.
29. 11., 1900  Ivo Jahelka a skupina  
  Knezaplacení
6. 12., 1900  Vánoční koncert Big Bandu  
  Zdenka Tölga

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
4. 11., 1700  Lampionový průvod 
Vychází se od Mušle v Šanovském parku směr 
Písečný vrch.
5. 11., 1400  Drakiáda na letišti
6. 11., 1300  Běh kolem Doubravky  
78. ročník tradičního přespolního závodu
18. 11., 1800  Výroba krmítek
25. 11., 1800  Kreativní dílny: Mořská sůl  
  s květinami

HVĚZDÁRNA 
Sobota a neděle 1300, 1400, 1500 – Pozorování 

Slunce, pokud nebude jasno, koná se náhradní 
program v kinosále hvězdárny doplněný 
prohlídkou výstavy a dalekohledů. 
Pátek a sobota od 2000 a 2100 – Pozorování 
objektů večerní oblohy dalekohledem.

PLANETÁRIUM
30. 10., 1500  Rákosníček a hvězdy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tři příhody malého skřítka Rákosníčka mezi 
hvězdami. Po pohádkách Jak Rákosníček 
zachraňoval mráčky-beránky před hvězdným 
Orlem, Jak Rákosníček udělal na nebi kluziště 
a pořád se diví, proč mu lidé říkají Mléčná 
dráha a Jak Rákosníček vyzrál na nebeského 
Střelce se na obloze planetária podíváte na to, 
s čím se lze v říjnu setkat na skutečné obloze.
30. 10., 1700  Kit a sluneční soustava  
S robotem Kitem navštívíte Slunce, Merkur, 
Venuši a Mars. Poté se na obloze planetária 
podíváte na to, co se bude v říjnu dít na 
skutečné obloze.
30. 10., 1900  Jak jsou vzdálené hvězdy

REGIONÁLNÍ MUZEUM
3. 11., 1700  Vernisáž výstavy Příběh  
  jednoho pekařství
9. 11., 1700  Rašovice  
Hromadný nález z mladší doby bronzové, 
přednáška Jindřicha Šteffla. 
23. 11., 1700  Komentovaná prohlídka  
  výstavy Archeologie nejsou  

  (jen) poklady 
  s kurátorkou výstavy  
  Lucií Kursovou
1.–30. 11. Výstava klientů Domova  
  důchodců Bystřany
4. 11. – 26. 2.  Výstava Příběh  
  jednoho pekařství
28. 11. – 1. 12. Výstava Andělé v ruině
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.

KINO KVĚTEN
8. 11., 1800  Martin Loew:  
  Americký severozápad
15. 11., 1700  Ladislav Zibura:  
  Prázdniny v Evropě
15. 11., 2000  Ladislav Zibura:  
  Prázdniny v Evropě

BOTANICKÁ ZAHRADA
do 31. 10.  Užiteční nájemníci, výstava
do 31. 10.  Sklípkani: Dokonalí lovci  
  v botanické
29.–30. 10.  Podzimní tvoření
26.–27. 11.  Adventní tvoření

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA
30. 10., 1800  Švéd přichází aneb  
  Poslední roky třicetileté války  
  historická přednáška

KOSTEL PANNY MARIE DUBÍ
3. 11., 1700  Dušičkový koncert:  
  housle Václav Hudeček,  
  cembalo Martin Hroch
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Mosty nad Zámeckou padnou 
později, než se plánovalo

Teplice – Na rekonstrukci 
dvou mostů na frekventova-
ném průtahu městem, kterou 
připravuje Ředitelství silnic 
a dálnic, si řidiči ještě po-
čkají. U přemostění silnice 
na hlavním tahu z Bíliny na 
Dubí nad Zámeckou zahra-
dou nedávná oprava odhalila, 
že jejich konstrukce je v hor-
ším stavu, než se předpoklá-
dalo. Oprava nezačne dříve 
než za dva roky.

Celá rekonstrukce bude 
zahrnovat demolici stávají-
cích a výstavbu zcela nových 

mostů. Podle Dany Zikešové 
z Ředitelství silnic a dálnic 
silničáři zatím nemají platné 
stavební povolení. Proti roz-
hodnutí krajského úřadu se 
odvolal jeden z účastníků ří-
zení a věc teď posuzuje minis-
terstvo dopravy. Stavební prá-
ce by tak mohly začít v roce 
2024. Během nich bude vždy 
jeden z mostů průjezdný. Po-
dobně probíhala oprava mos-
tu nad Hřbitovní ulicí. Zbou-
rání a postavení obou mostů 
by mohlo přijít na zhruba 
210 milionů korun.  gz
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Přesně tolik hus se letos 
vylíhlo v českých chovech. 
Vykrmeno a prodáno bylo 
přibližně 130 tisíc kusů. Oproti 
loňsku je to zhruba o 37 tisíc 
méně. Chovy totiž decimo-
vala ptačí chřipka. Kilogram 
chlazené husy se loni prodával 
od 200 korun, letos od 
240 korun. Restauratéři kupo-
vali častěji husy mražené, tam 
je ten rozdíl ještě výraznější. 
Cena stoupla ze sta na dvě stě 
za kilogram „Zatímco takové maso loni 
stálo zhruba stokorunu za kilogram, 
to od českých chovatelů bylo už tehdy 
dvakrát dražší,“ řekla předsedkyně 
představenstva Českomoravské drůbe-
žářské unie Gabriela Dlouhá.
Zvýšení tak budou muset zohlednit 
restauratéři v konečné ceně letošního 

svatomartinského menu. Částka za 
porci tradiční svatomartinské husy 
včetně zelí a knedlíků by se tak mohla 
vyšplhat i na 500 korun. Do ceny se 
totiž promítají i ceny energií, nájmů 
a práce personálu. Někteří restaura-
téři tak zvažují, zda husu budou letos 
vůbec nabízet.  gz

Č Í S L O  M Ě S Í C E

139 000
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Centrum nepotřebných předmětů šlape

Vytíženou ulici 
opravili za 6 milionůRadnici ani obyvatelům 

se nelíbí nové haly
Teplicko – Hned dvě nové skla-
dovací haly mají vzniknout 
u Sobědruh, zhruba padesát me-
trů od rodinných domů. Pražská 
firma Lettnov je chce postavit 
v blízkosti Polní ulice. Podle do-
kumentace mají haly zabírat 
zhruba 18 tisíc metrů čtvereč-
ních. Místní jsou proti, bojí se 
zvýšené dopravy a hluku, proto 
sepsali petici. Záměr se nelí-
bil ani teplickému magistrátu, 

podle kterého neodpovídá ur-
banistické struktuře zástavby 
a není v souladu s charakterem 
území.

V současné době probíhá zjiš-
ťovací řízení procesu EIA, které 
posuzuje vliv na životní prostře-
dí. Podle mluvčí krajského úřadu 
Magdaleny Fraňkové už k této 
stavbě dorazilo více než třicet 
námitek, které budou zohledně-
ny v zjišťovacím řízení.  gz

Teplice – Za provozu proběhla 
rekonstrukce Alejní ulice. Jed-
na z nejvytíženějších teplic-
kých ulic má 
v úseku mezi 
křižovatkami 
u OC Galerie 
a u Gymnázia 
nový povrch, 
nové chodní-
ky a prodloužené zastávkové 
zálivy. Podle mluvčího města 
Robina Röhricha to přišlo na 
5,7 milionu korun.  gz

Na silnice vyjedou 
turecké Otokary
Ústecký kraj – Hned devadesát au-
tobusů z Turecka bude brázdit 
Ústecký kraj. Dopravní společ-
nost Ústeckého kraje podepsa-
la kupní smlouvu na dodávku 
vozů za téměř 350 milionů ko-
run bez daně od tureckého vý-
robce Otokar. Krajský dopravce 
je má dostat do roka. S vítězem 
výběrového řízení, s běloruským 
výrobcem autobusů, se nakonec 
kraji smlouvu podepsat nepoda-
řilo. Dopravní společnost proto 
nakoupí autobusy od dalšího 
účastníka soutěže.  gz

Podzemní kontejnery 
zlepší pořádek

Teplice – Na sídlišti v Proseti-
cích vyrostla tři polopodzemní 
kontejnerová stání na odpad. 
Podle dosluhujícího primáto-
ra Hynka Hanzy měla investi-
ce ve výši 3,25 milionu korun 
na místě zajistit lepší údrž-
bu a větší pořádek. Zapuštěné 
kontejnery jsou odolné a mají 
větší objem než klasické kon-
tejnery. 

Zachování pořádku kolem 
nových kontejnerů však je 
závislé na přístupu lidí. „Od-
pad je ale potřeba vhazovat 
dovnitř nádob a neodkládat 
vedle. Velkoobjemový odpad, 
nejčastěji části nábytku, pak 
patří na sběrný dvůr, kde se 
takových věcí mohou obča-
né zbavit zdarma,“ řekl mluvčí 
města Robin Röhrich. Dodal, 
že pokud lidé vidí, jak někdo 
odkládá odpad mimo kontej-
ner, měli by přivolat městskou 
policii.  gz

Teplice – Nádobí i další vyba-
vení domácnosti má druhou 
šanci díky reuse teplickému 
centru. Nepoužívané věci sem 
lidé odevzdají a druzí si je od-
tud odnesou, většinou zdarma. 
„V současné době jsou zde dět-
ské autosedačky, knihy, několik 
kusů drátěného programu, skle-
ničky, hrnky, hrnce, talíře, vázy 
a jiné drobné předměty, dózy 
na potraviny, TV stolek nebo 
nástěnka,“ přibližuje Eva Pav-
líková z teplického magistrátu. 

Centrum je v provozu od června 
loňského roku. Za tu dobu při-
šlo předat jednu nebo i více věcí 
již celkem 475 lidí. 406 lidí si ně-
jakou věc odebralo a další pro-
jevili zájem tím, že centrum na-
vštívili. Celková návštěvnost od 
jeho uvedení do provozu je tedy 
již více než 880 lidí.

Reuse centrum se nachází 
u vjezdu do sběrného dvora 
v Úprkově ulici. Provozní doba 
je shodná se sběrným dvo-
rem.  gz
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Perspektivní volba: Střední průmyslová 
škola Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.

Jsme státní odbornou školou, založenou 
roku 1910 a jednou z největších páteř-
ních škol Ústeckého kraje. Máme propůj-
čeny tituly Fakultních škol: Fakulty strojní 
TU v Liberci, Elektrotechnické fakulty 
ČVUT v Praze a Přírodovědecké fakulty 
UJEP Ústí nad Labem, úzce spolupra-
cujeme s Fakultou strojního inženýrství 
UJEP Ústí nad Labem. Škola je od roku 
2014 držitelem titulu „DOPORUČENO ZA-
MĚSTNAVATELI“. Ocenění uděluje Klub 
zaměstnavatelů nejlepší střední škole, 

která v kraji připravuje žáky do profesní-
ho života. Velkou devizou školy je spolu-
práce se zaměstnavateli a firmami, které 
nabízejí různorodou podporu žáků při 
studiu, čímž se velmi zvyšuje možnost 
uplatnění žáků na trhu práce. 

Výhody studia
Absolventi elektro-oborů mohou na 

závěr studia získat odbornou kvalifika-
ci podle zákona 250/2021 Sb. Žáci školy 
mohou získat řidičský průkaz skupiny 

B v naší autoškole a u oboru Dopravní 
prostředky mohou získat za výhodných 
podmínek při výuce řidičský průkaz na 
nákladní automobil (skupina C). V oboru 
Strojírenství se učí CAM systémy v učeb-
ně CNC strojů a CAD systémy v učeb-
ně počítačové grafiky. Výuka probíhá 
v odborných učebnách s podporou mo-
derní techniky a multimédií. Na škole 
je zřízena Cisco Networking Academy, 
program s možností získat kvalifikova-
ný certifikát. Žáci získávají pracovní zku-
šenosti na zahraničních stážích v rámci 
programu Erasmus+ (např. Portugalsko, 
Finsko, SRN).

Velmi dobře vybavené jsou dílny 
praxe a odborného výcviku, odborné 
laboratoře, centrum dopravní přípravy 
a sportovní haly a areály. 

Škola a firmy
Díky dobré spolupráci a úzkým kon-

taktům školy a firmy MONDI Štětí se po-
dařilo propojit finanční prostředky školy 
a finanční dotaci od firmy Mondi. Výsled-
kem je vybudování studijních koutků 
pro volný čas žáků na obou pracovištích 
školy. Vybavení a vzhled obou koutků si 
navrhovali žáci sami. Žáci je mohou vyu-
žívat jak před i po vyučování, tak v době 
svého volna. 

Čtvrtého října se na naší škole kona-
la akce Student Cup Správy železnic 

2022, sportovně-vzdělávací projekt na 
podporu technických oborů, určený 
žákům 7. až 9. tříd základních škol. Po-
máhá žákům základní školy při výběru 
budoucího povolání i při hledání pro-
fesní dráhy. Této akce, která se konala ve 
venkovních prostorech střediska Stříbrní-
ky, se zúčastnilo cca 200 žáků základních 
škol z Ústí nad Labem. Den plný zábavy, 
soutěží a her byl zakončen vyhlášením 
vítězů, předáním pohárů, medailí a hod-
notných cen. 

Podobných akcí má škola v kalendáři 
mnoho. Přijďte k nám na den otevřených 
dveří nebo ukázkový den a poznejte pe-
dagogy a prostředí střední školy, kterou 
ke studiu doporučují zaměstnavatelé 
v Ústeckém kraji.

Nabídka maturitních oborů
• 23-41-M/01 Strojírenství /zaměření: Programování CNC strojů a počítačová grafika/
• 23-45-M/01 Dopravní prostředky /zaměření: Silniční vozidla a logistika/
• 26-41-M/01 Elektrotechnika /zaměření: Energetika a informatika, zaměření: Automati-

zace a počítačové aplikace/
• 18-20-M/01 Informační technologie /zaměření: Počítačové sítě a programování/
• 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik /zaměření: Zabezpečovací technika a silnoprou-

dá zařízení/
• 37-42-M/01 Logistické a finanční služby /zaměření: Informatika v logistice/
Nabídka učebních oborů
• 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
• 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
• 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy /zaměření: Logistika 

provozu a přepravy/
Výuka probíhá ve středisku Resslova a Stříbrníky.
Dny otevřených dveří:
Resslova 5: 24. 11., 3. 12. a 10. 1., Středisko Stříbrníky: 22. 11., 10. 12. a 11. 1.
Ukázkové dny:
Resslova 5: 1. 12., 13. 12. a 17. 1., Středisko Stříbrníky: 22. 11., 15. 12. a 11. 1.

Kontakt:
tel.: 478 572 212, 478 572 204
sekretariat@spsul.cz, www.spsul.cz
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Horní rybník 
v Zámecké prokoukne
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Štábl si prohodí místo s Hanzou
Teplice – Občanští demokraté 
přijdou po letech o primáto-
ra. Novým primátorem města 
se stane Jiří Štábl z ANO 2011. 
V Teplicích se na spolupráci do-
hodlo vítězné hnutí ANO 2011 
s ODS spolu s TOP 09. Dosa-
vadní primátor Hynek Han-
za z ODS bude neuvolněným 
náměstkem pro oblast dopra-
vy kultury a sportu a životního 
prostředí. 

„Obě strany se pro koaliční 
spolupráci shodly v klíčových 
oblastech kompetencí města 
na programových prioritách 
spolupráce. Tyto budou konkre-
tizovány v Základních progra-
mových prioritách pro volební 
období 2022–2026, a to nejpoz-
ději do data zasedání ustavu-
jícího zastupitelstva,“ upřesnil 
nový primátor Jiří Štábl. Tep-
lická koalice ANO 2011 s ODS 
spolu s TOP 09 bude mít v sed-
madvacetičlenném zastupitel-
stvu sedmnáct mandátů.

Dalšími náměstky budou 
Monika Peterková (ODS s TOP 

09) pro oblast školství a To-
máš Hadviga (ANO 2011) pro 
oblast městské hromadné do-
pravy. Dalšími členy Rady měs-
ta jsou Petr Najman, Ondřej 
Hampejs oba z ODS s TOP09. 
Vladimír Kossakowski, Petr 
Kohout a Eliška Tomášková 
z ANO 2011. Devítičlenná rada 
města tak bude složena z pěti 

zástupců ANO 2011 a čtyř zá-
stupců koalice ODS spolu s TOP 
09. Svolání ustavujícího zase-
dání zastupitelstva zbrzdilo če-
kání na verdikt soudu o voleb-
ní stížnosti na neplatnost voleb 
a hlasování v Teplicích, kde 
jde o údajné uplácení voličů. 
Soud v době redakční uzávěrky 
o stížnosti nerozhodl.  gz

Teplice – Areál rybníků v Zá-
mecké zahradě čekají promě-
ny. V současné době probíhá 
vypouštění a výlov. Podle mluv-
čího radnice Robina Röhri-
cha město plánuje na příští 
rok úpravy hráze i revitalizaci 
břehů a okolí Horního rybníka. 
„Jeho hladinu je kvůli úpravám 
potřeba snížit, a zůstane proto 
částečně vypuštěný,“ upřesnil 
mluvčí a dodal, že na revita-
lizaci je v rozpočtu připrave-
ných 20 milionů korun. Revi-
talizace a odbahnění Dolního 
rybníka proběhla v roce 2019. 
Po vypuštění a výlovu bude vo-
dou z Horního rybníka znovu 
napuštěný.  gz

Buky jsou novou přírodní památkou
Teplicko – Hned čtyři přírodní 
památky byly letos schváleny 
v Ústeckém kraji, a to Hovězí 
skály, Najštejnské bučiny, Pe-
kelské údolí a Buky na Bouřňá-
ku. Přírodní výtvor, který se 
nachází na Teplicku, je ukáz-
kou působení klimatických vli-
vů. Tvrdé přírodní podmínky 
vytvarovaly jednotlivé kmeny 
buků do zajímavých a bizarních 
tvarů. 

„V příštích dvou letech plá-
nuje Ústecký kraj vyhlásit další 
čtyři přírodní rezervace a sedm 
přírodních památek, převážně 
na území Krušných hor,“ řekla 

Do projektů jdou 
čtvrtmiliardové dotace
Teplice – Na projekty za téměř 
čtvrtmiliardy korun získaly 
Teplice dotace. „Poskytnutá 
dotace ve výši téměř 225 mi-
lionů korun nám umožní tyto 
ušetřené finance investovat 
i do projektů, které by třeba 
musely být kvůli zvyšujícím 
se cenám energií odloženy,“ 
sdělil končící primátor Hynek 
Hanza.

Půjde například o rozšíře-
ní a modernizaci trolejbuso-
vých tratí v úseku ulic Stanová 
– J. Koziny a propojka u No-
vých lázní. Dále dostane měs-
to peníze na nákup parciál-
ních trolejbusů pro MHD a na 
odbavovací a platební systém 
v hromadné dopravě. Za dotač-
ní peníze proběhne i rekon-
strukce informačního centra 
Teplice na Benešově náměs-
tí a revitalizace Regionální 
knihovny Teplice.  gz

náměstkyně hejtmana Lubo-
míra Mejstříková. V součas-
nosti je v působnosti krajského 
úřadu 73 přírodních památek, 
27 přírodních rezervací a dvě 
smluvně chráněná území.  gz

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

CELOROČNÍ NÁBOR DO PŘÍPRAVEK FK TEPLICE

V areálu na Angeru  
je nový přírůstek
Teplice – Příznivci basketbalu 
mají nové venkovní hřiště. Vy-
rostlo na Angeru a podle Radky 
Senftové z teplického magistrá-
tu za něj město zaplatilo 9,5 mi-
lionu korun. Součástí hřiště je 
také workout a doplňkové vy-
bavení pro trénink basketbalu. 
Areál na Angeru je hojně vyu-
žívaný, návštěvníci tam už od 
roku 2018 mají k dispozici také 
skatepark a in-line dráhu.  gz

Nádraží se schovalo 
pod síťovinu

Teplice – Průčelí nádražní budo-
vy už zakrylo lešení s ochran-
nou sítí. Správa železnic pra-
cuje na rozsáhlé rekonstrukci. 
První etapa rekonstrukce by 
měla vyjít na více než 236 mi-
lionů korun. Stavbaři během 
ní obnoví střechy včetně krovů 
a celé fasády. Vymění všechna 
okna i dveře a opraví první ná-
stupiště, které změní na bez-
bariérové. Renovace se dotkne 
také jeho historického zastře-
šení. Teplice čekaly na opravu 
30 let. Podle generálního ředi-
tele Správy železnic Jiřího Svo-
body je tento objekt výjimečný, 
mimo jiného i svou rozlehlostí. 
Je ještě o deset metrů delší než 
Fantova budova hlavního ná-
draží v Praze.  gz

Stavba toboganu je znovu na stole 
Teplicko – Obyvatelé Kladrub 
mají už více než rok ze svých 
domovů výhled na dvanáctime-
trový tobogan. Ten si nechal 
na svém pozemku bez staveb-
ního povolení postavit pod-
nikatel Petr Kubík. Stavební 
úřad majiteli dodatečně stav-
bu schválil. To ale už neplatí. 
Podle mluvčí krajského úřadu 
Magdaleny Fraňkové krajský 

stavební úřad s rozhodnutím 
teplického stavebního úřadu 
nesouhlasil, proto ho zrušil 
a vrátil celou věc k novému 
projednání. Mluvčí teplické-
ho magistrátu Robin Röhrich 
k tomu dodal, že výsledek 
správního řízení nelze předjí-
mat. A navíc je správní řízení 
neveřejné a informace mají 
pouze jeho účastníci.  gz
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Další tipy najdete na         www.centropol.cz/uspory

Snižte teplotu na termostatu o 1,5 °C
a ušetřete za plyn ročně až 5 375 Kč.

V běžném domě o výměře 130 m², kde na vytápění 
spotřebují asi 18,2 MWh plynu za rok, se jednoduchým 
otočením kolečka a snížením teploty o 1,5 stupně 
ušetří 5 375 korun ročně. Další peníze se pak dají ušetřit 
i tím, když před delší nepřítomností teplotu stáhnete 
všude na nějakých 15-16 stupňů.

Výpočet vychází z kompletních cen za MWh včetně distribuce se vstupní hodnotou 2 500 Kč za MWh odebíraného plynu.

Vytápějte na 
optimální teplotu

Doporučené teploty 
v jednotlivých místnostech:

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

MC
20
22
11
21

INZERCE

Proti chřipce i covidu 
se lze očkovat zároveň

Jízdenky v zelených 
autobusech zdraží

Teplicko – Chřipka, kterou potla-
čila pandemie koronaviru, by 
mohla letos udeřit razantně-
ji. Lékaři ale černé scénáře ne-
vykreslují, zatím. Podle hlavní 
hygieničky Krajské zdravotní 
Dany Vaculíkové by se rizikové 
skupiny měly očkovat proti co-
vidu i chřipce. 

Začíná chřipková sezona. 
Udeří nemoc letos silněji? 

Ano, v letošním roce očeká-
váme nárůst onemocnění chřip-
kou, i když vlastně se jen prav-
děpodobně vrátíme na původní 
čísla z předcovidových let. Přís-
ná protiepidemická opatření 
na covid-19 nám v tomto smě-
ru pomáhala, jak se říká, držet 
i chřipku na uzdě.

Co se stane, když člověk one-
mocní chřipkou a zároveň co-
videm?

Tato kombinace obou one-
mocnění není pro nás nikte-
rak raritní. Dnes máme k dis-
pozici efektivní diagnostiku 
na tato onemocnění. Přístup 

k nejnovějším antivirotikům 
typu Paxlovid a jiným nám 
umožňuje rychle na onemocně-
ní reagovat a s dobrými výsled-
ky pak léčit.

Očkuje se v teplické nemocni-
ci novou vakcínou, která by 
měla lépe reagovat i na omi-
kron?

Ano, všechna očkovací mís-
ta Krajské zdravotní již několik 
týdnů očkují nejnovějším typem 
vakcín proti omikronu.

Mohou se lidé nechat očkovat 
proti chřipce a covidu zároveň?

Směle do toho. Je ovšem po-
třeba myslet na to, že si po 
očkování připravím domácí kli-
dový režim. 

Očkovací covidová místa nabí-
zejí i vakcínu proti chřipce?

Očkovací místa Krajské zdra-
votní mají pro klienty k dispo-
zici jen vakcíny proti covidu. 
Pokud lidé chtějí vakcíny sou-
časně, musí navštívit svého 
praktického lékaře.  gz

Ústecký kraj – Od ledna si cestu-
jící v Ústeckém kraji připlatí za 
jízdu v zelených krajských au-
tobusech a v osobních vlacích. 
Jízdné vzroste až o 24 procent. 
Do ceníku se podle mluvčí Ústec-
kého kraje Magdaleny Fraňko-
vé promítne inflace. „Předkláda-
né ceny jsou navýšeny přibližně 
o 10 % u 30denních jízdenek 
a 8 % u 90denních jízdenek, 
16 % u 7denních jízdenek a 24 % 
u jízdenek pro jednotlivou jízdu,“ 
upřesnila mluvčí kraje. Tarif kraj 
upravuje po 2,5 letech. 

Nabídka vícedenních jízde-
nek bude nově rozšířena o roční 
variantu. „Ceny těchto jízdenek 
jsou naopak o 9 % nižší oproti 

stávajícím cenám za 11 kusů 
30denních jízdenek,“ vysvětlila 
Fraňková. Kraj chce rozšířit po-
čet lidí, kteří budou mít nárok na 
takzvané zaměstnanecké jízdné. 
Nově na něj budou mít nárok za-
městnanci organizací zřízených 
Ústeckým krajem a Krajské 
zdravotní. Zavádí se také jízden-
ky na 30 dnů pro držitele průka-
zů ZTP a ZTP/P.  gz

Volby se budou opakovat
Teplicko – Obyvatelé Moldavy 
půjdou znovu ke komunálním 
volbám. Ústecký krajský soud 
zneplatnil původní hlasování. 
Do obce se před volbami při-
stěhovaly desítky lidí a starost-
ka je nechala vyškrtnout ze 

seznamu voličů, protože podle 
ní na Moldavě ve skutečnosti 
nežijí. Předseda volební komi-
se ale nechal hlasovat všechny, 
kteří k volbám přišli. Podle sou-
du došlo k hrubému ovlivnění 
výsledků voleb.  gz
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Spolchemie dnes: Moderní a udržitelná firma „za rohem“
Pryč jsou doby, kdy chemický 
závod nedaleko města před-
stavoval pro své okolí hroz-
bu. Doba se změnila a ústec-
ká SPOLCHEMIE – Spolek pro 
chemickou a hutní výrobu je 
i nadále nejen jedním z nejvý-
znamnějších regionálních za-
městnavatelů, ale mluví se o ní 
stále více jako o moderní a bez-
pečné společnosti s velkým po-
tenciálem do budoucna.

Aktivity v posledních letech 
posunuly celou tuto moderní 
firmu ještě mnohem dál. S vě-
domím, jak je důležité chránit 
ovzduší, klima, přírodu i lidi, 
investuje do nejmoderněj-
ších technologií, hledá šetrná 
a úsporná řešení, vyvíjí produk-
ty s minimálním dopadem na ži-
votní prostředí a stará se nejen 
o své zaměstnance, ale pomáhá 
také obyvatelům Ústí i celého 
regionu. Aktivity firmy v oblasti 
životního prostředí, bezpečnos-
ti jak společnosti, tak vlastních 
zaměstnanců a ekonomické ob-
lasti zastřešuje koncept Udrži-
telný rozvoj SPOLCHEMIE.

Miliardové investice putu-
jí do nových technologií, kte-
ré splňují nejpřísnější stan-
dardy bezpečnosti a ochrany 

životního prostředí. Před pěti 
lety spuštěná nová membráno-
vá elektrolýza umožňuje nejen 
vyrábět bez použití rtuti, ale 
jejím vedlejším produktem je 
vodík, dnes často zmiňované 
bezemisní palivo. SPOLCHE-
MIE intenzivně spolupracuje 
s řadou firem a organizací na 
jeho dalším využití především 
v hromadné dopravě. Vodí-
kem ze SPOLCHEMIE poháně-
né autobusy či vlaky bychom 
již za několik let mohli potkat 
v našem městě nebo na regio-
nálních železničních tratích. 

Rozšíření bezemisních paliv 
zlepšuje ovzduší v regionu 
a snižuje závislost na fosilních 
palivech. V minulém roce fir-
ma navíc učinila další význam-
ný krok ke snížení své uhlí-
kové stopy – začala odebírat 
výhradně bezemisní elektric-
kou energii z českých jader-
ných elektráren.

Ve vztahu ke společnos-
ti, svému okolí a regionu 
chce chemička být nadále 
dobrým, přínosným, důvěry-
hodným i bezpečným souse-
dem. Podporuje řadu veřejně 

prospěšných projektů a aktivit 
– ať již formou úspěšného mi-
nigrantového programu, nebo 
partnerstvími v dalších oblas-
tech – např. ústecký půlmara-
ton, Ústecké Vánoce, Veliko-
noce či Ústecký food festival. 
V oblasti bezpečnosti zaměst-
nanců firma vloni spustila pro-
gram s názvem „... protože na 
zdraví záleží“, který posiluje 
bezpečnost pracovního pro-
středí i firemní bezpečnostní 
kulturu. Je zároveň integrál-
ní součástí nového moderního 
varovného systému obyvatel-
stva a velké investice putu-
jí i do dalších oblastí posilují-
cích bezpečnost i připravenost 
– posledním příkladem je na-
příklad moderní vybavení pod-
nikové hasičské jednotky.

SPOLCHEMIE je celoevrop-
sky významným výrobcem 
pryskyřic, hydroxidů a chloro-
vé chemie. S jejími produkty 
se můžeme potkat na každém 
kroku – ať už jde o ochran-
né nátěry aut, barvy a laky na 
dřevo a kov, elektroniku, nebo 
léky. Současným i potenciál-
ním zaměstnancům nabízí sta-
bilitu a široké možnosti osob-
ního i profesního rozvoje.

Mezi řadu ekologicky přínosných projektů patří i rozvíjení možností využití vodíku 
vyráběného jako vedlejší produkt membránové elektrolýzy. V následujících letech by 
mohl být využíván nejen k bezemisnímu pohonu městských autobusů, ale také vlaků na 
regionálních tratích.

INZERCE

Střední škola AGC byla u realizace úspěšného veletrhu vzdělávání
V Teplicích proběhl další roč-
ník veletrhu vzdělávání, pod již 
tradičním heslem „Šance“ s mo-
ttem „Studuj v Teplicích, pracuj 
v Teplicích“. Je určen žákům 8. 
a 9. tříd a zúčastněné střední 
školy nabízí to nejlepší, aby po-
skytly návštěvníkům informace 
o možnostech dalšího studia. 
Neděle je určená pro budoucí 
středoškoláky v doprovodu ro-
dičů, pondělí pro změnu skupi-
novým návštěvám základních 
škol.

Návštěvnost byla letos ob-
rovská, téměř 2 000 zájemců. 
Každý pak odcházel s brožurou 
s přehledem všech vystavují-
cích středních škol, a přede-
vším množstvím oborových 
letáků, které si bylo možno 
vyzvednout u jednotlivých 
výstavních stánků dle svého 
zájmu. Žáci tak získali lepší 
přehled, jaké obory jednotlivé 
střední školy nabízejí, moh-
li se seznámit s jednotlivými 
vyučujícími nebo vše probrat 
se studenty, kteří se ve velké 
míře nabídli s pomocí svým 
učitelům. Následovat nyní bu-
dou dny otevřených dveří, což 
je skvělá příležitost dozvědět 
se ještě více o favorizovaném 

oboru a poznat prostředí vy-
brané školy.

Na organizaci příprav, pro-
pagaci i vlastní realizaci vele-
trhu se kromě Střední školy 
AGC podílela celá řada skvě-
lých lidí, především z úřadu 
práce v Teplicích, Hotelové 

školy, Obchodní akademie 
a Střední průmyslové školy 
Teplice a Střední školy staveb-
ní a strojní Teplice. No a zájem 
veřejnosti jasně svědčí o tom, 
že se nám to povedlo. 

Poděkování pak patří i pra-
covníkům domu kultury 

v Teplicích za poskytnutí ex-
kluzivních prostor a členům 
Zastupitelstva města Teplice, 
konkrétně pánům Hynku Han-
zovi a Jiřímu Štáblovi, kteří 
svou přítomností vyzdvihli vý-
znam veletrhu na ještě vyšší 
úroveň.
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Důchodce vlítnul do šoubyznysu se svojí skladbou, zazpíval ji ve filmu
Když zalovíte v paměti, určitě si vybavíte, že 
jste se se Zbyňkem Humplikem v Teplicích 
už setkali. Hrál na kytaru a zpíval. Je totiž 
propagátorem buskingu, tedy pouličního 
umění. Až na něj zase v ulicích lázeňské 
metropole regionu narazíte, zkuste na chvilku 
zastavit a užít si koncert zadarmo, nebo třeba 
za pár drobných.
Gabriela Zlámalová

Jak jste se dostal ke kytaře, 
skládání a zpívání? Odkdy se 
věnujete hudbě?

V patnácti jsem záviděl klu-
kům, kteří hráli na kytary, jak 
holkám jiskří u táboráku oči 
a probíhaly první lásky. Já nic 
(smích). Tak jsem začal brn-
kat. Na vysoký jsem hrál v di-
vadelním souboru a kytara se 
hodila. Pak rok vojna, přijel 
tam zahrát můj idol Petr No-
vák a to byl impuls, to už mi 
bylo 25 a bavilo mě to. Nicmé-
ně jsem nastoupil do práce, 
založil rodinu, pak podnikal 

a kytara zůstala 35 let někde 
na půdě. Ani jsem si na ni ne-
vzpomněl. Když mi podnikání 
nadělilo pobyt na JIP, na všech-
no jsem se vykašlal. 

A vrátil jste se ke kytaře?
Ano. Rodina mi koupila k še-

desátinám kytaru, já jezdil po 
klubech, hospodách, kde se 
hrálo „pod taktovkou“ Tondy 
Moravce a učil se poslechem 
a koukáním. Chytlo mě to ne-
skutečně. Seznámil jsem se po-
stupně s teplickými muzikan-
ty a sám začal. Znal jsem šest 

akordů, vzpomněl si na Dajánu 
a Bednu od Whisky.

Těch pár akordů stačilo?
Ne, v roce 2019 jsem to vzal 

vážně a začal denně trénovat. 
Učil se akordy, rytmiku, har-
monie, texty. Prsty bolely. Sto-
krát jsem chtěl tu kytaru spá-
lit, prostě to nešlo. V 66 letech 
jsem se přihlásil do ústecké 
ZUŠ a pod vedením vynikají-
cího muzikanta a pedagoga 
Samuela Němce to najednou 
skokově začalo fungovat. Oce-
ňuji jeho nezměrnou trpěli-
vost.

Pak jste začal hrát veřejně?
Na jaře 2021 jsem začal 

s buskingem. Hrál jsem v par-
cích, na jezerech, hradech, 
předzahrádkách, jen tak pro 
radost. A najednou mi lidi há-
zeli drobáky do futrálu a hlav-
ně – chodili, děkovali, chtě-
li CD a kontakt. Byli šťastný, 
přestali spěchat a užívali si 
moji hru. Začal jsem mládnout. 
Rozhodl jsem se, že doženu čas 
ztracený podnikáním a prostě 
budu hrát a bavit lidi. 

Co busking vlastně je?
Busking je forma pouličního 

umění. Může to být cokoli, co 
jednotlivec–umělec předvede 
jen tak bez techniky na ulici. 
Bývá to malíř, tanečník, kej-
klíř, ale nejčastěji zpěvák, mu-
zikant. V posledních letech je 
to úžasný fenomén, na ulici se 

objevují čím dál častěji i špič-
koví interpreti. Je to úplně jiná 
zkušenost a hlavně ulice nelže, 
je hodná i krutá. Výkon po zá-
sluze ocení, a to ihned. Pozná 
se to podle toho, zda se lidé za-
staví a poslouchají, a také pod-
le množství drobných v klo-
bouku.

Vaše písnička Tajemná krás-
ka se objevila ve filmu Žena 
a život. Jak se to přihodilo? 

Znám se pět let se Zitou 
Marinovou, spisovatelkou, 
scénáristkou, autorkou filmů 
Seznamka a Román pro pokro-
čilé. Tak nějak jsem jí vnuknul 
myšlenku, že její nový scénář 
je nedokonalý, že tam chy-
bí pouliční zpěvák. Probrala 
to s rejžou, předělali a vloži-
li „moji“ scénu. Zúčastnil jsem 
se jako asistent realizačního 
štábu celého natáčení, byl to 
parádní zážitek a úžasná zku-
šenost pro tvorbu mých video-
klipů. Písnička do filmu musí 
být autorská, tak mě požáda-
li o mé písně a jednu vybrali. 
Měla však původně jiný text. 
Po přečtení scénáře jsem složil 
text nový, šitý na míru do filmu 
Ženy a život. Byli spokojeni, ba 
nadšeni a to mi udělalo radost.

Takže si v tom filmu neza-
hrála jen vaše písnička, ale 
i vy?

Ano, a to jsem si moc přál. 
Chápete to? Důchodce vlít-
ne do šoubyznysu se svojí 

INZERCE

Zbyněk Humplik se objevil ve filmu Žena a život s písničkou Tajemná kráska. Foto: archiv ZH
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jídlo: kuřecí steak 
s nivovou omáčkou 
a bramboráčkama

barva: azurová

číslo: nemám

hudba: i když mám 
rád moře moc různé 
muziky, odkojili mě 
Beatles, jsou nejlepší

politik: nemám

M O J E  N E J

Zbyněk Humplik se narodil 
16. června 1955 v Dubí, vystudo-
val pedagogickou fakultu, profesi 
učitele se šest let věnoval. Pak 
vystudoval v Brně muzejnictví 
a galerie, specialista na tvorbu 
expozic a výstav. Po roce 1990 
začal podnikat v oboru interiéry 
na klíč. Podnikání přerušila nemoc 
a on se rozhodl, že se bude 
věnovat hudbě. 

Zbyněk Humplik

P R O F I L

skladbou, zazpívá ji ve filmu, 
do klobouku mu hodí Aneta 
Krejčíková s Evou Burešovou 
drobný, vždyť já rozkoší pár 
dnů nemohl spát (smích).

Co je vám bližší? Hraní, sklá-
dání, zpívání, nebo to jde 
ruku v ruce?

Na to, abych mohl lidem pře-
dávat radost, tak musím hrát 
skladby, které znají a mají rádi. 
Vybral jsem postupně stov-
ku trvalých hitů a ty se naučil. 
Když jsem si trénoval akordy, 
začaly mě napadat melodie, 
které mi samy vyskakovaly, já 
je neznal a najednou jsem si 
uvědomil, že skládám. Prostě to 
nebyl plán, ale přišlo to samo, 
jen tak. Složil jsem pět skladeb 
i s texty a další mám rozdělané, 
aby jich bylo 12 na CD. Nicmé-
ně zpívání je pro mě alfa ome-
ga, to je to, co mě baví. 

Na čem v současné době pra-
cujete? Kde všude vás fanouš-
ci mohou vidět hrát? 

Intenzívně pracuji na dokon-
čení dalších písní, aby do kon-
ce roku bylo CD. Dokončil jsem 
videoklip se skladbou Sen pís-
ničkáře. Velmi často hraju na 
soukromých oslavách, men-
ších podiích jako předskokan. 
Hraji pravidelně v domovech 
pro seniory a ten pocit, když 
roztančíte stařenku na vozíku 
se nedá popsat. Úzce spolupra-
cuji s Kavárnou na ulici, kte-
rou provozují kamarádi, úžas-
ní muzikanti Kačka Rousová 
a Pavel Houfek, a jezdím s nimi 
po Ústeckém kraji. Úplně nej-
častěji mě ale najdete samot-
ného v Teplicích v Zámecké 
zahradě za Zahradním domem, 

v Šanově u kašny a různě jin-
de.

Takže hrajete rád sám?
Tím, že se tu muziku tepr-

ve pořád učím, tak pro profíky 
jsem nepoužitelný (smích). Nic-
méně využívám nejmodernější 
hudební techniku jako looper 
a harmonický vokalizér, takže 
vydám za tři. Naštěstí mám ko-
lem sebe pár přátel, kteří mě 
občas pozvou, abych si s nimi 
zahrál. Taky jsem repasoval 
120 let starý kočár, tak mě 
i v něm jistě někde uvidíte. 

Jde říct, kterou písničku máte 
nejraději?

No logicky, všechny svo-
je (smích). Pak také Imagine 
od Johna Lennona a Jednou od 
Ládi Mišíka, to jsou srdcovky.

Muzika vás neživí. Čím vlast-
ně jste v profesním životě?

No neživí, ale i tak se ty 
drobáky z klobouku do rozpoč-
tu hodí (smích). Jinak jsem vy-
studoval pajďák a šest let učil. 
Pak jsem vystudoval v Brně 
muzejnictví a galerie, speciali-
sta na tvorbu expozic a výstav 
a projel s tím kus Evropy. Po 
roce 1990 jsem začal podnikat 
v oboru interiéry na klíč. Jsem 
hrdý na to, že mé interiéry jsou 
dodnes funkční například na 
teplické radnici, v AGC, teplic-
kých lázních a u mnoha sou-
kromých firem. Když mě složi-
la nemoc, firmu jsem rozprášil 
pod heslem „raději budu chudý, 

ale chci si ještě užít života“, po-
řídil nemovitost a dnes mám 
nějaké příjmy z pronájmu.

Nebylo by snazší prosadit se 
jako hudebník třeba v Praze? 

(velký smích) Slyšela jste mě 
hrát a zpívat? Praha je mi vzdá-
lená asi tak jako jiná galaxie. 
Nicméně dostal jsem pozvání 
a hrál v Praze v jednom music 
klubu s výhledem na Hradčana 
a byl to úžasný zážitek. 

Žijete v Srbicích. Co máte na 
Teplicku rád?

Narodil jsem se v Teplicích, 
respektive v Dubí, mám zde ro-
dinu, jistotu, zázemí, přátele, 
vše, co potřebuji k životu. Ne-
měnil bych. Teplice miluju. Mají 
kliku, že uhlí se těžilo a těží na 
východ i západ, ale samy zůsta-
ly nedotčeny. Rád mám historii 
Teplic, často se zastavím u pa-
mátníku v parku a přemýšlím, 
o čem si Goethe a Beethoven 
roku 1813 povídali, a jestli by 
poslouchali, jak v parku hraju 
dámám s deštníčkem. Anebo by 
mi jeden dal hudbu, druhý text 
a měl bych hitovku.

A co naopak nerad?
Všechno je v pohodě. Přes-

to jedna věc by tu byla, ale asi 
nemá řešení. Cesta ze Srbic do 
centra přes Trnovany je pro 
silné povahy. U Červeného kos-
tela bych zavedl zákaz odbo-
čení vlevo, dá se to elegantně 
jet o ulici dřív, tam nestojí trva-
le blokující auta na bílé zebře 

a na chodníku jako u bufetu 
u kostela.

Máte v Teplicích oblíbená 
místa?

To jistě. Vede Zámecká za-
hrada v anglickém stylu, neko-
nečný zdroj pohody, inspirace, 
klidu a uvolnění. A podobně 
Šanovský park s dominantou 
Kamenných lázní, květin, exo-
tických dřevin a spoustou ka-
várniček a občerstvovatel. Tam 
jsou lidé šťastní.

Mohl byste žít i jinde?
O tom jsem nikdy nepře-

mýšlel. Z toho plyne, že určitě 
ne. Teplice jsou úžasné město, 
přestože nemáme řeku. Mají 
svou tajemnou nenapodobitel-
nou atmosféru. Prostě Malá Pa-
říž bez řeky.

Prozradíte vaše plány do bu-
doucna?

Protože mám perfektní man-
želku a úžasné samostatné 
děti, tak se tak trochu sobec-
ky mohu plně věnovat svému 
hraní a skládání. Nejsem skoro 
doma. To víte, začínají mě bolet 
klouby, jsem rychleji unavený 
a času moc nezbývá. Pracuji na 
tom, abych se alespoň jednou 
vyhoupl na velké pódium a užil 
si pár vteřin pomíjivé slávy. 
No a pak budu mít na kolenou 
vnoučata a budu jim to všech-
no vyprávět.

Tepličané Zbyňka znají, jak zpívá a hraje různě po městě. Foto: archiv ZH
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Trápí Vás pokleslá oční víčka?

V EUC Klinice Ústí nad Labem 
Vám pomůžeme!

• Operace v lokální anestesii.
• Už do 2 hodin po operaci jdete domů.
• Nejnižší cena v Ústeckém kraji: 13 000 Kč.

Objednejte se:

MUDr. Kateřina Bělohlávková
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     EUC Klinika Ústí nad Labem
     Masarykova 2000/92
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Předvánoční atmosféru 
zpestří Václav Neckář 
Teplice – S Půlnočním turné za-
míří 23. listopadu do Krušno-
horského divadla legenda čes-
ké pop music Václav Neckář. 

Koncertní program se sku-
pinou Bacily je retrospektivou 
celé zpěvákovy pěvecké kari-
éry. Diváci se mohou těšit, že 
zazní písně ze začátku jeho 
kariéry v pražském divadle Ro-
koko, jako například Tu kytaru 
jsem koupil kvůli tobě, Stín ka-
tedrál, Lady Jane, Ša-la-la-la-li. 
Nebudou chybět ani hity z éry 
skupiny Golden Kids, napří-
klad Suzanne a Časy se mění. 
Základem Půlnočního turné 
jsou skladby, které vzešly ze 
spolupráce Václava se skupi-
nou Bacily. S tou koncertuje 
od roku 1971. Můžete si spolu 
s kapelou zabroukat Dr. Dam 
di Dam, Kdo vchází do tvých 
snů má lásko, Planetárium, 
My to spolu táhnem dál, Láska 
ztracená, Tvým dlouhým vla-
sům, Podej mi ruku a projdem 
Václavák, Lásko 3, 2, 1 a start, 
Andělé strážní. Samozřejmě 
nesmí chybět největší pecka 
posledních let píseň Půlnoční.

Dokonalí lovci 
nahánějí husí kůži
Teplice – Botanická zahrada 
si pro návštěvníky připravi-
la opravdu netradiční výstavu 
Sklípkani – dokonalí lovci v bo-
tanické. Těšit se můžete na více 
než 40 druhů sklípkanů, od nej-
menších po toho největšího na 
světě. „Věděli jste, že naprostá 
většina z 63 tisíc druhů pavouků 
je zcela neškodná a větší riziko 
představuje jen sedm druhů? 
Strach je pravděpodobně způso-
ben tvarem a barvou těla a také 
horší předvídatelností. Jiné stu-
die naopak poukazují na to, že 
strach máme zakořeněný v ge-
nech,“ říká ředitel zahrady Petr 
Šíla a dodává, že v botanické tak 
je k vidění způsob jejich života, 
lovu i páření. Výstavu můžete 
navštívit až do 13. listopadu ve 
foyer skleníku Tropicana.  gz

Neperte se,  
prosím vás

Teplice – Česká premiéra brilant-
ní izraelské komedie, plné pře-
kvapivých zvratů a především 
břitkého židovského humoru, 
který má tolik společného s tím 
českým, zamíří 2. listopadu do 
Krušnohorského divadla. Záplet-
ka je notoricky známá. Tři sou-
rozenci se sejdou v advokátní 
kanceláři, aby si vyslechli otco-
vu poslední vůli. Jeden je hvěz-
da dětských show o bezpečnos-
ti silničního provozu, druhou je 
ztahaná pracující matka samoži-
vitelka a třetím poněkud pře-
stárlý, věčně zadlužený, leč stále 
vysmátý hipík. Jejich setkání 
ale není výrazem sourozenecké 
harmonie. Proto asi nepřekvapí, 
že důrazným přáním zesnulé-
ho v poslední vůli je, aby se jeho 
děti měly rády a nepraly se mezi 
sebou. Největší část dědictví ale 
má získat tajemná žena. Vstup-
né je 360, 440 a 500 korun.  zt

Veřejné bruslení 
odstartovalo
Teplice – Každý víkend si můžete 
zabruslit. Tepličanům je k dis-
pozici veřejné bruslení na Zi-
máku vždy v sobotu a v neděli 
od 16:30 do 18:00 hodin. Vstup-
né je 50 korun. Půjčovna bruslí 
i broušení mají též otevřeno.  gz

Vstupné je 450, 490, 520 
a 550 Kč, pořad je zařazen do 
programu Senior pas DK.  zt
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Ústecké rodinné stříbro již 166 let
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Spolchemie už dávno není kouřícím „ocelovým městem“

Slovo „hutní“, které se sta-
lo součástí názvu společnosti 
kvůli očekávání, že v blízkých 
Krušných horách jsou zásoby 
rud barevných kovů, zůsta-
lo v názvu firmy jako němý 
svědek myšlenky, která se ne-
potvrdila – a hutnictvím se 
nakonec firma nikdy zabývat 
nezačala. I přesto se do kon-
ce 19. století stala v tehdejším 
Rakousko-Uhersku největší 
a v evropském kontextu jed-
nou z nejvýznamnějších evrop-
ských chemiček vůbec.

Po osamostatnění Českoslo-
venska začal ve skladbě akci-
onářů převládat český kapitál 
reprezentovaný Živnobankou. 
Ve 20. a zejména 30. letech 
rozvětvil „Spolek“ svoji struk-
turu a představoval prakticky 

celý český chemický průmysl. 
Po znárodnění v roce 1945 se 
toto uspořádání rozpadlo a dří-
vější významné postavení ztra-
tilo postupem let na významu.

V 50. letech se v chemič-
ce začal rozvíjet výrobní 
obor syntetických prysky-
řic a epoxidové pryskyřice 
v současnosti tvoří také je-
den z hlavních pilířů součas-
né výroby. Na konci roku 1990 
se firma opět stává akciovou 
společností – produkuje v té 
době více než 500 výrobků od 
barviv až po kosmetické pří-
pravky. Výrobní sortiment se, 
stejně jako firma samotná, ale 
musel v dalších letech výraz-
ně restrukturalizovat a stále 
více se zaměřovat na chemii 
s vysokou přidanou hodnotou 

Žádná jiná firma není s Ústím tak historicky 
propojená jako Spolchemie, dodnes nesoucí 
svůj původní historický název Spolek pro 
chemickou a hutní výrobu. Továrna, stojící 
dnes takřka v centru města, přitom vznikla již 
v roce 1856 v uctivé vzdálenosti za ústeckými 
hradbami. Tato naše místní firma se tak 
řadí do elitní skupiny nejdéle nepřetržitě 
fungujících chemiček světa a oprávněně i mezi 
české průmyslové rodinné stříbro.

– takovou, která má šanci ob-
stát celosvětově na těch nej-
náročnějších trzích. A to se 
firmě daří dodnes – již několik 
let je největším exportérem 
Ústeckého kraje a její produk-
ty putují do osmi desítek zemí 
světa.

Zásadní důraz Spolchemie 
dává dnes oproti dávné histo-
rii na ekologii a udržitelnost 
– areál firmy už ničím nepři-
pomíná kouřící továrny jako 
z „Ocelového města“. Jen za 
posledních deset let firma in-
vestovala do modernizace více 
než pět miliard korun. Vyrá-
bí s pomocí nejmodernějších 
technologií a její výrobky sa-
motné přispívají k zelenější-
mu světu, protože například 
výroba fotovoltaických pane-
lů či větrných elektráren se 

bez pryskyřic ze Spolchemie 
neobejde. Vedle toho aktuál-
ně připravuje i několik dalších 
ekologii velmi přátelských pro-
jektů: recyklaci vody, výstavbu 
fotovoltaické elektrárny a vyu-
žití vyráběného vodíku pro re-
gionální ekologickou autobu-
sovou i vlakovou dopravu.

Jako významný zaměstnava-
tel zajišťuje stovky pracovních 
míst a tisíce dalších v naváza-
ných odvětvích u svých doda-
vatelů v celém Ústeckém kraji. 
Málokdo ví, že bonusem čin-
nosti firmy pro řadu obyvatel 
Ústí je i snížená cena vytápění 
– Spolchemie je totiž většino-
vý odběratel Teplárny Trmi-
ce, a díky tomu může být cena 
tepla pro maloodběratele men-
ší než v řadě jiných českých 
měst.

Firma podporuje řadu městu i obyvatelům prospěšných projektů. Jde nejen o tradiční ústecký půlmaraton, který se částečně běží i přes firemní areál, ale třeba i Ústecké Vánoce 
a Velikonoce. Oblíbený je i program minigrantů.

Dnešní Spolchemie je moderní firmou evropského střihu. Bez jejích epoxidových  
produktů se neobejde například výroba fotovoltaických panelů či větrných elektráren.
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát spisovatele Michala Viewegha
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Skláři koupili Vladimírovi vozík

l i s t o p a d  2 0 2 2

MC
20
22
11
12

INZERCE

Nadační fond FK Teplice ten-
tokrát pomohl dalšímu z tep-
lických klientů Centra pro 
roztroušenou sklerózu, panu 
Vladimírovi, kterému zakoupil 
nový invalidní vozík za 12 tisíc 
korun. 

„Jsme velmi rádi, že jsme 
mohli Vladimírovi zakoupit 
vhodný invalidní vozík, který 
si moc přál. Určitě si ho za-
slouží, a to nejen proto, co vše 
dělá pro ostatní lidi s roztrou-
šenou sklerózou v teplické 
ROSCE, jejímž předsedou je již 
více než 15 let,“ říká předse-
da správní rady fondu Mar-
tin Kovařík. Vladimírovi před 

více než třiceti lety ukončila 
roztroušená skleróza jeho vy-
sokoškolská studia a postupně 
mu poškodila i většinu svalů 
a kostí v jeho těle. Přesto se 
stalo jeho hlavním životním 
krédem: „Hýbat se a nevzdá-
vat to!“ „I když Vladimír musel 
v minulosti skončit s milov-
nou horskou turistikou či ko-
lektivními sporty, kterým se 
dříve aktivně věnoval, pohyb 
a sport, včetně sledování tep-
lického fotbalu, pro něj zůsta-
ly důležitou součástí každo-
denního života,“ doplňuje CSR 
manažer klubu Vilém Kunz.

 FK Teplice

Povedený začátek pěveckého podzimu
Krušnohorský pěvecký sbor 
měl svá první vystoupení po 
prázdninách již v září. Hned 
sedmého jsme vystoupili na 
vernisáži výstavy, kterou po-
řádal Spolek přátel Českého 
středohoří v Bílce pod Milešov-
kou. Vernisáž zahájil Krušno-
horský pěvecký sbor Svato-
václavským chorálem, poté 
se ujala slova paní ředitelka 

muzea. Po ní promluvil k vý-
stavě a historii Bílky pod Mile-
šovkou akad. arch. Ivan Nosek. 
Pak už jsme pokračovali naším 
programem. Zazpívali jsme 
dvě sloky písně Kde domov 
můj za doprovodu violy, Čechy 
krásné, Čechy mé, Aká si mi 
krásna a Ach, synku, synku. Po 
nás vystoupily děti ze ZŠ Žala-
ny. Další naše vystoupení bylo 

24. září v Bílce pod Milešovkou 
na Svatováclavské slavnosti, 
kde jsme poprvé zazpívali Zá-
pad slunce (Čtvero zpěvů) od 
Bedřicha Smetany. Dále zazně-
ly lidové písně a skladby, které 
jsme zpívali i na výstavě o Bíl-
ce. Bylo to nádherné odpoled-
ne, plné slunce a pohody.

 Libuše Helclová, 
Krušnohorský pěvecký sbor

O komunitní záhonek 
se starají děti 
Salesiánské středisko Štěpána 
Trochty v Proseticích otevřelo 
v novém školním roce několik 
nových zájmových kroužků pro 
děti a mládež. 
Jedním z těchto 
kroužků je také 
Zahrádkář. Děti, 
které tento krou-
žek navštěvují, 
se společně s ve-
doucími pustily 
do zvelebování 
komunitního zá-
honku na Praž-
ské ulici, který vznikl v rámci 
projektu Rozkvetlá sídliště. Prv-
ním krokem v péči o záhonek 
bylo důkladné pletí, do kterého 
se děti pustily s úsměvem a nad-
šením. Cílem kroužku je získá-
vání pěstitelských dovedností 
a nauka o rostlinách a bylin-
kách. Poplatek za registraci do 
střediska činí 5 korun. Děti zde 
za tuto částku mohou navštěvo-
vat více jak 50 kroužků všech 
zaměření. Středisko nabízí také 
doučování a nově i kroužek ote-
vřený pro žáky 8. a 9. tříd za-
měřený na důkladnou přípravu 
k přijímacím zkouškám. 

Pavlína Mašková, Salesiánské středisko 
Štěpána Trochty
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Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace 
„U Slunce“ 3.–5. 11
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 
24.–26. 11.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku  
10.–12. 11.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 17.–19. 11.
A. Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Červ. kostelu) 1.–3. 11.
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 16.–18. 11.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 14.–16. 11.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
23.–25. 11.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 28.–30. 11.
Hlávkova 4.–7. 11.
Husova x Arbesova – na parkovišti 2.–4. 11
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 16.–18. 11.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 23.–25. 11.
Kopřivová x Trnková 10.–12. 11.
Krušnohorská – parkoviště 7.–9. 11.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul.  
28.–30. 11.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie 
ČR 16.–18. 11.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 28.–30. 11.
Nedbalova x Fibichova 9.–11. 11.
Potoční ul. 25.–28. 11.
Proboštovská x Táborská 2.–4. 11
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na 
parkovišti 23.–25. 11.
Přítkovská x Edisonova 7.–9. 11.
Severní x Na Haldách 24.–26. 11.
Scheinerova 18.–21. 11.

Unčínská 8.–10. 11. 
Zemská 1439 29. 11. – 1. 12.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 1.–3. 11.
Doubravická 1683-4 30. 11. – 1. 12.
Gagarinova 22.–24. 11. 
Kosmonautů 21.–23. 11.
Kpt. Jaroše 1620 28.–30. 11.
Metelkovo nám. x Fügnerova 4.–7. 11.
Skupova x Čs. legií 14.–16. 11.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD 
7.–9. 11.
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 22.–24. 11.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm 
Beache“ 8.–10. 11.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na 
parkovišti přes silnici 15.–17. 11.
V Závětří 1676-7 4.–7. 11.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 18.–21. 11.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 17.–19. 11.
Fučíkova stezka x Foersterova 3.–5. 11.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul.  
B. Němcové 28.–30. 11.
J. Hory x U Horského pramene 8.–10. 11.
J. Hory x Vančurova 18.–21. 11.
J. Suka 2591 16.–18. 11.
Jankovcova u garáží (tabák) 18.–21. 11.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 
30. 11. – 2. 12.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 21.–23. 11.
Křičkova x Škroupova 25.–28. 11.
Křížkovského 2508-10 14.–16. 11.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 
25.–28. 11.

Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 
9.–11. 11.
Potěminova x K. Čapka 1.–3. 11.
Raisova 2573 – vnitroblok 9.–11. 11.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na 
zpevněné ploše 4.–7. 11.
P. Holého x Purkyňova 8.–10. 11.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 15.–17. 11.
Alejní 2754 – zeleň 11.–14. 11.
Dubská x U Hřiště 3.–5. 11.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova 
x Potěminova 11.–14. 11.
Lípová x Jungmannova 29. 11. – 1. 12.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 22.–24. 11.
Tyršova 17.–19. 11.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů 
č.p. 2786-9 30. 11. – 2. 12.
Písečná 2990 24.–26. 11.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 17.–19. 11.
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice 2.–4. 11.
Rohová 185 – z boku domu 1.–3. 11.
Rovná ul. – na parkovišti vedle služebny Policie ČR 
22.–24. 11.
Stará Mlýnská x Souběžná 11.–14. 11.
Svatováclavská x Vladislavova 17.–19. 11.
Sviní potok, Prosetice 10.–12. 11.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 21.–23. 11.
Habrová 3082-3 29. 11. – 1. 12.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD)1.–3. 11.
Javorová 3025 11.–14. 11.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 15.–17. 11.
Novoveská 3090-3 25.–28. 11.
Bílinská – točna MHD 25.–28. 11.
Francouzská x Varšavská 2.–4. 11.

Jugoslávská – plocha u zadních vchodů  
č.p. 2709-2717 21.–23. 11.
Jugoslávská – u zadních vchodů Bílinské  
č.p. 2330-14.–7. 11.
Jugoslávská 2534-5 29. 11. – 1. 12.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 11.–14. 11.
Ostravská x Bulharská 10.–12. 11.
Slovenská 15.–17. 11.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 3.–5. 11.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 7.–9. 11.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 14.–16. 11.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 24.–26. 11.
Sklářská 223 – 247 15.–17. 11.
Stará Duchcovská 403 14.–16. 11.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 16.–18. 11.
U Soudu 9.–11. 11.
Vrázova x Svojsíkova 30. 11. – 2. 12.
Americká x Londýnská – u trafostanice 29. 11. – 1. 12.
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“ 21.–23. 11.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků 
2.–4. 11.
Buzulucká 305-7 23.–25. 11.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
9.–11. 11.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 18.–21. 11.
Litoměřická 23.–25. 11.
Mostecká x Ruská 8.–10. 11.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 22.–24. 11.
Zrenjaninská 297-8 7.–9. 11.
Zrenjaninská 320-1 30. 11. – 2. 12.
Hudcov, Cihelní ul. 24.–26. 11.
Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD 10.–12. 11.
Hudcov, Panoráma 3.–5. 11.

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
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Na dovolené viděli 
ponorku i zvířecí park
Pohodovou dovolenou s vy-
dařeným počasím strávili 
v minulém týdnu zaměstnan-
ci a uživatelé služeb Arkadie 
a partnerské německé organi-
zace Lebenshilfe z Gardelege-
nu. Letošní akce se konala již 
po devatenácté, a to na krás-
ném pobřeží Baltického moře 
s ubytováním v Greifswaldu.

Odtud vyrážela skupina za 
různými aktivitami, které byly 
naplánovány na každý den. 
„Kromě nezbytného smočení 
v již velmi chladném moři jsme 
navštívili bývalou sovětskou 
ponorku v Peenemünde, Oce-
aneum ve Stralsundu, krásný 
zvířecí park a bazén se saunou 
v Greifswaldu nebo se plavili 
lodí podél pobřeží,“ vypočítává 
zážitky asistentka výpravy, ji-
nak vedoucí sociálních služeb 

Arkadie, Alena Tonová. Pro 
mnohé účastníky to byla v le-
tošním roce jedna z mála pří-
ležitostí pro odpočinek, která 
byla navíc díky tradiční podpo-
ře Česko-německého fondu bu-
doucnosti finančně dostupná. 
Již nyní se všichni těší, zda se 
podaří v příštím roce realizo-
vat podobný pobyt na nějakém 
pěkném místě v Čechách. 

 Karel Klášterka, Arkadie

Žlutomodří splnili přání Honzovi
Dalším hostem Žlutomodrého 
splněného přání byl Honza ze 
Želének u Duchcova. Honza, kte-
rý dorazil na teplická Stínadla 
i v doprovodu své maminky, je 
věrným fanouškem našeho klu-
bu a nechybí při domácích zápa-
sech na našem stadionu.

Nejdříve měl možnost se se-
tkat s teplickou legendou Pav-
lem Verbířem, který mu ná-
sledně ukázal i celé zákulisí 
teplického stadionu, včetně zá-
zemí kabiny A mužstva či Síně 
slávy. Následně mu v press 
centru předal i dres s číslem 
14 a jeho jménem či plakáty 

a podepsané kartičky všech hrá-
čů A týmu.

Honza měl možnost zhléd-
nout i trénink A týmu, po kte-
rém se s mužstvem nejen vy-
fotografoval, ale vyzkoušel si 
i zahrávání pokutových kopů 
na trenéra brankářů Petara 
Aleksijeviče.

Již brzy budeme chtít plnit 
další žlutomodré přání někte-
rého z fanoušků, který se pere 
s nepřízní osudu. Pokud máte 
ve svém okolí někoho takové-
ho, tak nás neváhejte s jeho 
příběhem kontaktovat.

 FK Teplice

ACME Domácí péče s.r.o.
Železničářská 908/24, 400 03 Ústí nad Labem
Tel. 475 216 331, E-mail: info@acmepece.cz

ACME Domácí péče 
Jsme poskytovatelem domácí hospicové a zdravotní péče, home care s ISO certifikací.  
Vaše domácí zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

• Domácí zdravotní péče pomáhá 
klientům, kteří potřebují kvalifiko-
vanou zdravotní péči, avšak jejich 
zdravotní stav nevyžaduje sou-
stavnou lékařskou péči v lůžkovém 
zařízení. Domácí péči předepisuje 
ošetřující lékař, praktický lékař či 
specialista. Určí, jaké zdravotní 
výkony bude domácí péče posky-
tovat u klienta, frekvenci a časové 
rozhraní ošetřovatelské návštěvy.

• Předností léčení v domácím 
prostředí je psychická pohoda ne-
mocného, která hraje důležitou roli 
při uzdravování. Zdravotní sestry 
pracující v domácí péči vykonávají 
zdravotní výkony ve stejné kvalitě 
jako v nemocnicích. 
 
 
 

• Pečujeme od dětí až po seniory. 
Domácí péče je hrazena z veřejné-
ho zdravotního pojištění. Agentura 
ACME má uzavřenou smlouvu se 
všemi zdravotními pojišťovnami, 
které působí na Ústecku.

Během října a listopadu se bude na území 
Teplic provádět pravidelná preventivní 
deratizace. Až do 21. listopadu budou po 
celém městě rozmístěny nástrahy na hu-
bení hlodavců. Podle vyjádření mluvčího 
města Robina Röhricha budou nástrahy 
umístěny do jedových staniček, které brá-
ní tomu, aby se k nim dostaly děti nebo 

domácí zvířata. Chemické látky, kterými 
se hladovci budou hubit, nejsou zákonem 
klasifikované jako jedy. Jejich požití je ale 
škodlivé. Magistrát proto žádá občany 
Teplic, aby v době provádění deratizace 
dávali větší pozor na děti a psy. Pokud by 
snad přece jen k požití nástrahy došlo, je 
potřeba vyhledat lékaře.  gz

U P O Z O R N Ě N Í

Začala deratizace, místa s návnadami jsou označená

V Ústeckém kraji
posloucháme

88.8 FM sever.rozhlas.cz

Český rozhlas 
Sever
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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 vaši kancelář

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

Roman Koubek
mob.:    +420 602 684 304  
e-mail:  roman.koubek@agc.com
www.agc-processing.cz

Skleněné popisovací 
magnetické tabule 

Skleněné příčky
kanceláří

... a mnoho dalšího

Pochozí skla a zábradlí

Obklady stěn komerčních
prostor a výtahů


