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Zprávy

Teplice jsou zdravé  
a ekonomicky silné město,  
které má na investice
STRANA 5

Botanická zahrada  
by mohla dosáhnout rekordu, 
zdražovat se nechystá
STRANA 10

Rozhovor

Téma
Potřebujeme se na chvilku 
zastavit a v klidu vychutnávat 
atmosféru Vánoc
STRANY 8–9



v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c z

2

V O L N Ý  Č A S

MC
20

22
12

02

INZERCE

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

ALTÁN ZA ZAHRADNÍM DOMEM
11. 12., 1400  Vánoce s AGC

NÁMĚSTÍ SVOBODY
Do 23. 12.  Teplické adventní trhy

ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ
Adventní koncerty 
Sobota 17. 12.
1300  Troubení ze zámeckého balkonu 
1305  Komořinka ZUŠ Bílina 
1400 Troubení ze zámeckého balkonu 
1405  Krušnohorský pěvecký sbor 
1500  Troubení ze zámeckého balkonu 
1505  MŠ Cibuláček 
1600  Troubení ze zámeckého balkonu 
1605  Sbor mladších žáků ZUŠ Teplice 
1630  Sbor starších žáků ZUŠ Teplice 
1700  Troubení ze zámeckého balkonu 
1705  Paul Batto TRIO 
1815  Věra & HER PEOPLE 
1930  Jumping Drums – Bubenické koledy
Nedelě 18. 12.
1300  Troubení ze zámeckého balkonu 
1305  MŠ Pramínek 
1400  Troubení ze zámeckého balkonu 
1405  Poupata – ZŠ Maršovská 
1430  Písklata – ZŠ Maršovská 
1500  Troubení ze zámeckého balkonu 
1505  MŠ Na kopečku 
1600  Troubení ze zámeckého balkonu 
1605  Frajerky z galerky 
1700  Troubení ze zámeckého balkonu 
1730  Řemdih

JAZZ CLUB
7. 12., 1700  Křest knihy Nerostné bohatství  
  Krupky, Cínovce a Moldavy

9. 12., 2000  Los Quemados  
Koncert kapely hrající fusion. 

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO 
9. 12., 1900  Vánoční koncert Fešáků
15. 12., 1900  Nikdy není pozdě
16. 12., 1900  Daniel Hůlka: Recitál
9. 1., 830, 1030 a 1700 Ve hvězdách
10. 1., 1900  Mlčeti zlato
17. 1., 1900  Sex pro pokročilé
24. 1., 1900  4Tenoři
25. 1., 1900  Oskar a růžová paní
29. 1., 1030  S čerty nejsou žádné žerty
30. 1., 1900  Už tě mám dost
27. 2., 1900  Posel z Liptákova

DŮM KULTURY
6. 12., 1900  Vánoční koncert Big Bandu  
  Zdenka Tölga s hostem Janem  
  Kopečným
8. 12., 1900  Koncert Marco Schiavo, Sergio  
  Marchegiati a Severočeská  
  filharmonie Teplice
10. 12., 1900  Moje Vánoce: David Deyl  
  a Severočeská filharmonie
12. 12., 1700  Vánoční akademie: Vánoční přání 
13. 12., 1900  J. J. Ryba: Česká mše vánoční
14. 12., 1900  Swingové Vánoce
1. 1., 1330  Novoroční koncert  
  Severočeské filharmonie

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
18. 12., 1900  Česká mše vánoční J. J. Ryby

LÁZEŇSKÝ DŮM BEETHOVEN
14. 12., 1900  Fice Brass, výběr amerických  
  vánočních písní

KINO KVĚTEN
5. 12., 1730 a 2000 Vánoční příběh
6. 12., 1430 Il Boemo

6. 12., 1730  Vánoční příběh
6. 12., 2000 Když promluvila
7. 12., 1900  Vražda v Londýně
8. 12., 1700  Black Panther: Wakanda nechť žije
8. 12., 2000  Šílená noc
9. 12. ,1700  Black Panther: Wakanda nechť žije
9. 12., 2000  Šílená noc
10. 12., 1330  Mikulášovy patálie: Jak to celé  
  začalo
10. 12., 1530  Největší dar
10. 12., 1730  Princezna zakletá v čase 2
10. 12., 2000  Vánoční příběh
11. 12., 1000  Divnosvět, Mikulášovy patálie:  
  Jak to celé začalo
11. 12., 1530  Největší dar
11. 12., 1730  Princezna zakletá v čase 2
11. 12., 2000  Vánoční příběh
12. 12., 1730  Il Boemo
12. 12., 2000  Šílená noc
13. 12., 1500  Za vším hledej ženu
13. 12., 1730  Il Boemo
13. 12., 2000  Šílená noc
14. 12., 1500  Avatar: The Way of Water
14. 12., 1900  Dimenze
15. 12., 1600 a 1930 Avatar: The Way of Water
16. 12., 1600 a 1930 Avatar: The Way of Water
17. 12., 1230, 1600 a 1930 Avatar: The Way of Water
18. 12., 1000  Největší dar
18. 12., 1230, 1600 a 1930 Avatar: The Way of Water
19. 12., 1630  Avatar: The Way of Water
20. 12., 1500  Planeta Praha
20. 12., 1630  Avatar: The Way of Water
21. 12., 1900  Mára jde do nebe
22. 12., 1630  Avatar: The Way of Water
23. 12., 1800  Louskáček, balet

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
6. 12., 1600  Mikulášská nadílka

9. 12., 1500  Vánoce u zvířátek
9. 12., 1630 Výtvarná dílna: Perníková chaloupka
16. 12., 1630  Vánoční dílna: Ozdoby a dekorace
16. 12., 1700 Zimní výstava keramiky

HVĚZDÁRNA 
Sobota a neděle 1300, 1400, 1500 – Pozorování 
Slunce, pokud nebude jasno, koná se náhradní 
program v kinosále hvězdárny. 
Pátek a sobota od 2000 a 2100 – Pozorování objektů 
večerní oblohy dalekohledem.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
4. 12., 1000  Komentovaná prohlídka výstavy  
  Přes mosty – Über Brücken
10. 12., 1400  Tradiční vánoční dílna na zámku
11. 12.,1400  Tradiční vánoční dílna na zámku
8. 12., 1700  Komentovaná prohlídka výstavy 
   Příběh jednoho pekařství
18. 12., 1000  Komentovaná prohlídka výstavy  
  Přes mosty – Über Brücken
Do 18. 12.  Výstava Přes mosty – Über Brücken
Do 8. 1.  Výstava Anděl v ruině
Do 12. 2.  Výstava Příběh jednoho pekařství
Do 26. 2.  Výstava Archeologie nejsou  
  (jen) poklady

BOTANICKÁ ZAHRADA
5. 12., 1600  Přijde Mikuláš
10.–11. 12., 1000–1600 Bude se vyrábět mýdlo
15. 12., 1700  Vůně Vánoc

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA
6. 12., 1800  Vánoční koncert konzervatoře

KOLONÁDA
Do 21. 12.  Výstava: 33 let cesty za svobodou  
  a čistým ovzduším

ZIMÁK
sobota 1630–1800 Veřejné bruslení
neděle 1630–1800 Veřejné bruslení

U Nádraží 895/10, U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice
Tel./Fax. +420 417 534 645, +420 417 533 961

Mob. +420 606 846 614, +420 777 663 068
E-mail: info@kn-optik.cz

Od 17. 11. 2022 do 17. 1. 2023 si mohou všichni členové 
našeho zákaznického klubu vyzvednout kalendář na rok 2023.

Bude také dárkem ke každé zakázce do vydání zásob od 17. 11. 2022.
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Adventním vlakem  
na trhy k sousedům

Ústecký kraj – Vánoce se blí-
ží. Co si je užít návštěvou 
Drážďan? Po covidové pau-
ze je hlavní drážďanský vá-
noční trh Štrýclmarkt bez 
omezení, tak se na něj jeď-
te podívat Vánoční kome-
tou, vlakem, který vyrá-
ží o adventních víkendech 

9:24 z ústeckého nádraží 
a zpátky do Ústí jede z dráž-
danského hlavního nádraží 
v 15:32 hodin. V tomto mi-
mořádném přímém vlaku 
platí síťová jízdenka Labe-
-Elbe. Tato jízdenka spoju-
je Čechy a Sasko a platí i na 
MHD v Drážďanech.  gz

Tolik srážek řidičů se zvěří evidují 
za pět měsíců policisté na Teplicku. 
Průměrně došlo mezi dubnem a zářím 
v Ústeckém kraji ke srážce se zvěří 
na každém 4,6 km, a na Teplicku to 
bylo dokonce každých 3,9 kilometrů. 
Ústecký kraj se letos zařadil mezi 
trojici těch, ve kterých proběhlo nejvíce 
střetů se zvěří – zatímco ve sledo-
vaném období roku 2021 bylo v kraji 
evidováno 899 srážek vozidel se zvěří, 
letos v tomtéž období došlo v kraji 
k 924 střetům. 
Nejrizikovějším úsekem v kraji je podle 
experta na problematiku srážek se 
zvěří z Centra dopravního výzkumu 
Michala Bíla část silnice u obce Vrsk-
maň nedaleko Chomutova. Na jedné 
části silnice dlouhé 2,4 kilometru ve 
sledovaném období došlo k 32 sráž-
kám vozidel se zvěří. Celkové škody ze 

srážek se zvěří v rámci Ústeckého 
kraje jsou 40 732 000 korun – o 7 mi-
lionů korun víc než ve stejném období 
loni.  gz
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Potíže řidičů může 
vyřešit parkovací dům

Na jaře bude Zahradní 
dům bez bariér
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Jiří Štábl
primátor města

INZERCE

Teplice – Zapar-
kovat v centru 
města je často-
krát horor. Ve-
dení města to 
ví a zvažuje ně-
kolik možností, 
které by mohly 
centru města 
od stojících aut 
ulevit. Jednou 
z nich je rozšířit 
placené parko-
vání v centru 
města, ve hře je 
i výstavba pat-
rových parko-
vacích ploch na 
sídlištích. 

Možností je i nový parkova-
cí dům pro více než čtyři stov-
ky automobilů, který by mohl 
vyrůst v místě současného 
parkoviště v Alejní ulici. Podle 

představy architekta Petra 
Sedláčka by takový dům v cen-
tru města mohl spojovat i další 
funkce a v útrobách by se tak 
mohlo najít místo třeba pro 
další sportovní halu.  gz

Teplice – Zahradní dům je za-
vřený. Právně v něm probíhá 
částečná 
rekonstruk-
ce. Po jejím 
dokončení 
bude kul-
turní a spo-
lečenské 
centrum bezbariérové. „Vstup 
do budovy bude možný nejen po 
schodech, ale i po plošině, uvnitř 
pak bude vedle schodiště do pat-
ra k dispozici nový výtah a nová 
sociální zařízení,“ vysvětluje 
mluvčí města Robin Röhrich. 
Přístupný pro méně pohyblivé 
lidi tak nebude jen sál v přízemí. 
Nově se dostanou i do patra, kde 
je umístěná městská galerie. 
Svatební obřady se po dobu re-
konstrukce konají v prostorách 
Krušnohorského divadla. Re-
konstrukce je naplánovaná do 
konce února příštího roku a při-
jde na necelých sedm milionů 
korun.  gz

Město se zbaví 
vizuálního smogu

Třešňovka prochází obnovou

Cena hejtmana putuje do Teplic

Teplice – Z centra lázeňského 
města by už brzy mohla zmi-
zet vizuální reklama, jako jsou 
blikající panely nebo barev-
né polepy prodejen. „Začneme 
v užším centru. Bude se to řešit 
vyhláškou, která ale nebude 
nic ihned striktně nařizovat, 
ale chceme jít cestou postup-
né změny, která by trvala třeba 
dva roky. Definovalo by se v ní, 
jak mají výlohy vypadat, byly 
by dané parametry, které by do 
určitého termínu musely být 
splněny. Každý nový provoz by 
se tímto manuálem musel ale 
řídit ihned,“ přiblížil zastupi-
tel Petr Šíla s tím, že by byl vy-
tvořen program, ze kterého by 
náklady na výměnu z velké čás-
ti byly kompenzovány. Vedení 
města tím chce minimalizovat 
vizuální smog a prosadit jeho 
zásady do života ve městě. Sou-
časná teplická koalice má boj 
s vizuálním smogem i v progra-
movém prohlášení.  gz

Teplice – Oblíbeným odpočinko-
vým a relaxačním místem Tep-
ličanů je Třešňovka. Stávající 
ovocný sad byl založený počát-
kem šedesátých let 20. stole-
tí a většina ovocných dřevin už 
není v dobré zdravotní kondici. 
„S postupnou obnovou třešňo-
vého sadu na úpatí Doubravské 
hory začalo město Teplice v roce 
2020 a revitalizace celé plochy 
o rozloze skoro sedmi hektarů 
by měla být dokončena v ně-
kolika etapách do roku 2030,“ 

přiblížil mluvčí města Robin 
Röhrich z teplického magistrá-
tu s tím, že letošní etapu obnovy 
třešňového sadu pod Doubrav-
kou zakončilo podzimní sázení 
třicítky nových stromů.  gz

Ústecký kraj – Firma AGC Flat 
Glass Czech, největší evropský 
výrobce plochého skla, znovu 
bodovala. Získala Cenu hejt-
mana Ústeckého kraje za spo-
lečenskou odpovědnost mezi 
největšími zaměstnavateli re-
gionu. O vítězství rozhodlo i to, 
že v rámci regionu AGC pod-
poruje velké množství sportov-
ních, kulturních a ostatních 
volnočasových aktivit dětí, 
mládeže a dospělých. Uspě-
la i společnost AGC Automo-
tive Czech, která skončila na 
druhém místě, a FK Teplice 
vyhrál svou kategorii. O oceně-
ných rozhoduje Ústecký kraj 

společně s Radou kvality ČR 
a Hospodářskou a sociální ra-
dou Ústeckého kraje. Cenu, 
která byla letos vyhlášena po 
šesté, si zástupci firmy převza-
li na slavnostním vyhlašování 
v Chomutově.

Anketa se vyhlašovala 
v osmi kategoriích plus byla 
udělena jedna zvláštní cena za 
mimořádný počin, kterou zís-
kaly firmy Aperam, Kone a Ma-
terialise. Do tohoto ročníku 
se přihlásilo 41 subjektů z řad 
malých a velkých podniků, 
obcí i dalších organizací veřej-
ného sektoru. Hodnotily se ak-
tivity za loňský rok.  gz

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

CELOROČNÍ NÁBOR DO PŘÍPRAVEK FK TEPLICE
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Advent přináší trhy, 
koncerty i Slet andělů
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Teplice jsou silné, ekonomicky zdravé město, které má na investice
Teplice – Radnice v Teplicích za-
čala psát novou kapitolu. Po 
dlouhých desetiletích nemají 
občanští demokraté v lázeň-
ském městě primátora. No-
váčkem v primátorském křesle 
je lídr hnutí ANO a dosavadní 
náměstek Jiří Štábl. Podle něj 
je nejdůležitější schválení roz-
počtu na příští rok a investice 
do projektů, které zkvalitní ži-
vot Tepličanů.

Stanul jste v čele města, kte-
ré vedla více než čtvrtstoletí 
ODS. Je to výzva?

Je to velká čest a samozřej-
mě obrovská odpovědnost, 
která je s tou funkcí spojena. 

Jsem odhodlán udělat vše pro 
to, abychom spolu s kolegy na-
plnili očekávání, která do nás 
lidé vkládají. Pro mě je důleži-
té, že obyvatelé města mají ve 
vedení koalici, která stabilně 
fungovala na témže půdory-
su i v předchozích čtyřech le-
tech. Složení vedení města tak 
pro Teplice znamená stabilitu 
a rozvoj. Jsme na komunální 
úrovni, kde příliš nepolitikaří-
me, ale řešíme skutečné pro-
blémy obyvatel. To je to hlavní 
a důležité – občané města na 
prvním místě.

Co čeká Teplice v následují-
cích letech?

Stojí před námi řada důleži-
tých úkolů a rozhodnutí. Tím 
prvním, který máme 
před sebou, bude schvá-
lení rozpočtu na násle-
dující rok. Promítne 
se zde řada investic. Je 
bez pochyby, že Teplice 
jsou silné, ekonomicky 
zdravé, občansky vy-
bavené kulturní město, které 
má prostředky na další zásad-
ní investice do projektů, které 
v následujícím období výrazně 
zkvalitní život našich obyvatel. 
Budeme tak pokračovat v tom, 
co jsme začali již v minulém 
volebním období. Chceme do 
města přilákat další obyvatele, 

s tím souvisí investice do infra-
struktury – rozšíření kapacity 

školek, parkování nebo 
třeba zlepšení veřejných 
prostranství. Počítáme 
s dalšími investicemi do 
sportovišť a v neposled-
ní řadě do zeleně, která 
je pro lázeňské město 
velice důležitá.

Co je vůbec první věcí, kterou 
jste na radnici v pozici primá-
tora udělal?

Jako vůbec první věc jsem 
si sepsal seznam úkolů, které 
mě čekají. Patří mezi ně v prv-
ní řadě rozpočet města na rok 
2023.  gz

Teplice – Předvánoční atmosfé-
ru do města přinesly Teplické 
adventní trhy na náměstí Svo-
body s bohatým kulturním pro-
gramem. Ty odstartovaly první 
adventní víkend kromě jiného 
i rozsvěcením vánočního stro-
mu. Trhy se stánky s tradičním 
vánočním zbožím potrvají do 
23. prosince a kromě hudebních 
představení přinesou i oblíbený 
Slet andělů, který zaplní náměs-
tí 10. prosince od 16:00 hodin. 
Adventní trhy doplní oblíbené 
Vánoční trhy, které budou na 
Zámeckém náměstí o víkendu 
17. a 18. prosince. Atmosféru blí-
žících se svátků si můžete zpes-
třit i Vánočním koncertem AGC, 
který se uskuteční za Zahrad-
ním domem 11.prosince.

Letos město zdobí tři vánoč-
ní stromy. Kromě stromu na 
náměstí Svobody se rozsvítil 
i vánoční strom na Zámeckém 
náměstí a na Benešově náměstí 
byl ozdoben jako každý rok živý 
strom. Vánoční strom na ná-
městí Svobody vyrostl v zahradě 
domu v Novosedlicích, Zámecké 
náměstí ozdobí strom od dárce 
ze Lbína.  gz

Na lyže i běžky 
zeleným autobusem

Dobrovolníci pomáhají 
s obnovou lesa

Lázeňskou uličku 
zdobí galerie hostů

Teplicko – Zeleným autobusem 
Dopravy ústeckého kraje se do-
stanete pohodlně na lyže nebo 
běžky. Lyže nebo snowboardy 
vám sveze autobus zdarma. Na 
běžky se dostanete z Teplic au-
tobusem číslo 493 na Nové Měs-
to a na Moldavu, 398 na Cíno-
vec a 484 na Komáří vížku. Ke 
sjezdovce na Bouřňáku vás sve-
ze autobus číslo 493.  gz

Teplice – Třímetrový panel s krá-
lovskou galerií hostů najdete 
nově v Lázeňské uličce. Jsou 
zde vyobrazeny desítky prin-
ců, princezen, králů a královen, 
kteří navštívili Teplice od po-
loviny 16. do začátku 20. stole-
tí. Ředitel lázní Radek Popo-
vič řekl, že šlo o to přiblížit 
návštěvníkům, že Teplice jsou 
významným městem, kam se 
jezdily léčit celé královské rody. 
Na tabuli je k vidění 138 hlav, 
18 z nich jsou císaři, 40 je krá-
lů a zbytek jsou rodinní pří-
slušníci. S Teplicemi je spjaté 
jméno skladatele Ludwiga van 
Beethovena a navštěvoval je 
i spisovatel Johann Wolfgang 
Goethe, ale i ruský car Alexan-
der I., pruský král Bedřich Vi-
lém III., francouzský král Karel 
X., rakouský císař František I. 
či kněžna Zaháňská.  gz

Teplicko – V Modlanech obno-
vují les, který zničil kůrovec. 
Lesníci doporučili nevysazo-
vat smrky, proto volba padla 
na duby. S výsadbou pomáhali 
dobrovolníci, myslivci, hasiči 
i sportovci. Vysadili zatím prv-
ních tři sta dubů.  gz
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Pavel Kubíček ze SPOLCHEMIE Osobností české chemie 2022
Prestižní ocenění Osobnost české chemie 2022 
získal in memoriam Ing. Pavel Kubíček, který 
po dlouhá léta patřil mezi nejvýznamnější 
osobnosti ústecké SPOLCHEMIE. Cenu si na 
slavnostním letošním listopadovém Večeru 
s českou chemií, který každoročně organizuje 
Svaz chemického průmyslu ČR, převzala jeho 
manželka Monika Kubíčková.

Díky Pavlu Kubíčkovi napří-
klad ústecká chemička jako 
jedna z prvních na světě vy-
vinula a realizovala výrobu 
epichlorhydrinu z obnovitelné 
suroviny glycerinu. Stál napří-
klad u zrodu projektu na nové 
výzkumné centrum, projektu 
na využití vodíku v dopravě, 
projektu odsolování odpad-
ních vod či projektu výro-
by chlorovaných prekurzorů 
pro F-plyny 4. generace, který 
bude po dokončení celosvěto-
vě přínosný v boji proti globál-
nímu oteplování. 

Pavel Kubíček byl také 
uznávanou autoritou mezi 
širokou škálou profesních 
organizací. V minulosti byl 

oceněn Ettlovou cenou pro 
nejvýznamnější průmyslové 
pracovníky v oblasti výzkumu 
a inovací a pražská VŠCHT 
jej i několikrát nominovala 
na udělení ceny Česká hlava. 
Jeho nenadálý odchod způso-
bený nemocí covid-19 celou 
firmu velmi zasáhl – přišla 

Pavel Kubíček byl nejen exce-
lentním chemikem, výzkum-
níkem a manažerem, ale také 
mozkem mnoha klíčových 
projektů této významné che-
mičky, ve které působil plných 
29 let až do nečekaného úmr-
tí 4. března 2021. Ve SPOL-
CHEMII začínal jako asistent 
v oboru chemického výzkumu 
a postupně se vypracoval až na 
šéfa oddělení výzkumu a ředi-
tele R&D anorganiky. Jako člo-
věk s obrovskou vizí měl přímý 
vliv na koncipování strate-
gie rozvoje firmy a je přede-
vším jeho zásluhou, že se dnes 
SPOLCHEMIE orientuje na vel-
mi perspektivní oblasti a patří 
ke špičce na trhu. 

o skvělého kolegu, dobrého 
člověka i odborníka, který již 
nebude mít to štěstí dočkat se 
úspěšné realizace některých 
z výše uvedených projektů, 
které byly založeny na jeho 
nápadech, vynálezech a uni-
kátních odborných znalos-
tech.  pr

Betlémský plamínek 
doputuje vlakem

Užijte si vánoční 
koncert sklářů
Teplice – Předvánoční akce v lá-
zeňském městě doplní už v ne-
děli 11. prosince v prostorech 
za Zahradním domem Vánoce 
s AGC. Kromě hudeb-
ního programu se mů-
žete těšit na stánky 
s vánočním zbožím. 
„Užijete si parádní 
hudbu a navíc si zde 
budete moci koupit vá-
noční výrobky z rukou pracov-
nic chráněné dílny Ateliér Pod 
dubem a dětí a mládeže ze Sa-
lesiánského střediska Štěpána 
Trochty,“ řekl personální ředi-
tel AGC Flat Glass Czech Libor 
Sehnal a dodal, že si tak nejen 

uděláte radost, ale také tím 
podpoříte jejich činnost.

Odpoledne odstartuje už ve 
14:00 hodin vystoupení dět-

ského pěveckého sbo-
ru Poupata, následo-
vat bude kapela plná 
skvělých hudebníků 
Hitshakers a od 16:00 
zazpívá vítěz televiz-
ní pěvecké soutěže 

X-Factor a majitel výjimečného 
hlasu Jiří Zonyga s jihomorav-
skou skupinou Větry z jihu. Vá-
noce s AGC jsou volně přístup-
né všem, kdo budou chtít přijít 
a strávit příjemné odpoledne 
ve vánoční atmosféře.  gz

Teplicko – Betlémské světlo, pla-
mínek odebraný z věčného 
ohně, který hoří v jeskyni pod 
bazilikou Narození Páně v Bet-
lémě v centrální části Palesti-
ny, představuje symbol míru, 
lásky, naděje a přátelství. V so-
botu 17. prosince, ho skautští 
kurýři rozvezou vlaky do všech 
koutů republiky.

„Na Teplicku se za desítky 
let již vytvořila velká skupina 
dobrovolníků okolo betlémské-
ho světla a nejsou to jen skauti 
z obou teplických středisek či 
věřící z teplické římskokatolic-
ké farnosti, ale mnoho dalších 

lidí dobré vůle. Ti všichni se 
snaží, aby se betlémské svět-
lo dostalo k co nejvíce lidem. 
Místa, na která si pro něj bu-
dete moci přijít v Teplicích 
a okolí, se tedy určitě i letos 
rozšíří, říká za teplické skauty 
Gabriela Šťastná. Pro betlém-
ské světlo je vhodné si s sebou 
vzít lucerničku, lampičku či 
hřbitovní svíci, se kterou bez-
pečně zvládnete světlo z Betlé-
ma donést až domů.  gz

KAM PRO BETLÉMSKÉ SVĚTLO?

10:30–11:30 – Kostel Božského srdce 
Páně 
10:30–11:30 – Kostel sv. Alžběty
10:00–12:00 – Kostel sv. Jana Křtitele
9:00–12:00 – Skautská klubovna 
v Jiráskově ulici
10:00–12:00 – Beuronská kaple

Šedesát milionů na záchranu památek
Ústecký kraj – Nový krajský roz-
počet počítá i se záchranou 
a obnovou památek, na kte-
rou vyčlenil 60 milionů korun. 
„Takové navýšení je možné jen 
díky letošnímu dobrému hos-
podaření, kdy jsme si vytvořili 
významné zdroje pro rozpočet 
příštího roku. Jsem velmi rád, 

že tím může být provedena 
navíc řada investic i podpor,“ 
řekl krajský radní Jan Růžička.

Minulé vedení kraje posled-
ní rok vládnutí na památky 
poslalo necelých 5 milionů ko-
run. Stávající koalice nejdříve 
navýšila podporu na 10 milio-
nů a letos na 40 milionů  gz

I N F O



Z P R Á V Yp r o s i n e c  2 0 2 2

7

MC
20

22
12

14

Těžba lithia je ještě pořád ve hře

Dotace míří na chudší domácnosti Zavřený hotel čeká rekonstrukce

Teplicko – Už v příštím roce chce 
mít vedení Ústeckého kraje 
hotovou studii k těžbě lithia 
na Cínovci. Jejím obsahem 
bude vymezení ploch pro těž-
bu a zpracování lithia a způ-
sob a trasa dopravy hornin. 
Už na jaře kraj schválil návrh 
ministerstva průmyslu a ob-
chodu na pořízení aktualizace 
zásad územního rozvoje. Jest-
li bude změna zásad provede-
na, by mohli zastupitelé řešit, 
podle hejtmana Jana Schillera, 
nejpozději v létě. Začít s těž-
bou lithia, které se používá 

například při výrobě baterií do 
aut, by se mohlo za čtyři roky.

Těžba a zpracování lithia ve 
spojení s vybudováním takzva-
né gigafactory, továrny na vý-
robu baterií do elektromobilů, 
jsou příležitost pro moderniza-
ci průmyslu v regionu. „Vítá-
me plán ČEZ a Geomet, podle 
kterého bude maximum u nás 
vyrobeného lithia zpracováno 
v plánované místní gigafacto-
ry, což zajistí, že kraj bude mít 
z lithia ten největší užitek,“ 
uvedl už dříve hejtman Ústec-
kého kraje Jan Schiller s tím, 

že projekt těžby a výroby lithia 
na Cínovci vytvoří odhadem 
zhruba tisícovku pracovních 
míst a v plánované gigafactory 
vznikne dalších přibližně tři ti-
síce pracovních míst.  gz

Bývalá škola poslouží 
sociálním službám
Teplicko – Budova bývalé zá-
kladní školy v Újezdečku by 
mohla sloužit klientům domo-
va s pečovatelskou službou 
v Krupce. Školu chce koupit 
od obce Ústecký kraj. Pod-
le náměstka hejtmana Jiřího 
Kulhánka jsou v krupském 
domě s pečovatelskou službou 
klienti, kteří vyžadují nároč-
nou péči. A jejich dosavadní 
ubytování je pro takovou péči 
stavebně nevyhovující. Podle 
Kulhánka lze objekt školy pře-
stavět jednoduše na pobytové 
sociální zařízení.  gz

Ústecký kraj – Zateplení fasády, 
střechy, stropů, podlah i výmě-
na oken a vchodových dveří 
přinesou okamžité snížení spo-
třeby energií na vytápění a to 
se při dnešních cenách energií 
hodí. Můžete na to získat fi-
nanční pomoc až do výše 150 
tisíc korun. „Nová zelená úspo-
rám Light tu bude pro domác-
nosti důchodců a pro rodiny, 
které pobírají příspěvek na by-
dlení,“ řekl ministr životního 
prostředí Marian Jurečka.

Žádosti se budou přijímat 
od 9. ledna, ale s úpravami je 
možné začít už teď, podpořeny 
budou práce realizované od le-
tošního 12. září. Žadatelé nebu-
dou potřebovat žádné vstupní 
investice, peníze mohou dostat 
před zahájením prací záloho-
vě a celková výše dotace může 
dosáhnout až 100 % přímých 
výdajů. V první fázi vyčlení mi-
nisterstvo 1,5 miliardy korun. 
Dostat by se mělo zhruba na 
deset tisíc domácností.  gz

Teplicko – Roky zavřený hor-
ský hotel Bouřňák by se mohl 
dočkat opravy. Jeho součas-
ný majitel ho plánuje i dosta-
vět a zřídit zde apartmány. 
Hotel se nachází na stejno-
jmenném kopci v Krušných 
horách a podle odboru život-
ního prostředí se v okolí na-
chází přírodní památka Buky 
na Bouřňáku. Krajský odbor 
životního prostředí proto po-
žaduje případná preventivní 
opatření, aby stromy zvýšená 

doprava neohrozila. Záměr 
prochází řízením vlivu na ži-
votní prostředí EIA a lidé moh-
li do konce listopadu zasílat 
připomínky na krajský úřad. 

Horský hotel Bouřňák – Cha-
ta Karla Líma je první česká 
turistická chata v Krušných 
horách. Základní kámen cha-
ty byl položen v roce 1928 a za 
dva roky byla otevřena. Dříve 
byla hora nazývána Stürmer, 
právě Karel Lím jí dal české 
jméno Bouřňák.  gz

Střední škola AGC jde cestou Průmysl 4.0
Cesta, na kterou se naše 
škola vydala, je velmi ná-
ročná, ale s pomocí ma-
teřské společnosti na 
podpůrných dotačních pro-
gramech jsme schopni do-
sáhnout vytyčených cílů 
mnohem dříve. Z dotačních 
programů jsme dokázali 
vybavit učebny a dílny, při-
čemž každý z oborů, které 
nabízíme budoucím ucha-
zečům, získal něco nového.

Z programu národního 
plánu obnovy – prevence 
digitální propasti jsme po-
řídili tablety pro podporu 
výuky ve všeobecně vzdě-
lávacích předmětech. Vyu-
žijí je všichni naši žáci, ale 
především ti se speciální-
mi vzdělávacími potřeba-
mi, případně si je mohou 
zapůjčit žáci zapojení do 
pokusného ověřování kom-
binovaného vzdělávání, za-
střešeného ministerstvem 
školství. Elektrikáři si vy-
bavili dílny fotovoltaickým 
výukovým panelem a no-
vým elektroinstalačním 
vybavením. Žákyně oboru 
předškolní a mimoškolní 

pedagogika mají k dispozici 
nové hudební nástroje a soft-
warové vybavení pro pedago-
gickou diagnostiku. Ekono-
mové si od této chvíle mohou 
procvičovat všech 10 prstů na 
klávesnicích zbrusu nových 
notebooků a ani obor infor-
mační technologie nepřišel 
zkrátka. 

K programování mají také 
k dispozici nové a výkonné 

STŘEDNÍ ŠKOLA AGC A.S. 
Rooseveltovo náměstí 5 
415 03 Teplice
www.skola-agc.cz

notebooky namísto předcho-
zích zastaralých počítačů. Ro-
botici pak mohou své doved-
nosti upevňovat na dalším 
pracovišti od společnosti Fes-
to a společnost AGC Flat Glass 
Czech nám darovala PLC Sie-
mens a rozšiřující displej HMI 
se softwarovou licencí SIMA-
TIC STEP 7 na programova-
ní obou komponent. Za tento 
dar bychom rádi poděkovali 

mateřské společnosti, ob-
zvláště pak Ing. Liboru Bá-
nokovi. 

 Ing. Tomáš Holomek, ředitel školy
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Potřebujeme se na chvilku zastavit a v klidu vychutnávat atmosféru Vánoc
Mít někoho, o koho se v sou-
časné nelehké době můžete 
opřít, je neocenitelná výhoda. 
Zejména pokud jste na pomoc 
okolí odkázaní. Jedním z těch, 
kdo je dlouhodobým pilířem 
jistoty pro organizace, které 
pomáhají znevýhodněným li-
dem, je teplická sklárna AGC 
Flat Glass Czech. „Pomoc po-
třebným lidem prožít smyslu-
plný život je nesmírně důleži-
tým posláním a my si to moc 
dobře uvědomujeme,“ říká 
personální ředitel firmy Libor 
Sehnal.

Nejen v předvánočním čase 
pravidelně podporujete nezis-
kové organizace. Spousta fi-
rem to nedělá…

Posláním neziskových orga-
nizací je pomáhat lidem s po-
stižením, pomáhat jim překo-
návat jejich znevýhodnění, 
rozvíjet jejich samostatnost 
v rodinách, v pracovním živo-
tě, ve společnosti. Prostě po-
máhají potřebným lidem prožít 
smysluplný život. Výsledek je-
jich počínání je pro celou spo-
lečnost nesmírně důležitý a to 
je ten hlavní důvod, proč je 
podporujeme.

Kolik jste poslali na pomoc 
znevýhodněným?

Jen letos je to částka přesa-
hující jeden milion korun. 

Současná energetická kri-
ze drtivě dopadá na lidi. 

Zasáhla i vaši firmu, je to pro 
vás hodně důležité gesto prá-
vě v téhle době?

Současná energetická krize 
drtivě dopadá na nás všech-
ny jak v osobním životě, tak 
i v podnikání. Každý z nás 
musí řešit celou řadu nových 
problémů, které s touto krizí 
přichází. Krize pochopitelně 
dopadá i na neziskové orga-
nizace a o to víc je potřeba 
jim v této těžké době pomá-
hat. Bez této pomoci by jejich 
další existence byla velmi ne-
jistá.

Zasáhl vás osobně nějaký 
konkrétní příběh natolik, 
že si ho prostě pamatujete 
a možná budete napořád?

Dlouhodobý partner 
je nad zlatoMinijarmarky  

dělají radost

Salesiánské středisko Štěpána Trochty se stará o smys-
luplné trávení volného času, poskytuje doučování nebo 
tábory především sociálně slabých dětem. 

„Často se mě oslovení donátoři ptají, zda nám přispívá 
město nebo sklárna, takže mě těší, když můžu odpově-
dět, že ano. Podpory společnosti AGC si vážíme zejména 
pro její dlouhodobost,“ pochvaluje si Hana Machová ze 
Salesiánského střediska. I když je organizace dotovaná 
z veřejných rozpočtů, bez příspěvků od dárců se neo-
bejde. „Vážíme si každého daru. Kromě naší běžné čin-
nosti opravujeme ruinu bývalých jeslí v Hlávkově ulici, 
takže teď potřebujeme pomoc větší,“ vysvětluje Macho-
vá a doplňuje, že i s tím jim pomáhá sklářská společ-
nost, která je partnerem charitativního kalendáře pro 
Živý dům. 

Dubská chráněná dílna Ateliér Pod dubem, která je po-
bočkou chráněné dílny A-Aska, se zabývá ruční výro-
bou dárkových a dekoračních předmětů. „Momentálně 
zaměstnáváme deset žen s různým zdravotním znevý-
hodněním. Některé jsou šikovné na háčkování a pletení, 
další na šití, některá naše výrobky balí, další uklízí,“ vy-
jmenovává vedoucí chráněné dílny Hana Procházková. 
Organizace neustále hledá nové možnosti, jak může své 
výrobky prezentovat a prodávat. Partnerství s firmami, 
jako je AGC, je pro ni proto velmi důležité. „Pro společ-
nost AGC jsme připravili letos tři minijarmarky s jarní, 
podzimní a nyní vánoční tématikou. Jsme moc rádi, že 
jsme byli přizvaní k účasti na vánočním koncertu a tě-
šíme se, jak se budou líbit naše vánoční svícny na dře-
věných kulatinách nebo macramé andílci,“ dodala Pro-
cházková.
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Potřebujeme se na chvilku zastavit a v klidu vychutnávat atmosféru Vánoc
p r o s i n e c  2 0 2 2

Asi nejvíce mě zaskočil 
příběh ženy, která v 70. le-
tech v jednom z našich dneš-
ních závodů přišla v důsled-
ku pracovního úrazu o ruku. 
Po úraze od ní odešel i man-
žel, a paní se tak protloukala 
životem sama. Nechtěla být 
závislá na sociálních dávkách 
a rozhodla se, že bude v rámci 
svých možností pracovat. Do-
stávala částečný invalidní dů-
chod a k tomu mzdu za práci. 
Poprvé jsem se s ní setkal ve 
chvíli, kdy jí bylo 65 let, a do-
stala výměr starobního důcho-
du. Ten byl tak nízký, že z něj 
nešlo žít. Nejprve jsem si mys-
lel, že jde o chybu ve výpočtu, 
ale nešlo. Důchod byl totiž 
paní vypočítán pouze z jejího 

výdělku bez započtení invalid-
ního důchodu. Kdyby bývala 
nepracovala, měla by důchod 
daleko vyšší. 

V takovém boji se státní by-
rokracií se nedá vyhrát, nebo 
ano?

Nedá. Takže když jsem viděl, 
jak žije, co jí zbývá na zajištění 
jídla, bylo rozhodnuto. Vypo-
čítali jsme teoretický důchod, 
který by paní dostávala, kdyby 
nedošlo k pracovnímu úrazu 
a kdyby v našem závodě praco-
vala až do odchodu do starob-
ní penze, a uzavřeli jsme s ní 
smlouvu o důchodu. V ní se 
naše firma zavázala, že jí bude 
rozdíl vyplácet po celou dobu 
jejího života.

To je obdivuhodné a současně 
smutné, když soukromá firma 
supluje kolaps zdravého rozu-
mu státu.

To máte pravdu. Nás nic ne-
zavazovalo k tomu, abychom 
to udělali, přesto jsme cítili, že 
jí musíme pomoci. Už jenom 
z prostého lidství. Velmi mě 
rozčílilo, že žena, která celý 
svůj život navzdory těžkému 
úrazu pracovala, se v takové 
situaci vůbec mohla ocitnout.

Je advent, poprvé v historii 
se tradiční vánoční koncert 
AGC přesouvá na prostranství 
u Zahradního domu. Proč ta 
změna?

Po téměř třech letech 
restrikcí, které byly spojeny 

s pandemií covidu a nyní 
s ekonomickou krizí, si my-
slím, že příjemně strávené 
odpoledne v adventním čase 
potřebuje každý z nás. Potře-
buje chvilku, kdy se zastaví 
a kdy si v klidu vychutná at-
mosféru Vánoc. A ještě může 
pomoci dobré věci. 

Vedle hudebních vystou-
pení jsme pozvali i chráně-
né dílny a neziskové organi-
zace, aby lidem nabídly své 
výrobky, které si lidé mohou 
zakoupit, a tím je i podpořit. 
Zimy není třeba se bát, pro 
návštěvníky bude připrave-
ný horký čaj a vánočka. Přál 
bych si, aby se i tato akce sta-
la v budoucnu jednou z tradic 
Tepličanů.  gz

Dlouhodobý partner 
je nad zlato

Fotbal a sklo  
patří k sobě

AGC podporuje i Nadační fond FK Teplice, který vznikl 
v roce 2020 a pomáhá tam, kde je potřeba. 

„Podpora od společnosti AGC byla v uplynulém roce 
velmi výrazná a podařilo se společně pomoci několika 
dobrým věcem a lidem, kteří to potřebovali, což je to 
nejdůležitější,“ řekl šéf nadačního fondu Martin Kova-
řík. Upřesnil, že letos třeba fond se sklárnou pomohl ro-
dinám ukrajinských zaměstnanců, které postihl válečný 
konflikt, nebo dlouholetému zaměstnanci, který přišel 
o nohu a dostal elektrický vozík. 

Teplický fotbalový klub v rámci galavečeru Sklář roku 
udělil Cenu za sociální odpovědnost. Ocenění je určené 
pro největšího podporovatele charitativních aktivit fon-
du a získala ho právě společnost AGC.

Jde o podporu 
i o přátelství 

V teplické Arkadii, kde poskytují komplexní péči o zdra-
votně postižené, vědí už od roku 2009, že mít takové 
příznivce, jako je AGC, na které se můžou spolehnout 
v dobách dobrých i horších, je zásadní. „Každoroční pří-
spěvek znamená pro Arkadii stabilní příjem,“ říká její 
ředitelka Lenka Machaloušová a vysvětluje, že organi-
zace má vícezdrojové financování, které ale nepokryje 
veškeré náklady. „Některé činnosti musíme dofinancová-
vat z darů. Jedná se o velmi významný příjem,“ přiznává. 
Sklářský gigant Arkadii za ty roky už podpořil částkou 
1,3 milionu korun. „Těmito penězi každoročně dofinan-
cováváme provoz denních stacionářů, kde poskytujeme 
denní péči více jak čtyřicítce klientů s mentálním posti-
žením. Dlouhodobé partnerství pro nás znamená jistotu, 
stabilitu a v neposlední řadě i přátelství,“ dodává ředi-
telka.



Produkt vázaný na denní trh, takzvaný spot, reflektuje okamžité výkyvy ceny komodity 
na velkoobchodních trzích a není určen pro domácnosti. Přesto se někteří dodavatelé 
snaží své zákazníky na takové produkty převádět a tato jejich aktivita se k závěru roku 
zintenzivňuje. 

Nenechte si vnutit  
spotový produkt  
dodávky energií 

Aktuálně sice došlo k určitému poklesu velkoobchodních 
cen zemního plynu, který se projevil i poklesem cen 
elektřiny, přesto spotový produkt zůstává rizikovým. 
Důvody pozitivního cenového vývoje z poslední doby 
jsou v zásadě tři. V souladu s nařízením Evropské  
komise jsou vysoko nad průměr obvyklý pro toto období 
naplněny plynové zásobníky, díky relativně teplému 
počasí dosud nebylo nutné příliš intenzivně vytápět 
a zafungovala i úsporná opatření a podařilo se snížit 
spotřebu. Navíc se část dodávky ruského plynu daří 
nahradit zkapalněným zemním plynem (LNG)  
dopravovaným tankery.

„Pokládáme za svou povinnost varovat odběratele 
z řad domácností před spotovými produkty, které ze 
své podstaty pro domácnosti vůbec nejsou vhodné,“ 
komentuje situaci Jiří Matoušek, člen představenstva 
českého dodavatele CENTROPOL ENERGY. „Zákazníci, 
které jejich dodavatelé nuceně převedli na spotové 
produkty, by se neměli uspokojit současným poklesem 
cen a výhledem, že od ledna budou mít ceny tak jako 
tak pod cenovým stropem,“ dodává.

Kromě ceny je důležitá také jistota dodávky, což 
po loňské zkušenosti s dodavateli, kteří těsně před 
ukončením činnosti rovněž převáděli své zákazníky 
na spotové produkty, vyvolává otazníky kolem doda-
vatelů, jež se tak chovají letos.Otázkou také je, co se 
stane po vypršení platnosti cenového stropu, která 
je plánována do konce roku 2023. Těžko se odhaduje, 
jaká pak bude na trhu situace a pokud by zákazníkům 
se spotovými produkty následně prudce vzrostla cena 
a chtěli by změnit dodavatele, zda vůbec budou mít 
ke komu přejít. 

Jak připomíná J. Matoušek: „Viděli jsme, že i doda-
vatelé poslední instance (DPI) po určitou dobu nové 
zákazníky nepřijímali. K tomuto kroku společnost 
CENTROPOL ENERGY nepřistoupila, ale naopak tisíce 
zákazníků ze spotových produktů vysvobodila a činí 
tak stále.“ 

Energetický regulační úřad (ERÚ) opakovaně upozorňuje,  
že spotové produkty zákon sice přímo nezakazuje, ale 
pro spotřebitele představují velké riziko. Spotové 

produkty totiž nemají pevný ceník. Ceny dodávky se 
u nich určují podle vzorce, který bezprostředně odráží 
ceny na burze. ERÚ rovněž zdůrazňuje, že někteří  
dodavatelé se snaží na spotové ceny převést zákazníky 
z běžných ceníkových či fixovaných produktů. Způsob 
stanovení ceny přitom často mění jednostranným 
oznámením, podobně jako by šlo o prostou úpravu  
ceníku. Takový postup může být v rozporu i s dosavadním 
zněním zákona. 

„Máme za to, že po všem, čím si spotřebitelé v tomto roce 
procházejí, si zaslouží klidné Vánoce a chtěli bychom jim 
nabídnout přechod do naší péče na produkty na dobu 
neurčitou. Čím rychleji to udělají, tím dříve budou  
v bezpečí stabilní dodávky. Abychom je motivovali k co 
nejrychlejšímu odchodu od spotových produktů, nabízíme  
všem, kteří s námi letos sjednají online smlouvu na od-
běr elektřiny nebo plynu, poukázku na nákup elektroniky 
ve výši 500 korun. 
Čím více zákazníků se nám podaří ze spotových produktů  
zachránit, tím předvídatelnější bude chování  českého 
energetického trhu. Alespoň částečné ustálení současné 
turbulentní situace už všichni potřebujeme,“ 
uzavírá Jiří Matoušek. 

Inspirujte se, jak snížit svou 
spotřebu, a zkontrolujte si, kolik 
na energiích můžete ušetřit na  
www.centropol.cz/uspory

Dění v energetice  
aktualizujeme na 
www.centropol.cz/zastropovani

Možnosti státní pomoci  
shrnujeme na 
www.centropol.cz/statni-podpora 

Tipy na úspory včetně výpočtů  
stále doplňujeme na 
www.centropol.cz/uspory  
nebo na www.setricelecesko.cz IN
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Pekelně vánoční 
Milada Run se blížíFešáci oslavují půlkulatiny

Běh s čelovkou letos pomůže Ivě Vystavují tradiční české ozdoby

Teplice – Vánoční koncert Fešáků 
se v letošním roce ponese v du-
chu oslav 55. výročí založení. 
Během večera kapela vzpomene 
i na své bývalé členy a zpěvác-
ké kolegy, jakými byli například 
Michal Tučný, Jindřich Šťáhlav-
ský nebo Pavel Brümer. Fešáci 
se zde budou loučit i se svým 
dlouholetým kolegou, zpěvá-
kem a basistou Robertem Mou-
chou, který odchází ve svých 
jednaosmdesáti letech do za-
slouženého muzikantského dů-
chodu. Jako host vystoupí Ivan 
Halada, jehož pěvecký projev 

věrně připomíná hlas Jindřicha 
Šťáhlavského. V druhé části 
večera nebude chybět vánoč-
ní blok písní a koled. Koncert 
se uskuteční ve Velkém sále 

Teplice – Letošní třetí ročník 
Běhu s čelovkou opět pomá-
há. Běh tradičně pořádá Cent-
rum pro roztroušenou sklerózu 
Nemocnice Teplice. „Budeme 
pomáhat čtyřicetileté Ivě, kte-
rá se i navzdory tomu, že ji ne-
moc velmi omezuje prakticky 
ve všech oblastech života, sna-
ží být co nejvíce soběstačná. 
V tom jí může velice pomáhat 
domácnost ovládaná hlasem. 
Otevřít si okno nebo ode-
mknout dveře je pro ni nyní 

nemožné, s naší pomocí by 
to ale opět mohla zvládnout,“ 
říká sociální pracovnice neu-
rologického oddělení Jaroslava 
Brhlíková. 

Na trasu dlouhou 5 kilome-
trů nebo 600 metrů může vy-
razit každý. Součástí akce je 
doprovodný program, bohatá 
dobročinná tombola, občer-
stvení a malý dárek. Sraz je 
3. prosince u Domu kultury, za-
hájení programu v 16:30, start 
v 18:00 hodin.  gz

Chabařovice – Běžeckou sezonu 
ukončí 10. prosince 5. ročník 
oblíbeného zimního běhu v oko-
lí jezera Milada. Celá akce bude 
laděna do netradiční, pekelně 
vánoční atmosféry. „Sportovní 
halu v Chabařovicích rozzáří vá-
noční stromeček, oživí koledy 
i známé vánoční hity. V zázemí 
akce se budou pohybovat Miku-
láš s čertem,“ říká za pořada-
tele Michal Neustupa. Kromě 
dětských závodů si běžci mo-
hou vybrat z hlavních běhů na 
12 a 5 km, které vedou v okolí 
jezera Milada.  gz

Teplicko – Užijte si předvánoční 
čas a navštivte výstavu vánoč-
ních ozdob ze skleněných per-
liček. Tyto ozdoby se v Krkono-
ších vyrábí už více než sto let. 

„Rodinné firmě z Poniklé se 
podařilo zachránit staré vzory, 
formy na perle, zachovat ruční 
výrobní postupy a hlavně udržet 
výrobu tam, kde kdysi začala. 
Snaha o zachování této typic-
ky české tradice byla oceněna 
a perlařské řemeslo bylo za-
psáno na seznam nehmotného 

kulturního dědictví lidstva 
UNESCO,“ řekla Jana Tanzman-
nová z Domu porcelánu s mod-
rou krví, kde výstavu uvidíte až 
do konce ledna.  gz

Krušnohorského divadla 9. pro-
since od 19:00 hodin. Modero-
vání se tradičně ujme hlavní 
dramaturg pražského Country 
Radia Pavel Bezi Bezouška.  gz
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R O Z H O V O R

Teplice – Botanická zahrada je 
stále oblíbenějším cílem ná-
vštěvníků. Podle jejího ředitele 
Petra Šíly je to i díky bohaté-
mu doprovodnému programu, 
který oživil chod zahrady. Na 
druhou stranu stále platí, že je 
v této uspěchané době kouzlo 
zahrady z pohledu relaxace ne-
překonatelné a měl by to zažít 
opravdu každý. 

V čele botanické stojíte tři 
roky. Jedním z vašich plá-
nů bylo zlepšení fungování 
zahrady a zvýšení počtu ná-
vštěvníků. Podařilo se to?

Zatím se daří, ačkoli posled-
ní dva roky byly ve znamení 
pandemie koronaviru, takže 
ty brát jako měřítko nemůže-
me. Nicméně letos aspiruje-
me na rekordní návštěvnost, 
od otevření botanické zahrady 
v roce 2007, kdy ji navštívilo 
necelých 45 tisíc návštěvníků. 
Průměrně zahradu před mým 
nástupem navštívilo 27 tisíc 
lidí ročně. I přes různá omeze-
ní jsme v letech 2020 a 2021 
na toto číslo dosáhli, takže se 
dalo předpokládat, že bychom 
tuto hranici překonali. Letoš-
ní rok ještě neskončil, ale už 

v listopadu jsme přivítali více 
než 40 tisíc návštěvníků. 

Čím to je?
Určitě tím, jak se zahrada 

prezentuje. Využíváme různé 
informační kanály – sociál-
ní sítě, média. Není to násil-
né a lidé na to slyší. Pořádáme 
akce, které si získávají stále 
větší oblíbenost. Stále také 
platí, že zahrada je oázou klidu 
pro odpočinek v dnešní uspě-
chané době.

Na co všechno nás v prosinci 
můžete pozvat?

V současné době je u nás ad-
ventní čas. Návštěvníci si mo-
hou užít výstavu teplické umě-
lecké školy, 5. prosince k nám 
dorazí Mikuláš, čert a anděl, 
během víkendu 10. a 11. pro-
since se bude vyrábět mýdlo 
a 15. prosince proběhne před-
náška o vůních koření a byli-
nek.

Letos teplická botanická 
oslavila dvacetileté výročí. Co 
všechno můžeme v zahradě 
obdivovat?

Kromě zmíněných akcí jsou 
to především naše skleníky, 

kde to každý den vypadá úplně 
jinak. V tropickém, subtropic-
kém, ale i xerickém skleníku 
začíná u některých expozic 
hlavní sezona právě v zimě, 
takže tam spousta rostlin po-
kvete. Informujeme o tom pro-
střednictvím našich sociálních 
sítí, takže před návštěvou se 

stačí podívat, co zrovna kvete 
a na co se přijít podívat. 

Prozradíte plány pro nad-
cházející rok? Nechystáte se 
zdražovat vstupné?

Zdražovat neplánujeme, 
a pokud ano, tak to bude 
opravdu jen kosmetická úpra-
va ceny. Připravujeme mexické 
slavnosti a můžu prozradit, že 
bychom rádi uspořádali mexic-
ký průvod z centra města do 
zahrady, ale to jsou zatím jen 
plány. Určitě zopakujeme akci 
Strašidelná botanka, která se 
letos hodně líbila, a v příštím 
roce ji rozložíme do více dnů. 
Chceme zavést online vstupen-
ky na konkrétní čas. Čeká nás 
i budování. Expoziční skle-
níky jsou před rekonstrukcí. 
Nyní probíhá výběrové řízení 
na projektovou dokumentaci 
na výměnu opláštění, protože 
to nynější, plastové, má urči-
tou životnost a ta už se pomalu 
chýlí k tomu, že bude potře-
ba ho vyměnit. Když vše půjde 
dobře, tak by se v roce 2024 
mohla výměna opláštění reali-
zovat a to by znamenalo, že by 
byla zahrada určitý čas zavře-
ná.  gz
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Sklárna ocenila zaměstnance

Namalujte svého andělského mazlíčka a soutěžte

Tradičně na konci roku předá-
vá teplická sklárna AGC Flat 
Glass Czech svým zaměstnan-
cům ze všech závodů zlaté, 
stříbrné a pamětní medaile za 
dlouhodobé působení ve fir-
mě. Firma se tak snaží ocenit 
zaměstnance, kteří se podíle-
jí na jejím úspěchu a pracují 
ve společnosti více než pět-
advacet let nebo odchází do 
důchodu po nejméně dvaceti 
letech ve společnosti. Po mi-
nulých letech, kdy byl ceremo-
niál kvůli opatřením v souvis-
losti s pandemií koronaviru 
zrušen, letos proběhl v celé 

parádě poslední listopadový 
den v Domě kultury.

Některou z medailí zís-
kalo sto osmdesát zaměst-
nanců. „Počet medailistů je 

v letošním roce rekordní. Ni-
kdy v minulosti počet oce-
něných zaměstnanců nebyl 
takto vysoký,“ řekl manažer 
lidských zdrojů sklárny Libor 
Sehnal a dodal, že to svědčí 
o stabilitě zaměstnanců skupi-
ny AGC. 

Tradici předávání medailí 
zavedl v roce 1996 tehdejší ře-
ditel společnosti Štěpán Popo-
vič. Letos byly uděleny už po 
sedmadvacáté zaměstnancům 
čtyř výrobních závodů spo-
lečnosti AGC Flat Glass Czech 
a zaměstnancům dceřiných 
společností.  gz

Odstartoval 11. ročník výtvarné 
soutěže Namaluj svého anděla. 
Téma letošní ročníku zní Můj 
andělský mazlíček. „Výtvarná 
soutěž je určena pro předškolní 
děti, žáky 1. stupně ZŠ a ostat-
ní, což jsou žáci 2. stupně ZŠ, 
studenti i dospělí. Kromě ob-
rázků ve formátu A4 či A3 je 
možné zaslat i výrobky z tex-
tilu, keramiky i jiných materi-
álů,“ vysvětluje organizátorka 
soutěže Hana Machová. 

Kresby a výrobky je možné 
doručit do 16. ledna na adresu: 
Salesiánské středisko Štěpána 
Trochty, Rovná 277, 415 01 Tepli-
ce. Obrázek či výrobek musí být 
z rubu řádně označen (jméno, 
škola, město, telefon, e-mail). 
Účastníci se mohou přihlásit 
i samostatně, není třeba sou-
hlas školy. Vítězům v každé ka-
tegorii budou věnovány ceny. 

Výtvarná díla z jubilejního 
desátého ročníku soutěže jsou 

k vidění v Regionálním muzeu 
v Teplicích. Výstavu Anděl v rui-
ně tak můžete navštívit během 
celé adventní doby. „Všechna 
vystavená výtvarná díla budou 
nabídnuta k prodeji. Výtěžek 
z výstavy podpoří v plném roz-
sahu rekonstrukci bývalých jeslí 
v Hlávkově ulici v Trnovanech. 
Takzvaný Živý dům by se měl 
otevřít pro děti, mládež, rodiny, 
školy i veřejnost v září 2024,“ 
doplnila pořadatelka.  gz

Zimák patřil  
ženskému hokeji

Český reprezentační výběr žen 
do osmnácti let ovládl Turnaj 
3 zemí, který se konal na Zi-
máku v Teplicích. Druhé skon-
čily Finky a poslední Japonky. 
Po třech letech si Teplice užily 
mezinárodní hokej. „Jsme moc 
rádi, že se nám podařilo opět 
přitáhnout hokejovou repre-
zentaci do Teplic. Velké podě-
kování patří vedení města Tep-
lice a Sportarény za to, že se 
chopili šance akci uspořádat,“ 
pochvaluje si konání nevšední 
události šéftrenér HC Teplice 
Martin Cimrman. Naposledy 
se juniorská hokejová repre-
zentace na teplickém Zimáku 
představila na podzim roku 
2019 a výběr hráčů do devate-
nácti let zde sehrál dvě utkání 
proti týmu Finska. 

  HC Huskies Teplice
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Ano, je to možné...  
v naší EUC Klinice Vám nabízíme tyto dárkové poukazy:

PREVENCE JAKO DÁREK POD STROMEČEK 
PRO VAŠE BLÍZKÉ? 

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2000/ 92 
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 477 102 111, 477 102 170

V oboru FYZIOTERAPIE: 
• Individuální fyzioterapie (30 minut) 
• Jednorázový rašelinový obklad malý 
• Jednorázový rašelinový obklad velký 
• Aplikace Kineziotapingu – cena bez pásky
• Klasická masáž bederní  

+ krční páteř (30 minut)
• Klasická masáž šíje – krční páteř 

(20 minut)
V oboru DERMATOLOGIE:
• Kosmetické služby (soft laser, chemický 

peeling, sněžení při vypadávání vlasů – 
bez konzultace s lékařem)

V EUC LÉKÁRNĚ:
• Dárkový poukaz do lékárny na volně 

prodejné produkty 

V oboru JEDNODENNÍ CHIRURGIE:
• Operace očních víček 
• Operace prostaty vodní parou

V oboru SPORTOVNÍ MEDICÍNY: 
• Zátěžová ergometrie se sportovní 

prohlídkou a posudkem
• Vyšetření složení těla – samostatně
• Spiroergometrie s měřením tepové 

frekvence, konzultací s lékařem 
a výstupním protokolem

• Spiroergometrie se zátěžovým EKG, 
výstupním protokolem, sportovní 
prohlídkou a posudkem

• Komplexní vyšetření pohybového aparátu 
včetně specializovaného podiatrického 
vyšetření 

Bližší informace o cenách jednotlivých voucherů jsou k dispozici 
na webových stránkách https://euc.cz/nase-zarizeni/kliniky/
euc-klinika-usti-nad-labem/, dále na naší recepci a jednotlivých 
odděleních, kde si poukazy můžete zakoupit.
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Dovezl tituly ze soutěže krásy

Rekonstrukce Živého domu začala

Sbírka pomůže lidem bez domova
Tepličan David Pleva se zú-
častnil světové soutěže krásy 
Mans’s super model World, kde 
dosáhl obrovského úspěchu. 
Získal hned dvě ocenění. Cel-
kové 3. místo na světě a také 
ocenění Mr. Best Body. „Celkově 
jsem se umístil na třetím místě 
a také jsem získal ocenění Mr. 
Best Body 2022, z čehož mám 
možná větší radost než z toho 
třetího místa,“ řekl David a vy-
světlil důvod: „To, jak jsme se 
povedli rodičům, neovlivníme, 
ale můžeme ovlivnit, jak bude 
vypadat naše tělo.“ Soutěž se 
konala v Dominikánské republi-
ce v resortu Playa Bachata v ob-
lasti Puerto Plata a zúčastnilo se 
jí dvacet kluků z celého světa. 

Kromě úspěchu na poli krá-
sy se Davidovi podařilo uspět 
i na mistrovství světa v naturál-
ní kulturistice, které se konalo 
v Praze. V opravdu velké kon-
kurenci z celého světa vybo-
joval krásné 5. místo. „Závodil 
jsem v kategorii Men’s physique 
Open, což je nejvyšší možná ka-
tegorie,“ přiblížil David a dodal, 
že soupeřil ještě s dalšími deseti 
borci.  gz

Po dvou letech příprav zača-
ly v půlce listopadu stavební 
práce na Živém domě, které by 
měly trvat přibližně rok. 

„Chceme pro Teplice jistotu 
místa, kde se děti a mladí bu-
dou moct potkávat, hrát si, učit 
se a růst společně s kamarády 
v bezpečném prostředí. Teplice 
nás budou potřebovat i dalších 
30 let,“ zdůraznila Vendulka 
Drobná, ředitelka Salesiánské-
ho střediska Štěpána Troch-
ty, a dodala, že klíč k dobrému 

dětství drží v rukou každý dár-
ce, každý, kdo se do projektu za-
pojí a pomůže – stačí tak málo 
– napsat v mobilu nebo na počí-
tači www.zivydumpteplice.cz  
a vybrat si tu svou cestu podpo-
ry a pomoci. 

Salesiáni působí v Tepli-
cích více jak 30 let v několika 
pronajatých objektech. V roce 
2019 získali vlastní budovu 
a zároveň tím zachránili starou 
ruinu bývalých jeslí v teplic-
kých Trnovanech.  gz

Studentky Gymnázia Teplice 
Ema Filipská a Charlota For-
stová uspořádaly v listopa-
du sbírku zimního oblečení, 
dek, spacáků a karimatek pro 
osoby bez přístřeší. Vše bude 
rozděleno mezi klienty Níz-
koprahového denního centra 
Květina. Děkujeme všem stu-
dentům a studentkám, kteří 
se pod záštitou školy a paní 
profesorky Ireny Korfové do 
sbírky zapojili, a projevili tak 
zájem o spoluobčany města 
Teplice, kteří nemají svůj do-
mov.

 Květina, z. s.

Na Teplicku najdou zázemí autisté
Nové zařízení přímo pro osoby 
s poruchou autistického spek-
tra (PAS) dokončují v místní 
části Modlan v Suchém. Do-
mov nabídne rodičům autis-
tických klientů pobytová lůž-
ka i odlehčovací služby. Ve 
dvou samostatných nezávis-
lých domácnostech s nepře-
tržitou specializovanou péčí 
bude žít 12 klientů s poruchou 

autistického spektra. Tomáš 
Minařík, předseda spolku Soci-
ální a zdravotní služby Teplice, 
přiblížil, že výstavba už finišuje 
a zařízení je zařazené do kraj-
ské sítě poskytovatelů na příští 
rok. Podle náměstka hejtmana 
Jiřího Kulhánka kraj na podpo-
ru sociálních služeb osobám 
s poruchou autistického spekt-
ra vyčlenil 10 milionů.  gz
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