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Zprávy

Kompletní modernizace teplické 
nemocnice spolkne miliardy
STRANA 5

Chřipková epidemie sice řádí,  
ale pomalu se blíží ústup
STRANA 7

Zdraví

Barbora
Mottlová

Přednost před milovanou  
prací dostane jedině rodina
STRANY 8–9
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INZERCE

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

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO 
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
5. 2., 1030  Statečný Nebojsa
6. 2., 1900  Pánská šatna aneb Mušketýři  
  v Mexiku
10. 2., 2000  XIX. Reprezentační ples města  
  Teplice
16. 2., 1900  Špinarka
20. 2., 1900  Nebyla to pátá, byla to devátá
27. 2., 1900  Posel z Liptákova
1. 3., 1900  Lovci bobrů
6. 3., 1900  Lež… aneb komedie o pravdě
14. 3., 1900  Filumena Marturano
20. 3., 1900  Petr Hapka a jeho potměšilí  
  hosté

KNAK
30. 1., 1900  Na Stojáka
11. 2., 900  Battle Král severu vol.VI
17. 2., 2000  Večírek pro dámy
24. 2., 2000  AC/CZ: Top tribute show + Skalp
25. 2., 1930  The Fialky & Vison Days:  
  Don’t Worry Be Punk Tour 2023
3. 3., 2000  Znouzecnost + N.V.Ú.
10. 3., 2000  Gaia Mesiah
24. 3., 2000  Buty
25. 3.   Horkýže Slíže

DŮM KULTURY
24. 1., 1600  O Budulínkovi
26. 1., 1900  Michal Černý a Severočeská  
  filharmonie, abonentní koncert
30. 1., 1730  Koncert žáků ZUŠ Teplice
2. 2., 1900  Beatles mania 2023
8. 2., 1900  Talk show: Zdeněk Troška  
  a Marek Kališ

9. 2., 1900  Linus Roth a Severočeská  
  filharmonie, abonentní koncert
19. 2., 1900  Poutníci: Přes 50 let v country
21. 2., 1900  Valentýnský koncert
23. 2., 1900  Ladislav Bilan a Severočeská  
  filharmonie, abonentní koncert
10. 3., 1900  Nezmaři 45, výroční koncert
22. 3., 1900  Duo Jamaha

LÁZEŇSKÝ DŮM BEETHOVEN
1. 2., 1900  Společný koncert Corni  
  di Bassetto a Tria Cinique Ance

KINO KVĚTEN
23. 1., 1730  Srdeční záležitost
23. 1., 2000  Přání k narozeninám
24. 1., 1730  Srdeční záležitost
24. 1., 2000  Přání k narozeninám
25. 1., 1500  Grand Prix
25. 1., 1900  Sněžit už nikdy nebude
26. 1., 1730  Přání k narozeninám
26. 1., 2000  V zajetí mysli
27. 1., 1730  Přání k narozeninám
27. 1., 2000  V zajetí mysli
28. 1., 1330  Zoubková víla
28. 1., 1530  Úžasný Mauric
28. 1., 1730  Avatar: The Way of Water
29. 1., 1330  Zoubková víla
29. 1., 1530  Úžasný Mauric
29. 1., 1730  Avatar: The Way of Water
30. 1., 1730  Věčný Jožo aneb Jak jsem  
  potkal hvězdu
30. 1., 2000  Víly z Inisherinu
1. 2., 1630  BTS: Yet To Come in Cinemas
1. 2., 1900  Ennio
2. 2., 1730  Ostrov
2. 2., 2000  Muž jménem Otto
3. 2., 1730  Muž jménem Otto
3. 2., 2000  Ostrov

4. 2., 1500  BTS: Yet To Come in Cinemas
4. 2., 1730  Ostrov
4. 2., 2000  Muž jménem Otto
5. 2., 1330 Úžasný Mauric
5. 2., 1530  Mumie
5. 2., 1730  Ostrov
5. 2., 2000  Muž jménem Otto

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
27. 1., 1500  Pomoc lesním zvířátkům
3. 2., 800  Karneval
3. 2., 1800  Nocování se zvířátky 
13. 2., 800  Výtvarná řemesla
14. 2., 800  Cirkus Park
15. 2., 800  Od trilobitů po mamuty
16. 2., 800  Lumia
17. 2., 800  Hrátky na sněhu
24. 2., 1600  Masopustní veselí

HVĚZDÁRNA 
27. 1., 1700  Setkání v první čtvrti: Na kajaku  
z Alp do Středozemního moře
27.–28. 1., 1800, 1900, 2000 Pozorování Měsíce
Sobota a neděle 1300, 1400, 1500 – Pozorování 
Slunce – sluneční skvrny, fakulová pole, 
protuberance, pokud nebude jasno, koná se 
náhradní program v kinosále hvězdárny doplněný 
prohlídkou výstavy a dalekohledů. 
Pátek a sobota 1800, 1900, 2000 – Pozorování 
objektů večerní oblohy dalekohledem – planety 
Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun, dvojhvězdy, 
hvězdokupy, mlhoviny, galaxie.

PLANETÁRIUM
25. 1., 1500  Robot Kit – Pluto a komety
25. 1., 1700  Paxi a komety
25. 1., 1900  Když hvězdy umírají
29. 1., 1500  Pohádka Lovec Orion
29. 1., 1700  Pohádka Král Chlufu a sluneční  
  loď

29. 1., 1900  Vznik, vývoj a zánik hvězd

REGIONÁLNÍ MUZEUM
26. 1., 1500  Pekařská dílna pro malé i velké  
  s muzejní pedagožkou Terezou  
  Kleinovou
31. 1., 1700  Komentovaná prohlídka výstavy  
  Archeologie nejsou (jen) poklady  
  s Lucií Kursovou
Do 12. 2.  Výstava Příběh jednoho pekařství
Do 12. 2.  Výstava obrazů Zuzany Bím  
  Novotné: Nečekej, až přestane  
  pršet, a nauč se tančit v dešti
Do 26. 2.  Výstava Archeologie nejsou (jen)  
  poklady
Exponát měsíce: Koňská ostruha tajemného 
jezdce z hradiště Hradišťany
Expozice: Keramika a porcelán, zámecké interiéry, 
historické hodiny, Rokokový sál, umění 14.–18.
století, zoologie, paleontologie, mineralogie, 
archeologie, numismatický kabinet, secesní sklo, 
lékárna U anděla, lázeňství, po stopách zaniklého 
kláštera v Teplicích, románská krypta, umělá 
jeskyně (grotta), malovaný sál. 

BOTANICKÁ ZAHRADA
Do 31. 1.  Jóga.Tečka, výstava fotografií

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA
23. 1., 1800  Přijďte poznat budovu knihovny  
  i zákulisí jejího provozu,  
  komentovaná prohlídka
2. 2., 1400  Herní odpoledne pro nadšence  
  deskových her pro malé i dospělé  
  hráče
9. 2., 1600  Čtení pro prťata, čtení, recitace,  
  hádanky pro děti od 4 do 6 let
2. 3., 1400  Herní odpoledne pro nadšence  
  deskových her pro malé i dospělé  
  hráče

ZIMÁK
veřejné bruslení: středa 1800–1900,  
sobota 1630–1800, neděle 1630–1800

keramická dílna DDM Ústí n. L. 

l 
6.-18.8.2023 

.. 
1B. roč"ík Barev"é díl"� ve �tědro"í"ě 

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

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

součástí jsou hřiště, trampolíny 
i bazén 

předběžná částka 7.200,- zahrnuje veškeré 
náklady na pobyt, stravu, program, materiál, 

dopravu, 
pedagogický a zdravotní dozor 

info: Mgr. Jana Stoicová, keramika@ddmul.cz; 
603 851 714 

     RECY   
VĚCI

Tvořivá a keramická dílna DDM Ústí nad Labem

letní příměstský tábor pro děti 
od  8 let

31. 7. - 4.8.  2023

Víte jak si vyrobit mýdlo, svíčku 
nebo třeba polštářek ze starého 

trička? Přihlaste se na náš tábor!  
Naučíte se tvořit dekorace 

z papíru i textilu. Využívat budeme 
nejen "zbytkový"materiál 

a pokusíme se ze starého vytvořit 
nové. Připraveny jsou i dva zajímavé 

výlety. Navštívíme historickou 
budovu Staré čističky odpadních 
vod a projedeme se na pramici 

po jejím kanálu. V manufaktuře  
se podíváme, jak se vyrábí voňavá 

mýdla.
 

1.6
00,

-Kč

v ceně veškeré 

náklady na 

materiál, p
rogram, 

obědy

info: Mgr. Jana Stoicová, 
keramika@ddmul.cz
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Bezdomovci uklízejí 
město za stravenku
Teplice – V lázeňské met-
ropoli severních Čech loni 
odstartoval pilotní projekt 
s názvem Mohu pomohu, 
kdy lidé bez domova uklíze-
jí veřejná prostranství. Jako 
odměnu za to dostanou sto-
korunovou stravenku, za 
kterou si mohou v obcho-
dech zakoupit potraviny. 

Skupina lidí bez domo-
va se setkávala pravidelně 
jednou týdně na dvě hodiny 
a věnovala se úklidu přidě-
lené lokality. Práci jim zajiš-
ťovala organizace Květina. 
Podle její ředitelky Barbory 
Bočkové byl o aktivitu velký 
zájem. „Někteří z účastní-
ků docházeli pravidelně na 
každý týdenní úklid, což vní-
máme velmi pozitivně. Prá-
ce se každý chopil dle svých 
možností, ale výsledek byl 

viditelný,“ dodává Bočková. 
Podle vedení radnice se 

projekt osvědčil. „Vzhledem 
k úspěšné realizaci pilotní 
části tepličtí radní uvažu-
jí o dlouhodobé spolupráci,“ 
řekl primátor města Teplice 
Jiří Štábl.  gz

Tolik lidí hodilo platný hlas v Tepli-
cích jednomu z osmi kandidátů na 
prezidenta. K urnám přišlo v prvním kole 
58,46 procenta všech voličů. Během 
minulého klání o post hlavy státu v roce 
2018 byla v Teplicích v prvním kole vo-
lební účast 50,67 procenta. Do druhého 
kola letošního prezidentského souboje 
poslali Tepličané expremiéra Andreje 
Babiše, který získal 9 864 hlasů, což je 
44,43 procenta, a bývalého náčelníka 
generálního štábu Petra Pavla, kterého 
podpořilo 6 929 voličů, což je 31,21 pro-
centa. Nejvyšší volební účast na Teplicku 
byla v Mikulově, kde přišlo k urnám 

82,59 procenta voličů, a nejnižší v Bílině, 
kde využilo možnost volit prezidenta 
jen 53,74 procenta lidí. Stejně jako 
v Teplicích zvítězil Babiš i v celém 
Ústeckém kraji. Získal 47,27 procenta 
a druhý byl Pavel 29,28 procenta. 
Celkem byla v Ústeckém kraji volební 
účast 61,50 procenta voličů. V rámci 
České republiky jde o jednu z nejnižších 
volebních účastí. Největší zájem o volby 
byl na Litoměřicku, a naopak nejmenší 
na Mostecku. Kdo se stane čtvrtým 
českým prezidentem, se rozhodne 
ve druhém kole, které se uskuteční 
27. a 28. ledna.  zt
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realcentrum cars s.r.o.

REALCENTRUM Cars s.r.o.
Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
Tel.: 472 744 039 | E-mail: kia.prodej@realcentrum.cz | www.kia-usti.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia EV6 GT: 206 Wh/km, 0 g/km. Kia Niro EV: 162 Wh/km, 0 g/km. Kia Sportage PHEV: 1,1 l/100 km, 25,5 g/km, 169 Wh/km. 
Kia XCeed PHEV: 1,4 l/100 km, 32 g/km, 123 Wh/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

Technologie, která vás rozhýbe.
Elektrifikovaná řada vozů Kia.

INZERCE

Z kasáren budou byty pro seniory
Teplicko – Z bývalých sovět-
ských kasáren u Červeného 
Újezdu bude komplex bytů 
a služeb pro seniory. Po odcho-
du vojáků areál sloužil jako 
azylové zařízení, později tam 
fungovaly sociální služby a ko-
naly se tam i nechvalně proslu-
lé technoparty. Demolice ob-
jektů už proběhla, v současné 
době se suť recykluje.

Podle současného majitele, 
jednatele firmy Javor 50, Petra 
Tunky by se se stavbou mohlo 
začít v létě, až dostane staveb-
ní povolení. V prostoru, který 
byl v posledních letech plný 
odpadků, byly původně panelá-
ky a řada menších domů. Nyní 
by zde měl vyrůst nový objekt 
s byty a areál s více než čtyři-
cítkou domků.  gz

Horní rybník bude možné obejít
Teplice – Revitalizace za dvacet 
milionů korun čeká oblíbené 
odpočinkové místo Horní ryb-
ník. Podle mluvčího města Ro-
bina Röhricha proběhnou úpra-
vy hráze i revitalizace břehů 

a okolí rybníka, tak aby se dal 
obejít. V plánu je vyčištění 
plochy i opravy výpusti. Bude 
vybudován nový, dvoudlužo-
vý požerák. Přípravné práce už 
začaly.  gz
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Dekádu čeká sesunutá trať  
na opravu, stále se ale odkládá

Na vyšetření se 
snadněji objednáte Oblíbený výletní cíl je opět pohodlně přístupný

Nová turistická trasa vznikla podél průmyslového vodovodu 

Teplicko – Železniční trať z Lo-
vosic do Teplic přes Oparenské 
údolí, která je po sesuvu už 
bezmála deset let stále mimo 
provoz, se zatím opravy ne-
dočká. Ústecký kraj s ní však 
stále počítá a na trati objednal 
provoz na dalších 10 let.

Podle Dušana Gavendy ze 
Správy železnic se stavba plá-
nuje v závislosti na finance 

na roky 2024 a 2025, s tím, že 
záměr projektu byl schválený 
v roce 2020 centrální komisí 
ministerstva dopravy. Dřívější 
odhad Správy železnic počítá 
s částkou 435 milionů korun. 

Sesuv postihl trať mezi Cho-
timěří a Radejčínem v délce 
zhruba 200 metrů v červnu 
2013. Trať se „svezla“ spolu 
s rozestavěnou dálnicí D8.  gz

Ústecký kraj – Novinka, kterou 
spustila Krajská zdravotní, po-
může s objednáním a usnadní 
komunikaci pacientů s nemoc-
nicemi, které společnost spravu-
je. Portál pacienta umožní lidem 
třeba rezervovat si termín vyšet-
ření. Přihlášení do systému je 
možné přes lokální účet či přes 
identitu občana. Preferovaným 
způsobem je přihlášení přes 
identitu občana, bankovní iden-
titu, MojeID nebo eObčanku.  gz

Teplicko – Hrad Krupka je opět 
přístupný veřejnosti. Návštěv-
níci se do areálu 
dostanou po nově 
opravené přístupo-
vé cestě. Po dlouhých 
deseti letech byly 
dokončeny stavební 
práce na statickém 
zajištění opěrných zdí a příjez-
dové cestě. Kameny z opěrných 
zdí hradu vypadávaly už od 

roku 2012 a propadat se začala 
i vozovka. Město se opakova-

ně snažilo na rekon-
strukci za více než 
16 milionů korun se-
hnat dotace, nakonec 
ji zaplatilo z rozpočtu.

Za zmínku pod-
le vedoucí investic 

města Dagmar Kaulové určitě 
stojí, že při výkopových pra-
cích byly nalezeny zajímavé 

archeologické nálezy, které 
jsou archivovány v teplickém 
muzeu. Část nálezů bude vysta-
vena v infocentru v Husitské 
ulici. „Archeologický výzkum 
byl obohacen o torzo objektu 
obdélníkového tvaru, kamenné 
klenby a pozůstatků kamenné-
ho zdiva, které byly zakonzer-
vovány a zachovány pro příští 
generace,“ vyjmenovává Kaulo-
vá.  gz

Teplicko – Novou turistickou 
trasu vytvořili studenti ústec-
ké univerzity mezi Ledvicemi 
a Dolními Zálezly na Ústecku. 
Ta vede podél průmyslového 
vodovodu, který od doby své-
ho vzniku v roce 1942 dodnes 
slouží svému účelu. Původně 
přiváděl vodu z Dolních Zále-
zel do chemické továrny v Zá-
luží, nyní zásobuje vodou led-
vickou elektrárnu.

„Pro turistu by možná moh-
lo být zklamáním, že jsou 

viditelné jen minimální části 
vodovodu, ale toto je kompen-
zováno fantastickými výhle-
dy na Podkrušnohoří, hřeben 
Krušných hor či špičaté vrcho-
ly Českého středohoří,“ vysvět-
luje odborná asistentka příro-
dovědecké fakulty univerzity 
UJEP Zdeňka Smutná. 

Většina vodovodu vede totiž 
podzemím, malou část lze vi-
dět v lese u Ohníče. Na Dubic-
kém kopci je přelivná věž, kam 
se čerpá voda z Labe, která 

pak samospádem proudí do 
Ledvic. Vodovod byl také své-
ho času napojen na památkově 
chráněný vodojem v areálu to-
várny AGC Automotive Czech 
v Chudeřicích, který je zajíma-
vostí pro milovníky industriál-
ní architektury. 

Studenti, kteří tak chtějí 
upozornit na průmyslové dě-
dictví regionu, nyní ještě pra-
cují na elektronickém průvod-
ci, který turisty na zajímavá 
místa na trase upozorní.  gz

Radnice řeší, co s bezdomovci,  
které propustila záchytka 

Na opravu Kozí dráhy nejsou peníze 

Teplice – V protialkoholní a pro-
titoxikomanické záchytné 
stanici teplické nemocnice 
skončilo loni 1 200 klientů. Je 
to více než předloni, kdy jich 
bylo 950. Záchytka je jedinou 
v celém Ústeckém kraji. Pod-
le vedení teplické radnice ale 
má negativní dopad na město. 
„Stává se, že občané, kteří žijí 
mimo území města, zůstáva-
jí v Teplicích a že i nadále zde 
žijí bezdomoveckým způsobem 
života,“ řekl mluvčí města Ro-
bin Röhrich s tím, že lidé žijící 
v okolí záchytky na tuto sku-
tečnost poukazují. 

Podle hlavní sestry tep-
lické nemocnice Kateřiny 
Vágnerové záchytku využívají 

z poloviny lidé z okresu Tepli-
ce, ti často ani nemají potíže 
s alkoholem, ale ocitli se v si-
tuaci, kterou konzumací alko-
holu řešili. 

Radnice ustanovila pracov-
ní skupinu, která se zabývá 
situací klientů opouštějících 
teplickou záchytku. Především 
těch, u kterých hrozí, že ve 
městě zůstanou jako bezdo-
movci. Pomoc vyhledali u ne-
ziskové organizace Květina 
zatím čtyři. Jedním z nich byl 
například muž Děčínska, který 
se po propuštění ze záchytky 
ocitl v Teplicích bez finanč-
ních prostředků a telefonic-
kých kontaktů na svou rodinu 
a blízké.  gz

Teplicko – Na zrekonstruovanou 
trať mezi Děčínem a Telnicí 
vyjely první vlaky loni na jaře. 
Druhý úsek, od Telnice až po 
Oldřichov, na své oživení nadá-
le čeká. Ústecký kraj chce po 
Správě železnic, aby zprovoz-
nila Kozí dráhu v celé délce. 

Obnova provozu však čelí 
zásadní překážce, trať totiž 
není v provozuschopném stavu 
a Správa železnic nemá v roz-
počtu na obnovu peníze. Pod-
le prvních odhadů by to stá-
lo zhruba 350 milionů korun. 
„Krajem závazně objednané 
znovuzprovoznění úseku Tel-
nice–Oldřichov nebude podle 
vyjádření Správy železnic mož-
né realizovat, protože pro rok 
2023 nejsou na opravné práce 
alokovány finanční prostředky 

v takové výši, aby pokryly ná-
klady na obnovení provozu,“ 
řekl krajský radní Jan Růžička.

Vedení kraje se s tímto vy-
jádřením nehodlá smířit a plá-
nuje podniknout další kroky, 
které povedou k co nejrychlej-
šímu zprovoznění Kozí dráhy 
v celé délce. „V současné době 
zvažujeme další, co nejvhod-
nější postup,“ dodal.  gz

Do skleníků zahrady se 
návštěvníci nepodívají
Teplice – Botanickou zahradu 
čeká prořezávání rostlin ve 
sklenících. „Tropický skleník 
má v nejvyšším bodě 14 met-
rů a bez pomoci stromolezce 
bychom neměli vůbec šanci 
dostat se do korun některých 
stromů,“ říká ředitel Petr Šíla. 
Pro návštěvníky bude zavřený 
pouštní skleník od 23. ledna do 
6. února a celý skleníkový kom-
plex pak od 6. do 9. února.  gz
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Za vodu si Tepličané musí připlatit

Porcelánka zavřela 
duchcovský závod

840 milionů půjde  
z rozpočtu na investice 

Stromky nedávejte  
do popelnice
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Teplicko – Od 1. ledna se na se-
veru Čech opět zvedla cena 
pitné vody. Obyvatelé Teplic-
ka nově zaplatí za kubík pit-
né vody 128 korun a 11 ha-
léřů. 

Oznámila to Severočeská vo-
dárenská společnost, která zá-
sobuje většinu odběratelů jak 
v Ústeckém, tak v Libereckém 
kraji. „Zvýšení cen vodného 

a stočného se meziročně drží 
na 13,9 procenta a zdaleka 
nekopíruje trend násobků 
částek, které domácnosti vy-
nakládají na ostatní životní 
potřeby,“ říká Mario Böhme ze 
Severočeské vodárenské spo-
lečnosti. 

Cena pitné vody se ve větši-
ně Ústeckého kraje tak zvedla 
oproti loňsku o 16 korun.  gz

Teplicko – Duchcovská poboč-
ka Českého porcelánu Dubí 
zavírá. Kvůli vysokým cenám 
energií se výroba populár-
ního figurálního porcelánu 
a část zaměstnanců stěhu-
je do dubské továrny. Pod-
le předsedy představenstva 
Českého porcelánu Rad-
ka Horčičky má porcelánka 
zakázek dostatek a výrobu 
neomezuje. Kvůli stěhování 
musela společnost propustit 
zaměstnance z administrati-
vy i výroby. Jde zhruba o pěta-
dvacet lidí. Během loňska už 
čtyřicet lidí skončilo.  gz

V plánu je zdvojnásobit počet parkovacích míst 

Modernizace teplické nemocnice spolkne miliardy

Prokoukne i prostor před nádražím

Teplice – Ve Zrenjaninské uli-
ci na sídlišti v Řetenicích by 
se mohlo lépe parkovat. Pod-
le vedení města by po úpra-
vách došlo k navýšení počtu 
parkovacích míst ze stávají-
cího počtu přibližně 90 stání 
na nových 205. „Návrh řeší 
nové uspořádání zpevněných 
ploch parkování a pěších ko-
munikací i úpravy prostor 
před bytovými domy v jižní 
části oblasti. Před každým 
domem je navržena společná 

zpevněná plocha, která bude 
sloužit vozidlům i chodcům, 
a také nová kolmá parkova-
cí stání,“ vysvětluje náměs-
tek primátora Hynek Hanza 
s tím, že ulice jako celek by 
měla sloužit jako přívětivý 
veřejný prostor a zpříjemňo-
vat pobyt a pohyb obyvatel. 

Studie počítá s výsadbou no-
vých alejových stromů v pra-
videlném rozestupu po obou 
stranách ulice. V návrhu jsou 
uvažována i nová místa pro 

umístění kontejnerů. Během 
ledna se k záměru uskuteční 
setkání s občany, během které-
ho bude představen současný 
stav a vize plánované rekon-
strukce, následně proběhne 
diskuze. Setkání se budou ko-
nat 19. ledna nebo 26. ledna 
od 18:30 v tělocvičně Základní 
školy Buzulucká, vchod z ulice 
Duchcovská, nebo online v úte-
rý 24. ledna od 18:30 – odkaz 
k připojení je https://us02web.
zoom.us/j/84745480994.  gz

Teplice – Rozpočet města letos 
počítá s investicemi za téměř 
840 milionů korun. S využi-
tím dotací je v plánu rekon-
strukce infocentra na Bene-
šově náměstí nebo rozšíření 
a modernizace trolejbuso-
vých tratí. Celkem jde o in-
vestice za přibližně 291 mili-
onů korun. V plánu je druhá 
etapa rekonstrukce foyer 
domu kultury za 95 milionů 
korun nebo nová přípojka 
termální vody pro Aquacent-
rum za 50 milionů.

Z rozpočtu je patrné, že měs-
to utratí více než dvě miliardy 
korun a příjmy, které do měst-
ské pokladny poplynou, bu-
dou téměř o 670 milionů nižší. 
Rozdíl vedení města pokryje 
z našetřených peněz z minu-
lých let. Podle primátora Jiřího 
Štábla město nadále preferuje 
hospodaření bez úvěrů.  gz

Teplicko – Po letech odkladů 
loni konečně začaly rozsáh-
lé opravy jedné z největších 
nádražních budov v Čechách. 
Při rekonstrukci musí staveb-
ní firma zachovat historické 
prvky i ráz budovy, proto jsou 
práce prováděny pod dohle-
dem památkářů. 

V první fázi renovace, která 
by měla být hotová do konce 
roku, obnoví střechy včetně 
krovů a celé fasády. Vymění 
všechna okna i dveře a opra-
ví první nástupiště, které bude 
nově bezbariérové. Renova-
cí projde i jeho historického 
zastřešení. Celkové náklady 
včetně projektové přípravy 
přesáhnou 300 milionů korun. 
Rekonstrukcí projde i okolí 
nádraží, podle náměstka pri-
mátora Hynka Hanzy by na 

místě mohlo dojít nejen k do-
pravnímu zklidnění prostoru, 
ale také k revitalizaci zeleně 
a více bezpečnosti pro pěší. 
Ke studii, která už existuje, se 
mohli vyjádřit i obyvatelé měs-
ta v rámci veřejného projed-
nání.  gz

Teplice – Krajská zdravotní 
chystá modernizaci areálu 
nemocnice v Teplicích. Plán 
rozvoje nemocnice zobrazuje 
představu o výstavbě v areálu 
během budoucích 25 let. 

„To si vyžádá především vý-
stavbu nových pavilonů, kte-
ré nahradí některé současné 
objekty, jejichž uspořádání je 
právě pro další rozvoj zdravot-
ní péče a jejich organizaci ne-
vyhovující,“ uvedl generální 
ředitel Krajské zdravotní Petr 

Malý. Investice do teplické 
nemocnice odhaduje Krajská 
zdravotní na miliardy korun. 
Vznik nemocnice v Teplicích 

Teplice – Do konce ledna mů-
žete vánoční stromky odložit 
k nádobám na komunální od-
pad. Podle Evy Pavlíkové z tep-
lického magistrátu stromky 
nikdy nedávejte dovnitř, ale 
nechte vedle nádob. Ideál-
ně v prostoru vybudovaných 
kontejnerových stání tak, aby 
nepřekážely, nikoliv volně na 
chodník, silnici či jinam.

„Vánoční stromky budou 
štěpkovány a jako biomasa 
sváženy odděleně na kompo-
stárnu, kde budou využity spo-
lečně s ostatním bioodpadem. 
Stromky proto musí být zcela 
odstrojené, bez zbytků ozdob,“ 
upozorňuje Eva Pavlíková a do-
dává, že z jednotlivých ulic ce-
lého města budou sváženy po-
stupně.   gz

se datuje k začátku 20. stole-
tí. Areál se postupně rozrůs-
tal na konci 80. let a začátku 
90. let, kdy byla dokončena 
rozsáhlá stavba polikliniky 
– budovy A a přilehlých pa-
vilonů B–E. Od 90. let rozvoj 
nemocnice probíhá převážně 
formou modernizace a rekon-
strukce jednotlivých budov. 
Poslední velkou investicí byla 
výstavba pavilonu centrálních 
operačních sálů, centrální ste-
rilizace, JIP a ARO.  gz

AGC investuje miliony  
do záložního systému
Teplice – Teplická sklárna 
AGC, která spadá do ener-
geticky náročných odvět-
ví, musí řešit nejen drahé 
energie, ale i riziko zajištění 
kontinuity výroby v případě 
nedostatku zemního plynu 
v Česku. Sklářské pece, které 
jsou srdcem výrobní techno-
logie, nelze vypnout bez ne-
vratného poškození. Aktuální 
energetickou krizi se rozhod-
la firma AGC urychleně řešit 
investicí do záložního zdroje 
paliva v řetenickém závo-
dě. Nový systém za více než 
60 milionů korun bude zalo-
žen na dodávkách zkapalně-
ného LPG, z něhož lze vyrobit 
syntetický „zemní“ plyn. Za-
řízení by mělo zabezpečit zá-
vod nejpozději v srpnu.  gz
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Ústecký kraj – V letošní top-
né sezoně lidé zřejmě dýchají 
horší vzduch než v předešlých 
letech. Kvůli energetické krizi 
a růstu cen lidé znovu více topí 
uhlím a méně kvalitním dře-
vem. V krajním případě i růz-
nými odpady. Znečištěním jsou 
dlouhodobě nejvíce ohroženi 
obyvatelé menších obcí, kde 
lidé kotle na tuhá paliva po-
užívají častěji než v centrech 
měst.

Nejvíce znečišťují domácnosti
Podle meteorologů se už ob-

jevily náznaky zhoršení kvality 
vytápění. Na několika místech 
v regionu bylo zaznamená-
no určité zvýšení koncentra-
cí benzo(a)pyrenu v poléta-
vém prachu. Na vině je podle 
odborníků především lokální 
vytápění tuhými palivy, kte-
ré využívá více než třetina 
domácností. „Jestli se kvalita 
ovzduší zhorší a v jaké míře, 
bude záležet jednak na míře 
zvýšení emisí znečišťujících 
látek z lokálního vytápění, 
ale také na meteorologických 
podmínkách, které mohou vel-
mi výrazně hodnoty naměře-
ných koncentrací ovlivňovat,“ 

přiblížil meteorolog Jáchym 
Brzezina a doplnil, že kvalita 
ovzduší se odvíjí i od toho, jak 
v zimě fouká, prší, jaké jsou 
teploty a zda je teplotní inver-
ze. 

Špatný vzduch škodí zdraví
Kromě více znečistěného 

ovzduší se také zvyšují hod-
noty škodlivých látek v polé-
tavém prachu. Množství po-
létavého prachu pravidelně 

monitoruje zhruba stovka sta-
nic Českého hydrometeorolo-
gického ústavu. Polétavý prach 
a celkově znečištěný vzduch 
může u všech věkových kate-
gorií vyvolat i závažné dýchací 
problémy vedoucí až k astmatu 
či různým plicním chorobám 
včetně rakoviny plic. Podle lé-
kařky Centra imunologie a mi-
krobiologie ústeckého zdravot-
ního ústavu Karoly Haasové 
větší nemocnost a výskyt 

respiračních infektů zdravotní-
ci zaznamenali. Osobně to ale 
lékařka prozatím nepřikládá 
zhoršení kvality ovzduší, ale 
spíše takzvanému vyvanutí 
imunity po dvouletém nošení 
roušek a izolaci. „Neměli jsme 
možnost se promořovat jako 
v minulosti,“ řekla. 

Pomůže častější úklid měst
Pokud lidé chtějí topit tu-

hými palivy, zejména uhlím 
a dřevem, je nutné použí-
vat kvalitní palivo a moderní 
kotle. Záleží i na druhu kotle 
a způsobu jeho údržby a ob-
sluhy, ale třeba i na teplotě, 
na kterou je nastavené vy-
tápění v místnostech. Dlou-
hodobě snižovat množství 
polétavého prachu v ovzdu-
ší můžeme i pomocí úklidu 
městských a obecních silnic, 
k záchytu prachu pomůže i ze-
leň.

Kvalitu ovzduší v našem 
regionu pomůže monitoro-
vat i krajské datové centrum 
Portabo. Kromě jiného, už teď 
vyhodnocuje kvalitu ovzduší 
v Bílině a Litoměřicích. Data 
jsou k dispozici na internetu 
na webu portabo.cz  gz
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Teplice – Po dvouleté pauze způ-
sobené pandemií covidu-19 
se nyní potýkáme s epidemií 
chřipky a na vzestupu 
jsou i další respirač-
ní onemocnění. Před 
koncem roku potrápila 
především dětskou po-
pulaci, teď se s ní po-
týkají i dospělí. Podle 
hlavní hygieničky Kraj-
ské zdravotní Dany Va-
culíkové je nárůst chřipky pa-
trný i v nemocnicích.

Chřipka a další virová one-
mocnění na nás útočí ze 
všech stran. Propukla v Ús-
teckém kraji epidemie?

Podle posledních sledová-
ní a hlášení výskytů chřipky 
v Ústeckém kraji je zřejmé, že 
celý kraj je již ve stádiu epide-
mie. Data z počátku ledna uka-
zují na výskyt 1 769 případů na 
100 000 obyvatel. Údaje z po-
sledních dnů začínají naznačo-
vat mírný pokles.

Je v něčem současná epide-
mie jiná?

Nynější epidemie je jiná 
v tom, že se nám součas-
ně sešla virová respirační 

onemocnění, chřipka a co-
vid-19.

Co se stane, když člo-
věk s chřipkou one-
mocní zároveň covi-
dem?

Tato kombinace 
obou onemocnění není 
pro nás nikterak rarit-
ní. Klinicky pak paci-
ent přichází s příznaky 

chřipky i covidu-19 zároveň, 
což u rizikových pacientů v ně-
kterých případech značí vel-
mi závažný stav. Dnes ovšem 
již máme k dispozici efektivní 
diagnostiku na tato onemoc-
nění. Přístup k nejnovějším 
antivirotikům nám umožňuje 
velmi rychle na onemocnění 
reagovat a s velmi dobrými vý-
sledky pak léčit.

Stoupl v nemocnicích Kraj-
ské zdravotní počet hospita-
lizací a jsou zavedena nějaká 
omezení pro návštěvy ne-
mocnic?

Ano, jen za prosinec a za-
čátek roku bylo v nemocni-
cích Krajské zdravotní hospi-
talizováno přes 300 pacientů 
s diagnózou prokázaného 

onemocnění chřipkou. Proto 
jsme kvůli zvýšené nemocnosti 
doporučili již v prosinci ome-
zit návštěvy hospitalizovaných 
pacientů. A také používání re-
spirátorů pro návštěvy a zdra-
votníky jednotlivých oddělení.

Jaké má chřipka příznaky 
a jak s chřipkou bojovat? 
Kdy poznám, že už je čas jít 
k lékaři?

Při chřipce má většinou pa-
cient počáteční příznaky jako 
u běžného nachlazení, ale vel-
mi brzo se objeví vysoké tep-
loty, které přestupují hranici 
38 °C, zimnice bolesti hlavy, 
svalů a kloubů. Velmi často 
se u našich pacientů poslé-
ze objeví suchý dávivý kašel. 
Navštívit praktického léka-
ře, nebo alespoň stav s ním 
konzultovat je potřeba ve stá-
diu vysokých tělesných teplot 
(38 °C a více) proto, aby doká-
zal diagnostikovat, zda se jed-
ná o chřipku, či jiné respirační 
onemocnění.

Jak chřipce co nejúčinněji 
předcházet?

Často v ordinaci slýcháme, 
že se naši pacienti otužují, 
žijí zdravě, užívají vitamíny, 
a přesto onemocněli – jak je 
to možné? Covid nás už na-
učil vnímat, jak se kapénko-
vá onemocnění šíří, a pokud 
se v období epidemie pohybu-
jeme v prostorách s vysokou 
koncentrací lidí bez ochrany 
dýchacích cest, pokud jsme již 
zapomněli na dezinfekci ru-
kou, tak se vlastě není čemu 
divit.  gz
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Barbora Mottlová: Přednost před milovanou prací dostane jedině rodina
Herečku, zpěvačku a moderátorku Barboru 
Mottlovou znají Tepličané ze spousty 
vystoupení v lázeňské metropoli severních 
Čech nebo z filmů Ženy a život, Cirkus 
Maximum či hry o prvorepublikové hvězdě 
stříbrného plátna Lída Baarová a ta druhá. 
Nafotila také charitativní kalendář, jehož 
výtěžek pomůže postiženému pětiletému 
chlapečkovi z Proboštova.
Gabriela Zlámalová

Hrajete, zpíváte, moderuje-
te, věnujete se modelingu. Co 
děláte nejraději?

Všechno a nejlépe (smích). 
Zbožňuji svoji práci, naplňu-
je mě. A navíc práce i léčí. Na-
příklad když mi umřel tatínek, 
tak mi divadlo úplně neskuteč-
ně moc pomohlo se znovu na-
startovat. Jsem ten typ člově-
ka, co se potřebuje realizovat. 
A bonus je, když se mi podaří 
rozdávat radost, to je velmi 
obohacující. Jsem fakt ráda, že 
si nemusím vybírat a můžu dě-
lat to všechno. Přednost před 
mou milovanou prací dostane 
v budoucnu jedině rodina, kte-
rou bych si přála. 

Když zavzpomínáte na mi-
nulost, jak jste se ke všemu 
dostala?

Byl to můj dětský sen. Asi 
jako každé druhé holčičky. 
A najednou bum, sen se stal 
skutečností. Kolikrát tomu 
ani sama nevěřím. Ale už jako 
malá jsem cítila, že to tam má 
být, že je to to „moje“, a vždy si 
za svým šla. 

Co na to říkali doma? Ne-
chtěli, abyste dělala něco 
„pořádného“?

Protože jsem se dobře uči-
la, tak rodiče ze mě chtěli mít 
spíš lékařku, nebo právnič-
ku (smích). Zvlášť když v naší 

rodině ani žádný umělec ne-
byl. Maminka s tatínkem byli 
k této branži opravdu hodně 
nedůvěřiví. Nakonec jsem si 
ale po maturitě prosadila svou 
a udělala talentové zkoušky 
na hereckou školu. No a už to 
jelo (smích). Už začátkem tře-
tího ročníku jsem dostala své 
první angažmá, čímž se můj 
talent ještě utvrdil. To štěstí, 
co jsem prožívala, se ani nedá 
popsat.

Je vám bližší divadlo, nebo 
film, či televize a proč?

Nejblíže je mi asi divadlo. 
A to i proto, že v něm trávím 
nejvíce času. S herectvím před 
kamerou zase tolik zkušenos-
tí nemám. Rozhodně se mám 
stále co učit. Přistupuji ke své 
práci s pokorou. V divadle 
máte vždy totiž jen jednu mož-
nost zahrát, co je potřeba. Na 
každé představení musíte najít 
v sobě tu sílu a energii zahrát 
to znovu a naplno. Před kame-
rou je těch pokusů více, takže 
to opakujete, dokud není re-
žisér spokojený. Ale je to zase 
jemnější a často i více niterní 
práce. Miluji obojí.

Zahrála jste si spoustu rolí. 
Máte ještě nějakou, o které 
třeba sníte?

Sním o roli, kterou bych si 
musela nastudovat do hloubky 
a zahrát ji opravdu věrohodně. 
Například drogově závislá nebo 
mentálně postižená osoba. 
Také mě láká zahrát si nějakou 
významnou osobnost, na kte-
rou je potřeba opravdu obrov-
ská studýrka. Mám ráda výzvy.

Co zajímavého vás v nejbliž-
ší době čeká, nebo jste právě 
dokončila? Na co byste fa-
noušky pozvala?

Určitě stojí za to se přijít po-
dívat na představení, které se 
doslova dotkne vaší duše. Jme-
nuje se Lída Baarová a ta dru-
há. Diváci se můžou těšit na 
silný příběh vyprávějící o těž-
kém a komplikovaném vztahu 
sester Baarových. Na tuto prá-
ci jsem opravdu pyšná. Režisér 
Josef Hervert do mě vložil vel-
kou důvěru a já jsem šťastná, 
že mohu hrát tak charakterní 
roli s přesahem. Hru jsme stu-
dovali téměř rok a výsledek 
stojí opravdu za to. Hrajeme to 
na pražské Letné, ale i jako zá-
jezdové představení.

Hrajete prvorepublikovou 
hvězdu stříbrného plátna 
Lídu Baarovou?

Hraji. To představení je moje 
srdcovka. Je hodně intimní. Je 
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Barbora Mottlová: Přednost před milovanou prací dostane jedině rodina
Zahrála jste si i ve filmu 
Ženy a život. Jak se vám hrá-
lo s takovými hereckými le-
gendami, jako je Veronika 
Freimanová nebo Jiří Lábus?

Loni se mi vlastně splnil dal-
ší takový můj sen. Vyrůstala 
jsem na humorných scénkách 
pánů Kaisera a Lábuse a s obě-
ma jsem natáčela celovečerní 
filmy. S Jirkou Lábusem zmiňo-
vaný film Žena a život a s Ol-
dou Kaiserem film Cirkus Ma-
ximum, který měl premiéru 
v říjnu. A to byl opravdový zá-
žitek. Oba pánové jsou příjem-
ní společníci a skvělí baviči. 
A byla pro mě čest být jejich 
kolegyně. S Veronikou Freima-
novou jsem se bohužel nese-
tkala. Natočíte společný film, 
přesto se nepotkáte. To by se 
v divadle stát nemohlo.

K Teplicím máte blízko. Čas-
to tu předvádíte na mód-
ních přehlídkách, vystupu-
jete a zpíváte na různých 
slavnostech a naposledy jste 
nafotila snímky s teplickým 
fotografem Milanem Stryjou. 
Měla jste čas si město projít? 
Jak se vám líbí? 

Především mám tady v Tep-
licích mou výbornou kama-
rádku Šárku Bartošíkovou. 
Spřátelily jsme už před lety 
na jednom natáčení v Praze. 
Takže sem tam za ní do Teplic 
jezdím a díky zahájení lázeň-
ské sezóny si i myslím, že toto 
krásné město už trochu znám. 
Moc se mi tu líbí. No a na fo-
cení mě oslovil přímo Milan, 
a protože jsem na něj dostala 
i nějaká doporučení, tak jsem 
jeho nabídku ráda přijala.

Jak se fotky povedly a plánu-
jete i další focení?

S výsledkem jsem moc spo-
kojená. Na to, že jsme se před 
focením vůbec neznali a ne-
měla jsem ani tolik času, tak 
si troufám říct, že fotky dopad-
ly skvěle, a já jsem z té spo-
lupráce nadšená. Na dalším 
focení zatím domluvení ne-
jsme, ale nikdy neříkej nikdy 
(smích).

Když se člověk koukne na 
aktivity, které děláte... Máte 
vůbec volný čas? Jak vlastně 
ráda odpočíváte?

Flákáníčku neodolám, tak-
že volný čas mám. Ale stejně 
nejraději odpočívám aktivně. 
Nepohrdnu pořádnou procház-
kou s pejskem nebo cestová-
ním. V těchto zimních veče-
rech zbožňuju se zachumlat 

se narodila 18. července 1986 v Praze, 
ale k Teplicím má velmi blízko. Často 
tu vystupuje na různých akcích. Vydala 
i kalendář, který pomáhá. Koupí to-
hoto kalendáře pomůžete pětiletému 
Jáchymkovi z Proboštova, který má 
od narození závažné zdravotní potíže. 
Herečka, zpěvačka, příležitostná 
moderátorka a modelka vystudovala 
nejdříve módní návrhářství. Poté stu-
dovala na Vyšší odborné škole herecké 
obor Dramatické umění a moderování. 
Na Univerzitě Jana Amose Komen-
ského v Praze pak bakalářský obor 
Scénická a mediální studia. Působila 
v Divadle F. X. Šaldy v Liberci a hostuje 
v divadle Bez zábradlí.

Barbora Mottlová 

P R O F I L

barva: bílá

jídlo: hotelová 
snídaně

hudba: miluju hudbu 

číslo: to jsem (smích) 

politik: ten, co myslí 
na lidi

M O J E  N E J

do deky, dát si nějakou dob-
růtku a podívat se na nějaký 
fajn film.

Jste zadaná?
Mám skvělého kluka a sho-

dou okolností je ze severních 
Čech. 

Určitě máte plány do bu-
doucna...

Především je to už ta zmi-
ňovaná rodina. Ale také další 
práce na sobě a nezapome-
nout užívat si života plnými 
doušky. 

o velmi složitém vztahu mezi Lí-
dou Baarovou a její sestrou Zor-
kou. Odmala jsem milovala Adi-
nu Mandlovou a Baarová pro 
mě byla trošku zvláštní a moc 

jsem ji nechápala. Ta živočišná 
Adina byla moje krev. Osud Ba-
arové byl neskutečný. S Hitle-
rem, Goebbelsem a tak, to je ne-
myslitelné i v dnešní době.

9
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Od Nového roku jsou v České republice zastropované ceny energií. Začalo se uplatňovat vládní 
nařízení schválené pro domácnosti a malé podniky už loni na podzim a rozšířené krátce před 
Vánoci také o zákazníky z řad velkoodběratelů. 

Jak se chovat pod 
energetickým stropem?

Maximální ceny silové elektřiny pro rok 2023 jsou 
stanoveny na úrovni 6,05 Kč/kWh (5,00 Kč bez DPH), 
navíc jsou odpuštěny poplatky na podporu obnovitel-
ných zdrojů energie (POZE), které činí 599 Kč včetně 
DPH za každou MWh. U plynu jako komodity byl strop 
nastaven na 3,025 Kč/kWh (2,50 Kč bez DPH), k těmto 
cenám elektřiny i plynu je nutno přičíst ještě distri-
buční poplatky. I přes toto opatření ale běžná domác-
nost v bytové jednotce zaplatí za elektřinu o 75 % více 
než v roce 2021, v rodinném domku, jestliže elektřinou 
také ohřívá vodu, bude platit dvojnásobek a pokud 
elektřinou také vytápí, bude to přibližně 2,2násobek.  
U zemního plynu je růst nákladů dvoj až trojnásobný.

Zastropování není trvalým řešením, 
energiemi budeme muset šetřit.
Musíme se připravit na to, že ceny energií se na hladiny 
obvyklé do roku 2020 již nevrátí. Odhadujeme, že 
v následujících letech budou běžné ceny elektřiny pro 
domácnosti 4 i 5 tisíc Kč bez DPH a distribuce, tedy na 
úrovni cenového stropu, u zemního plynu setrvají 
nad 1 500 Kč/MWh. Tomu se musí přizpůsobit 
naše nakládání s elektřinou i plynem. 
Zodpovědné chování bez zbytečného 
plýtvání by se mělo stát samo-
zřejmostí. V Centropolu se 
možnostem úspor ener-
gií věnujeme velmi 
intenzivně, a nejen 
pro naše zákazníky 
připravujeme dopo-
ručení na úsporná 
opatření včetně 
kalkulaček, jak se 
promítnou do 
rodinného rozpočtu. 
Souhrnné informace 
průběžně aktua-
lizujeme na www.
centropol.cz/
zastropovani.

Za co platíme nejvíc?
Prvním předpokladem pro skutečně efektivní snižování 
spotřeby elektřiny a plynu, je alespoň základní přehled 
o tom, kolik a na co je domácnosti obvykle spotřebová-
vají. Obecně můžeme říct, že největší podíl na spotřebě 
elektřiny má vytápění a ohřev vody, u plynu je to obdobné. 

Investice do energetických úspor
Pro zásadní snížení spotřeby energií a výraznější 
finanční úspory běžná opatření typu zhasínání tam, kde 
nikdo není, nebo snížení teploty vytápění či ohřevu vody, 
nestačí. Je třeba sáhnout k větším investicím a starší 
spotřebiče postupně vyměnit za moderní, úsporné. 
Dalším krokem je posouzení energetické náročnosti 
objektu a následná výměna oken, zateplení a tam, kde 
je to účelné, instalace fotovoltaické elektrárny či změna 
způsobu vytápění a přechod na tepelné čerpadlo.

Elektřický ohřev 
vody v bojleru 2600

Práce a zábava 689

Vaření 433

Svícení 250

Úklid a údržba 224

Myčka 310

Lednička 230

Sušička 187
Mrazák 180

Pračka 175

Trouba/varná deska 308
Mikrovlnná trouba 48
Digestoř  40
Rychlovarná konvice 37
Kávovar, pekárna, robot 10
Topinkovač, toastovač 6

Žehlení  187
Vysávání 36

PC herní    365
Modem      115
Televize      79
PC běžný     55
Notebook     44
Nabíjení telefonů, 
tabletů      31

u čtyřčlenné 
domácnosti 
v rodinném 

domku, elektřina 
se používá pro 

běžné spotřebiče 
a na ohřev vody 
v bojleru (údaje 

jsou v kWh; 
1 000 kWh 

= 1 MWh)

Rozložení 
roční spotřeby 

5 772 kWh (5,772 MWh)

Distribuční sazba D25d, 
zastropovaná cena za kWh 

včetně distribuce a daní 8,34 Kč ve 
vysokém tarifu a 6,44 Kč v nízkém 

tarifu. Podrobnosti k rozložení 
spotřeby této modelové  kalkulace 

na www.centropol.cz/uspory/
rozklad-spotreby. MC
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Naučte se tančit v dešti 
na výstavě obrazů

Zajděte si na výstavu 
fotografií jogínky

Poutníci zahrají nové písničky, chybět 
nebude ani legendární Panenka

Nahlédněte klíčovou dírkou do pánské šatny 

l e d e n  2 0 2 3

MC
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INZERCE

Teplice – Populární country 
a bluegrassová skupina Poutníci 
přijede do Teplic s novým kon-
certním programem Přes 50 let 
v country. Ten je tvořen nejen 
z písní nového cédéčka Stíny na 
střechách, ale hlavně z legen-
dárních hitů, jako je Panenka, 
Pojďme se napít, Hotel Hillary, 
a řadou dalších skladeb.

Skupina poprvé veřejně vy-
stoupila v prosinci 1970 a na 
profesionální dráhu se vyda-
la o osmnáct let později. Za 
více než padesátiletou exis-
tenci se v kapele vystřídala 
spousta vynikajících hudební-
ků. V současnosti hraje ve slo-
žení Petr Vošta (banjo), Jakub 
Bílý (zpěv), Jan Máca (mando-
lína, zpěv) a kapelník Jiří Pola-
-Karas (elektrický kontrabas, 
zpěv). Poslechnout si slavné 

i méně známé písničky může-
te 19. února v teplickém domě 
kultury. Vstupenky stojí 220 

Teplice – Regionální muzeum 
zve všechny na výstavu obrazů 
Zuzany Bím Novotné. 

Mottem výstavy je slogan: 
Nečekej v dešti, až přestane 
pršet, a nauč se tančit v dešti. 
Autorka všechny zve k posou-
zení své další životní realizace, 
kterou ovlivnila skutečnost, že 
pro ni po překonání zdravot-
ních problémů už nebyl možný 
návrat k obvyklému sportovní-
mu stylu života. 

Výstava je k vidění ve III. vý-
stavní místnosti teplického 
zámku až do 12. února.  gz

Teplice – Fotograf Milan Stryja 
vystavuje v teplické botanické 
zahradě. 

Těšit se můžete na velkofor-
mátové fotky jogínky Veroniky 
Hrabákové. „Fotky vznikaly půl 
roku, od srpna do listopadu, 
většinou u vody, v přírodě,“ při-
blížil jejich autor. 

Výstava s názvem Jóga.Teč-
ka je k vidění do 5. února.  gz

Teplice – Jedinečná příležitost 
nahlédnout do pánské šatny 
herců, působících v legendár-
ní pražské Ypsilonce se nabízí 
Tepličanům. Mohou zažít spon-
tánní atmosféru, improvizač-
ní nápady, jedinečné propojení 
herců s diváky i trochu kolegi-
ální škodolibosti. Vždyť někte-
ří z herců spolu hrají již desít-
ky let a prožili společně velkou 
část hereckého života. 

Představení Pánská šatna 
aneb mušketýři v Mexiku se 
koná 6. února od 19:00 hodin 
v Krušnohorském divadle. Na 

jevišti se objeví Martin Dej- 
dar, Jiří Lábus, Petr Vacek, Jan 

Jiráň, Martin Janouš a Petr Ho-
jer.  gz

a 260 korun. Koncert je zařaze-
ný do slevového programu Se-
nior pas.  zt
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Otužování dětí není věda a nebudou tolik nemocné
Zimní období s sebou nese 
ochlazení a s tím spojené pře-
devším dětské kašlání a smr-
kání. Podle předsedy spolku 
Otužilci Teplice Milana Stryji 
je nejvyšší čas začít s otužová-
ním, které nejen že zocelí tělo 
proti virům a bakteriím, ale 
také přispívá k psychické po-
hodě, posiluje srdce a pomáhá 
i alergikům. 

Je vůbec otužování v dětském 
věku vhodné?

Obleč se pořádně, bude ti 
zima! Kdo z vás to nikdy nesly-
šel, nebo nikdy neřekl? A při-
tom je to jedna z těch nejhor-
ších věcí, které můžete pro své 
děti udělat. Z vyprávění na-
šich babiček často slýcháme, 
jak jako děti chodily celý rok 
bosé, boty měly jen na neděli. 
Posledních zhruba sto let rodi-
če dětem od útlého mládí ne-
vědomky potlačují přirozenou 
schopnost se zahřát. 

Doporučujete otužování, ale 
jak začít?

Nejlépe hned od malička 
potlačit přirozenou starostli-
vost a nepřikrývat hned děti 
v postýlce, pokud se odkopou, 

nedávat jim čepice a rukavi-
ce, pokud si je opakovaně sun-
dávají v kočárku. Když trochu 
povyrostou a samy se začnou 
oblékat, nekomentujte vhod-
nost oblečení. Pokud jdou ven 
na pár minut, tak to přežijí 
i v mrazu jen v tričku, a pokud 
jdou ven na celý den, tak jim 

s sebou zabalte rezervní teplé 
oblečení do batohu. 

To má ke koupání v ledové 
vodě daleko. Otužují se vaše 
děti?

Já jsem se začal systematic-
ky otužovat koupáním v jeze-
ře, když bylo dětem 3 a 5 let, 

ale začínat otužování vzdu-
chem lze v podstatě od naroze-
ní. Kluci chtěli chodit v mrazu 
v tričku a koupat se v únoru 
v rybníce jako táta. První sezó-
nu jsem trochu bojoval s man-
želkou. Poté, kdy jsem byl zda-
leka nejméně nemocný z celé 
rodiny, však změnila názor. 
Zpočátku se jen motali podél 
břehu s hračkami na písek, po-
stupně se během několika týd-
nů odvážili do vody. A žádný 
zápal plic, jak věštila babička, 
se nedostavil. 

Kdy jste viděl první otužilec-
ké úspěchy?

Na podzim už chodili do ško-
ly v krátkých rukávech a v pro-
sinci jen v mikině. Bundy měli, 
jen pokud spadla teplota pod 
bod mrazu. A když jsem se jel 
koupat na Cínovec do díry vy-
sekané v ledu, tak to chtěli klu-
ci také vyzkoušet. Napoprvé to 
pro ně byl samozřejmě trochu 
šok, jako pro každého, první 
ponor byl velmi krátký, jen pár 
vteřin. Druhý den to však chtěli 
zopakovat, zážitek to byl pro ně 
intenzivní. Od té doby, pokud je 
dobré počasí, se jezdíme s klu-
ky na hory koupat do ledu.  gz

K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát Coco Chanel: Je potřeba...
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Sbor hledá nové  
posily do svých řad

Děti z lesní školky 
vyrazily k seniorům

Skláři poslali  
na charitu milion

Pohádek a babiček není nikdy dost

Botanici ze zahrady a univerzity spojili své cesty

Již druhým rokem funguje v Tep-
licích a v okolí Klub pohádko-
vých babiček, které chodí číst 
pohádky dětem do mateřských 
škol. 

Některé babičky se také 
účastní školkových akcí a výjez-
dů. Na podzim se nám podaři-
lo ve spolupráci s teplickou bo-
tanickou zahradou uspořádat 
také malou tvořivou dílnu, kde 
děti s našimi babičkami a dě-
dečkem vyráběly náramky a oz-
doby na stromek. Těžko se pře-
náší atmosféra, která je součástí 
takových setkání. Bezprostřed-
ní děti si během chvilky osvojily 
nové prarodiče a naše babičky 

s dědečkem byli absolutně une-
sení nábojem, radostí a spolu-
prací dětí. Každý, kdo přemýšlí, 
zda mají mezigenerační setká-
ní smysl, měl by vidět jiskřič-
ky v očích babiček, které si 

Na našich zkouškách bychom 
rádi přivítali nové zájemce 
o zpívání. 

Posílit potřebujeme všech-
ny hlasy, ale zejména mužské, 
nejvíce schází bas. Máme vel-
mi dobrého sbormistra. Petr 
Benda je výborný houslista, 
učitel a sbormistr. Zkoušky 
s ním jsou zábavné, má ne-
skutečnou trpělivost a dokáže 
v nás probudit vřelost projevu. 
Před sebou máme řadu zajíma-
vých vystoupení. 

Kdo by chtěl přijít se na zkouš-
ku podívat, může nás navštívit ka-
ždou středu v 17:00 hodin v Domě 
kultury v Teplicích.

 Libuše Helclová, jednatelka 
Krušnohorského pěveckého sboru

Podpisem smlouvy začala spo-
lupráce Botanické zahrady Tep-
lice a Přírodovědecké fakulty 
UJEP v Ústí nad Labem. 

„Spolupráce s botanickou 
zahradou nabídne našim stu-
dentům další nové příležitos-
ti a motivaci k vědecké práci. 
V neposlední řadě jim poskytne 
tolik potřebný kontakt s pra-
xí,“ vysvětluje děkan Přírodo-
vědecké fakulty Michal Varady 
a doplňuje, že botanická za-
hrada jistě ocení kvalifikova-
nou pomoc zprostředkovanou 

osobami našich studentů a vě-
deckých pracovníků.

V Seniorcentru Pohoda pro-
běhlo mezigenerační setkání. 
Na setkání vystoupilo Diva-
dlo Krabice. Zažít dopoledne 
společně se seniory přišly děti 
z lesní školky v Proboštově, 
1. třídy základní školy, ale také 
rodiče a studenti z okolí Dubí. 
Hlavním cílem setkání bylo 
propojit spolupráci mezi seni-
ory a dětmi. Cíl se zdařil a spo-
lupráci napříč generacemi si 
všichni zúčastnění užili. Spo-
lečně si zasoutěžili, posvačili 
a na závěr s nadšením sledova-
li Divadlo Krabice. Děkujeme 
za podporu projektu mezigene-
rační setkání MAS Cínovecko.

 Jaroslava Čulíková, Seniorcentrum Pohoda 

Už třetí rok úspěšného fungo-
vání má za sebou Nadační fond 
FK Teplice. V roce 2022 svoji 
pomoc ještě výrazněji prohlou-
bil, a to nejen díky příspěvkům 
hráčů, zaměstnanců klubu, 
partnerů, ale také fanoušků 
a široké veřejnosti. Podle šéfa 
fondu Martina Kovaříka to 
umožnilo rozdělit více než je-
den milion korun.

Pomáhalo se především jed-
notlivcům, ale i řadě organiza-
cí z regionu, ať již šlo o teplic-
kou Charitu, Domov důchodců 
Bystřany, Domov pro seniory 
v Mostě, Arkadii Teplice, Ty-
flocentrum v Ústí nad Labem, 
Dětské domovy v Tuchlově, 
Krupce, Duchcově, teplický 
Klokánek, či Zvonkohru Tepli-
ce. Pomáhat může každý pro-
střednictvím transparentního 
účtu Nadačního fondu FK Tep-
lice 293310060/0300.  gz

Benefity pro obě institu-
ce spočívají právě v podpoře 
a spolupráci při výzkumných 
aktivitách. „Velice nás těší, že 
můžeme akademickým pra-
covníkům a studentům Příro-
dovědecké fakulty poskytnout 
přístup k našim unikátním 
sbírkám, a ohromně se těšíme 
na plodnou spolupráci, společ-
né projekty, vzájemný rozkvět 
a všechna dobrodružství, která 
naše společná cesta přinese,” 
doplnil ředitel Botanické zahra-
dy Teplice Petr Šíla.  gz

Turisté se ohlédli za posledním puchýřem

Zápasy mladých teplických hokejistů uvidíte na webu

Závěrem turistické sezony se 
v Krupce konala akce s ná-
zvem Za posledním puchýřem. 
Pořadatelé Klub českých tu-
ristů a Sokol očekávali stovky 
účastníků. Těch nakonec i přes 
chladné a mlhavé listopadové 
počasí dorazilo celkem 1 235.

Centrem dění se stal areál 
městského stadionu. Ve spor-
tovní hale probíhala prezence, 
výdej propagačního materiálu, 
prodej suvenýrů a byl zde také 
start a cíl hlavního pochodu. 

Teplický hokejový klub jde 
do nového roku se dvěma no-
vinkami. Tou první jsou nové 
webové stránky, tou druhou 
pak spolupráce se streamovací 
platformou Czech Ice Hockey 
TV. Zkušební provoz nových 
webových stránek byl zaháje-
ný už na konci minulého roku. 

„Nový web je na první po-
hled modernější, splňuje po-
žadavky uživatelů. Chceme na 
něm fanoušky, hráče a širo-
kou veřejnost co nejvíce infor-
movat o různých novinkách 

a zajímavostech. Tradicí by se 
měly stát různé přehledy ode-
hraných zápasů, které budou 
glosovat trenéři. Budeme mít 
k dispozici více fotek a každý 
hráč by na webu měl mít vý-
hledově svůj profil,“ informuje 
šéf HC Teplice Martin Cimr-
man.

Streamovací platforma 
Czech Ice Hockey TV je dru-
hou novinkou. O co jde? Na 
našem stadionu byla zabu-
dována souprava na snímá-
ní hokejových zápasů, která 

zprostředkovává jejich pře-
nos. Každý, kdo bude mít zá-
jem zápasy mládeže sledovat, 
se může za poplatek registro-
vat na webu www.czechice-
hockey.tv/cs/home a sledovat 
vybrané duely v přímém pře-
nosu či zpětně. „Dá se vytvořit 
sestřih ze zápasů, různé ana-
lýzy. Tato platforma se rychle 
rozvíjí, na zimácích kamery 
rostou jako houby po deš-
ti. Těším se, že nám pomůže 
v rozvoji,“ říká Cimrman.

 HC Teplice

Ve čtvrtek odpoledne bylo na 
programu slavnostní zaháje-
ní, v pátek autobusové zájezdy 
do okolí a večer v Komunitním 
centru Olympie vzpomínání pa-
mětníků a přednášky místosta-
rosty Rostislava Kadlece na 
téma Hornická krajina Krupka, 
Klause Thumy o historii Krup-
ky a Josefa Havelky o turistic-
kých chatách. Na sobotu byl 
naplánován hlavní pochod. 
Turisté měli na výběr ze sed-
mi tras, které směřovaly přes 

Kyšperk, Komáří vížku a štolu 
Starý Martin zpět do Krupky. 
Akci Za posledním puchýřem 
2022 oficiálně ukončila sobot-
ní Puchýřovská zábava. Neděle 
byla odpočinkovým dnem. 

Nejstarší turista ve věku 
91 let přijel z Prahy, nejmladší 
„pochodoval“ v kočárku a nej- 
otužilejší dorazil na kole z Plzně. 
Na sobotní pochody Krupkou se 
vydalo celkem 786 turistů.

 Tereza Vodvářková, 
Lenka Navrátilová, Krupka

užívají malých capartů, když jim 
vlastní vnoučata již povyrostla, 
a nadšení dětí, když k nim při-
jde pohádková babička či děde-
ček číst pohádku. 

 Vendula Váňová, Mezi námi
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V Severočeském hnědouhel-
ném revíru na Dole Kateřina 
v Modlanech vypukl 3. ledna 
1963 důlní požár, při kterém 
přišlo o život 15 horníků. Důl 
Kateřina, důvěrně havíři nazý-
vaný „Káča“, byl v době neho-
dy již malý téměř rodinný důl 
a v důsledku vyuhlení s klesají-
cí těžbou v očekávání likvidace. 

V 15:20 kritického dne byly 
zjištěny husté kouře směrem 
k výdušné jámě. Aktivní zásah 
na uhašení ohně se opozdil, 
protože nebyla k dispozici tla-
ková voda, neboť potrubí bylo 
rozpojeno a průtok vody uza-
vřen. K požáru byla vyslána jen 
neúplná četa záchranářů, která 
se po nezdařených pokusech 
musela stáhnout z ohrožených 
prostorů. Původně propadlá 
rozžhavená zásoba uhlí se po-
stupně rozhořela a požár se 
přenesl na důlní výztuž. Vlivem 
tepelné deprese v labilní větr-
ní síti došlo k zvratu proudění 
větrů v chodbě a husté dýmy se 
dostaly do vtažných větrných 
proudů. Pro opožděné odvolá-
ní osádek, po dvou hodinách od 
vzniku požáru, se již nepoda-
řilo 15 horníků zachránit; při-
tom mnoho horníků nepoužilo 

vůbec filtrové sebezáchranné 
přístroje.

V průběhu dalších pokusů 
o uzavření požářiště v širším 
okruhu v dole došlo k několika 
výbuchům požárních plynů, což 
si vynutilo uzavření dolu na po-
vrchu na ohlubni všech jam. Při 
dotěsňování jámových poklopů 
došlo opět k výbuchu, který po-
škodil uzávěry na jámách. Důl 
byl opět otevřen po měsíčním 
uzavření jam. Likvidace násled-
ků nehody a vyprošťování obě-
tí ve značném stupni rozkladu 

byly už jen ošklivou tečkou za 
touto havárií, které předcháze-
la celá řada zanedbání a opo-
menutí.

V budovách hlubinného dolu 
Kateřina byly po katastrofě 
v roce 1963 zřízeny ústřední 
sklady SHD pro Severočeský 
kraj. Dnes je objekt v soukro-
mém vlastnictví a torza někte-
rých budov připomínají smutný 
konec šachty, která byla pro 
mnohé zdrojem obživy, ale i sr-
deční záležitostí. 

 Petr Hubený, Obec Modlany

Krušnohorci si užili 
mimořádné koncerty 
Krušnohorský pěvecký sbor 
vedený sbormistrem Petrem 
Bendou vystupoval 11. prosin-
ce v Praze Řepích v Domově sv. 
Karla Boromejského a 13. pro-
since v pražském Hlaholu. 
Oba koncerty byly mimořádné 
především díky spolupráci se 
smyčcovým orchestrem Musica 
alternativa, který řídil Jaroslav 
Kořán a Jiří Šimáček.

Oba pražské koncerty se ko-
naly v důstojném prostředí s vý-
bornou akustikou. Sólisté Eva 
Bendová Charvátová, Andrej 
Beneš, orchestr Musica alter-
nativa s dirigenty Petrem Ben-
dou, J. Šimáčkem a J. Kořánem 
a oba pěvecké sbory, Krušno-
horský pěvecký sbor a Smíšený 
pěvecký sbor Josefa Vycpálka, 
připravili vděčným poslucha-
čům nádherný hudební zážitek. 
Mohutný aplaus vyvolalo ze-
jména provedení 6. části Agnus 
Dei (Missa brevis) Jiřího Pavlici. 
Vánoční píseň Chtíc, aby spal 
Adama Michny z Otradovic kon-
cert uzavřela. Věřím, že koncert 
zapůsobil na posluchače stejně 
hlubokým dojmem jako na nás, 
zpěváky a hudebníky.

 Libuše Helclová, 
Krušnohorský pěvecký sbor

Střední škola AGC a.s.
Střední škola AGC připravuje 
pro podniky v regionu co nej-
šikovnější pracovníky. „Vy-
chováváme žáky, kteří budou 
uplatnitelní ve firmách a in-
stitucích v regionu okamži-
tě po ukončení studia. Cesta 
k tomu vede přes posilová-
ní praktických dovedností 
a zkušeností našich budou-
cích absolventů,“ říká ředitel 
školy Tomáš Holomek. A jaké 
obory nabízíme? 

Informační technologie:
Studiem oboru Informační 

technologie se naučíš počítač 
ovládat opravdu dobře. Po-
rozumíš práci s kancelářský-
mi aplikacemi, daty, tabul-
kami i dokumenty. Naučíš se 
programovat a konfigurovat 
počítač v operačním systé-
mu Windows a Linux. Získáš 
základy kreslení v prostře-
dí CAD systému a osvojíš si 
i problematiku síťových pro-
tokolů. Získáš základní do-
vednosti v tvorbě webových 
stránek a aplikací pro zpra-
cování dat. Na konci můžeš 
obdržet certifikát ECDL, který 

použiješ nejen u maturity, ale 
hlavně ve vysněné firmě při 
pohovoru o přijetí.

Mechanik elektrotechnik:
Obor Mechanik elektro-

technik zaměřujeme na ro-
botiku a automatizaci. Se-
známíš se s programováním 
řídicích jednotek, které ovlá-
dají robotická pracoviště, 
programováním minipočíta-
čů arduino, které ovládají na 
dálku inteligentní systémy. 
Získáš i základy elektrotech-
niky s možností získat první 
kvalifikační stupeň odborné 
způsobilosti práce na elek-
trickém zařízení. Svoje do-
vednosti můžeš uplatnit již 
v průběhu studia na pracovi-
šti firmy, která tě v rámci sti-
pendijního programu připraví 
na plánovanou profesi, a po 
maturitě můžeš nastoupit 
jako kvalifikovaný odborník.

Ekonomika a podnikání:
Obor Ekonomika a podni-

kání tě připraví na zaháje-
ní podnikání nebo ti pomůže 
nastartovat kariéru spojenou 

s finančnictvím. Obor je velmi 
vhodný pro sportovce nebo 
žáky se zájmem o cestování, 
protože se naučíš používat 
dva světové jazyky, poznáš 
zákoutí účetnictví a daňo-
vé evidence, vše si vyzkoušíš 
v praktické přípravě. Psaní 
všemi deseti a základy správ-
né korespondence jsou samo-
zřejmostí. V průběhu studia 
získáš základy právního mini-
ma, psychologie prodeje nebo 
si vyzkoušíš marketingový 
plán chodu malé firmy, a to 
vše v rámci projektu žákov-
ské firmy.

Předškolní a mimoškolní  
pedagogika:

V oboru si vyzkoušíš pe-
dagogické postupy v rámci 
předškolního vzdělávání a ří-
zení volného času. V průběhu 
studia získáš základy psycho-
logie a pedagogiky, osvojíš 
si metodiku práce s dětmi 
v oblasti výtvarné, hudební, 
dramatické a tělesné výcho-
vy. Naučíš se hrát na tři hu-
dební nástroje a rozvineš své 
kreativní vnímání, zaměřené 

především na práci v malých 
dětských kolektivech. Sou-
částí vzdělávání je praktická 
příprava pod vedením profe-
sionálních pedagogů v ma-
teřských školách, družinách 
nebo domech dětí a mládeže.

Elektrikář:
Obor Elektrikář tě připraví 

na profesní kvalifikaci a na-
učí tě navrhovat a zapojovat 
elektrické soustavy v domác-
nostech, například koupelnu 
nebo osvětlení schodiště s au-
tomatickým zhasínáním. Ve 
firmách zase budeš umět za-
pojit motorové soustavy, roz-
vaděče a rozvodné skříně. To 
vše s vědomím, že jsou dodr-
ženy všechny předpisy v sou-
ladu s bezpečností práce na 
elektrickém zařízení. Po třech 
letech studia získáš výuční 
list a první kvalifikační stu-
peň odborné způsobilosti prá-
ce na elektrickém zařízení.
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Velkoobjemové kontejnery budou letos v Teplicích 
přistavovány jinak než v předchozích letech. Na 110 
stanovištích je lidé najdou jen v měsíci březnu. Na 
každém ze stanovišť bude kontejner k dispozici 3 až 
4 dny. Obyvatelé lázeňského města se tak mohou zbavit 
rozměrnějšího odpadu z domácnosti, jako jsou koberce, 
lina nebo nábytek. 
SOBĚDRUHY 
Bohosudovská – vedle restaurace U Slunce 2.– 4. 3. 
S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 23.–25. 3. 
Zahrádky – směrem k Mexiku 9.–11. 3. 
Žižkova – z boku garáží 16.–18. 3.
TRNOVANY (směr Sobědruhy) 
A. Staška 1709-10 – na parkovišti (k Červenému 
kostelu) 3.–6. 3. 
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (k Přítkovské)  
21.–23. 3. 
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 15.–17. 3. 
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
27.–29. 3. 
Edisonova 1841-3 na parkovišti 28.–30. 3. 
Hlávkova 6.–8. 3. 
Husova x Arbesova – na parkovišti 7.–9. 3. 
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 21.–23. 3. 
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 27.–29. 3. 
Kopřivová x Trnková 9.–11. 3. 
Krušnohorská – parkoviště 8.–10. 3. 
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 28.–30. 3. 
Maršovská – u č. p. 1519 – nad služebnou Policie ČR 
21.–23. 3. 
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 28.–30. 3. 
Nedbalova x Fibichova 14.–16. 3. 
Potoční ul. 1.–3. 3. 
Proboštovská x Táborská 7.–9. 3. 
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkovišti 
27.–29. 3. 
Přítkovská x Edisonova 8.–10. 3. 
Severní x Na Haldách 23.–25. 3. 

Scheinerova 20.–22. 3. 
Unčínská 10.–13. 3. 
Zemská 1439 1.–3. 3.
TRNOVANY (směr Šanov) 
„malá“ Trnovanská 1528 – vedle nádob na tříděný 
odpad 3.–6. 3. 
Doubravická 1683-4 24.–27. 3. 
Gagarinova 29.–31. 3. 
Kosmonautů 22.–24. 3. 
Kpt. Jaroše 1620 28.–30. 3. 
Metelkovo nám. x Fügnerova 6.–8. 3. 
Skupova x Čs. legií 15.–17. 3. 
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD 8.–
10. 3.
ŠANOV II. a ZÁVĚTŘÍ 
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici 
29.–31. 3. 
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
10.–13. 3. 
Trnovanská 1322-4 – na parkovišti přes silnici 17.–20. 3. 
V Závětří 1676-7 6.–8. 3.
ŠANOV I.  
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 20.–22. 3. 
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 16.–18. 3. 
Fučíkova stezka x Foersterova 2.–4. 3. 
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. B.Němcové 
28.–30. 3. 
J. Hory x U Horského pramene 10.–13. 3. 
J. Hory x Vančurova 20.–22. 3. 
J. Suka 2591 21.–23. 3. 
Jankovcova u garáží (tabák) 20.–22. 3. 
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 24.–27. 3. 
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 22.–24. 3. 
Křičkova x Škroupova 30. 3. – 1. 4. 
Křížkovského 2508-10 15.–17. 3. 
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka  
30. 3. – 1. 4. 
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č. p. 2900  
14.–16. 3. 

Potěminova x K. Čapka 3.–6. 3. 
Raisova 2573 – vnitroblok 14.–16. 3.
NA VALECH 
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 6.–8. 3. 
P. Holého x Purkyňova 10.–13. 3.
STŘED MĚSTA 
28. října – vedle restaurace „Marica“ 17.–20. 3. 
Alejní 2754 – zeleň 13.–15. 3. 
Dubská x U Hřiště 2.–4. 3. 
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
13.–15. 3. 
Lípová x Jungmannova 1.–3. 3. 
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 29.–31. 3. 
Tyršova 16.–18. 3. 
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů  
č. p. 2786-9 24.–27. 3.
PROSETICE 
Písečná 2990 23.–25. 3. 
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 16.–18. 3. 
Pražská 2996-8 – na parkovišti u hlavní silnice 7.–9. 3. 
Rohová 185 – z boku domu 3.–6. 3. 
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR  
29.–31. 3. 
Stará Mlýnská x Souběžná 13.–15. 3. 
Svatováclavská x Vladislavova 16.–18. 3. 
Sviní potok, Prosetice 9.–11. 3.
NOVÁ VES 
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 22.–24. 3. 
Habrová 3082-3 30. 3. – 1. 4. 
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 3.–6. 3. 
Javorová 3025 13.–15. 3. 
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 17.–20. 3. 
Novoveská 3090-3 30. 3. – 1. 4.
BÍLÁ CESTA 
Bílinská – točna MHD 30. 3. – 1. 4. 
Francouzská x Varšavská 7.–9. 3. 

Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-2717 
22.3. – 24. 3. 
Jugoslávská – u zadních vchodů Bílinské č.p. 2330-1  
6.–8. 3. 
Jugoslávská 2534-5 1.–3. 3. 
Opavská 2625 – naproti na zeleň 13.–15. 3. 
Ostravská x Bulharská 9.–11. 3. 
Slovenská 17.–20. 3. 
ul. U garáží – u bývalého bunkru 2.–4. 3.
ŘETENICE (pravá strana) 
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 8.–10. 3. 
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 15.–17. 3. 
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
23.–25. 3. 
Sklářská 223 – 247 17.–20. 3. 
Stará Duchcovská 403 15.–17. 3. 
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 21.–23. 3. 
U Soudu 14.–16. 3. 
Vrázova x Svojsíkova 24.–27. 3.
ŘETENICE (levá strana) 
Americká x Londýnská – u trafostanice 1.–3. 3. 
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“ 22.–24. 3. 
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků  
7.–9. 3. 
Buzulucká 305-7 27.–29. 3. 
Buzulucká č. p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
14.–16. 3. 
Jaselská 315 – naproti přes silnici 20.–22. 3. 
Litoměřická 27.–29. 3. 
Mostecká x Ruská 10.–13. 3. 
U Nemocnice 2190 – za garážemi 29.–31. 3. 
Zrenjaninská 297-8 8.–10. 3. 
Zrenjaninská 320-1 24.–27. 3.
HUDCOV 
Cihelní ul. 23.–25. 3. 
nám. Osvobození – za konečnou zastávkou MHD  
9.–11. 3. 
Panoráma 2.–4. 3.
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