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Vylepšená kolonáda 
bude už v prosinci
STRANA 4

Zprávy

Oběd byl dobrý, 
ale ty toalety
STRANA 11

Gastronomie

Lenka
Boroschová

Ženy fotbal 
hrají pro zábavu, 

ne kvůli penězům
STRANY 8–9
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Tip Tomáše 
Kareše
Tepličany bych 
rád pozval do 
Jazz Clubu na 
koncert Luboše 
Pospíšila. Ten 
zde vystoupí 
27. listopadu. 
Těšit se můžete na jeho 
nezaměnitelný hlas, který 
zdobí i alba C a K Vocalu. 
Fajn bude i v pořadí III. 
Teplická noc divadel, tu si 
mohou zájemci užít 21. lis-
topadu v Krušnohorském 
divadle. Nezapomeňte na 
komorní cyklus Severočes-
ké filharmonie. Ten se usku-
teční v Zahradním domě 
25. listopadu a představí se 
Smyčcové kvarteto teplic-
kého tělesa. 3. prosince chci 
určitě pozvat na koncert 
Severočeské filharmonie 
v Domě kultury Teplice. Ital-
ská houslistka Francesca 
Dego zahraje koncert číslo 
1 pro housle D dur Niccolo 
Paganiniho. A šéfdirigent 
Alfonso Scarano bude také 
dirigovat skladby Vincena 
Belliniho a Sergeje Rachma-
ninova. 17. prosince nesmí-
me zapomenout na Českou 
mši vánoční J. J. Ryby, kde 
také zahraje vynikající 
absolvent Konzervatoře 
v Teplicích houslista Milan 
Al-Ashhab. Je to neuvěři-
telný muzikant a naprosto 
skvělý člověk. A co se 
Konzervatoře týče, stojí 
za návštěvu 2. prosince kon-
cert posluchačů smyčcové-
ho oddělení LD Beethoven. 
Akce se uskuteční od 18:45 
do 19:45 hodin. Na témže 
místě si 7. prosince užijete 
koncert z cyklu Teplická 
konzervatoř se představuje. 
Užít si jej můžete od 18.30 
do 19.30 hodin. 

 Tomáš Kareš, člen Severočeské filharmo-
nie a pedagog teplické konzervatoře

Božák
20/11 2000 květy a JakuB Čermák
28/11 2000 kali youga a ContrastiC
4/12 2000 lighthouses tour 2015
25/12 2000 vladimír 18 

feat dJ mike trafik

Jazz kluB
21/11 2000 duende
27/11 2000 luBoš PosPíšil
5/12 2000 aliCe sPrings Blues Band
11/12 2000 new roBert Balzar trio
19/12 2000 tony aCkerman 

Vánoční koncert

kluB hvJezda tePliCe
14/11 Blue raket aneB modrá Párty 
 ve stylu PulP fiCtion
21/11 toČílas, hlahol, aku aku
28/11 už Jsme doma slaví 30 let 
 + radost 
5/12 míChaČky Betonu
12/12 reggae Párty – Jah messengers 
 reggae Band
19/12 Čistírna PkJ – vánoční čistění
30/12 metalové louČení s rokem

krušnohorské divadlo

18/11 1600 tanČíme s windi Bandem
19/11 1900 PoPrask na laguně
21/11 1700 iii. tePliCká noC divadel
21/11 2000 8. farní Ples
22/11 1030 gulliverovy Cesty
29/11 1900 linha singers
30/11 1900 ani sPolu, ani Bez seBe
2/12 1900 aneta langerová – 

turné na radosti 2015
4/12 1900 fešáCi
8/12 1900 krasaviCe kontinentální

dům kultury

19/11 1900 konCert v rámCi dnů České 
a němeCké kultury

24/11 1600 a 1700  dráČek mráČek
24/11 1900 halina Pawlowská
25/11 1900 neřež
25/11 1900 aBonentní konCert Cyklu k
28/11 1800 5. Beatový festival
1/12 1600 veselé vánoCe s dádou
19/12 1900 vánoČní konCert davida 

deyla s filharmonií

zahraní dům
21/11 2000 Pan kaPlan má třídu rád

kino květen
18/11 1700 otCové a dCery
18/11 2000 Co Jsme komu udělali?
19/11 1730 u moře
19/11 2030 eriC ClaPton: 

live at royal alBert hall

20/11 1500 aldaBra: Byl Jednou 
Jeden ostrov 3d

20/11 1730 u moře
20/11 2000 hunger games: 

síla vzdoru 2. Část 3d
21/11 1000 ProČ Jsem nesnědl 

svého taťku 3d
21/11 1500 aldaBra: Byl Jednou 

Jeden ostrov 3d
21/11 1815 lulu, alBan Berg

22/11 1400 ProČ Jsem nesnědl 
svého taťku 3d

22/11 1600 aldaBra: Byl Jednou 
Jeden ostrov 3d

22/11 1730 u moře
22/11 2000 hunger games: 

síla vzdoru 2. Část 3d
23/11 1730 hunger games: 

síla vzdoru 2. Část 3d
23/11 2000 BlaCk mass: šPinavá hra
24/11 1730 hunger games: 

síla vzdoru 2. Část 3d
24/11 2000 BlaCk mass: šPinavá hra
25/11 1730 hunger games: 

síla vzdoru 2. Část 3d

25/11 2000 Berani
26/11 1730 marťan 3d
26/11 2000 gangster ka: afriČan
27/11 1500 hodný dinosaurus 3d
27/11 1730 marťan 3d

27/11 2000 gangster ka: afriČan
28/11 1000 hodný dinosaurus
28/11 1500 hodný dinosaurus 3d
28/11 1730 gangster ka: afriČan
28/11 2000 gangster ka: afriČan
29/11 1000 hodný dinosaurus
29/11 1500 hodný dinosaurus
29/11 1730 gangster ka: afriČan
29/11 2000 gangster ka: afriČan

regionální muzeum tePliCe
výstavy
do 29/11 Československé legie
do 3/1 Julius Payer – Polárník, 

kartograf a malíř
26/11–2/2 vánoCe na kloPě
9/12–10/1 radek fridriCh – 

v industriální zóně

Bílina – mírové náměstní 
28/11 1500 rozsvěCení 

vánoČního stromu

městské kulturní zařízení duBí
26/11  První adventní konCert
27/11  rozsvěCení 

vánoČního stromeČku

městské divadlo Bílina
28/11 1500 Jak vendelín s Čerty vařil

kulturní dům fontána Bílina
20/11 1900 martin maxa

K u l T u r o u K a m  v y r a z i T  n a  T e p l i c K u

Zastavte se v muzeu u exponátu měsíce
Exponátem měsíce listopadu je v teplic-
kém muzeu lisované sklo Pavla Pánka. 
Zhlédnout jej můžete ve vstupní hale tep-
lického zámku. Pánkovo jméno je spojeno 
především s oborovým podnikem Sklo 
Union Teplice, kde umělecky působil od 
roku 1969. Asi nejvýstižněji Pánkovu tvor-
bu pojmenovala historička užitého umění 
Alena Adlerová: „Pánek pracuje zejména 
s plastičností. Modelace jeho tvarů má 
mnoho z organické samozřejmosti přírod-
ních, zejména vegetabilních tvarů, která 

určuje formy Pánkových návrhů i běžných 
funkčních nádob jako misek, sklenic, lah-
ví, váz. Z vlastností skloviny využívá Pánek 
zejména její průsvitnosti (nikoliv průhled-
nosti), které dosahuje polomatnými, po-
loprůsvitnými strukturami. Výsledkem je 
jakési světelné „obalení“ předmětu, dojem 
orosení, ojínění, zledovatění skloviny. Pá-
nek má podivuhodnou schopnost uchovat 
svým pracím svěžest a bezprostřednost pr-
votního nápadu. Daří se mu nesetřít tento 
punc i přesto, že velmi ukázněně dodržuje 

všechny funkční a výrobní zřetele, které 
limitují lisované sklo.“  zt
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REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com

Nová Kia cee’d a cee’d SW: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,3 l/100 km. Emise CO2 104-141 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní  
a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Nová Kia ceèd
Překvapivě strhující

novou tradici založilo město Teplice. v zahradním domě se v listopadu po šestnácti 
letech obnovilo vítání občánků, tedy miminek, jejichž rodiče mají trvalé bydliště na 
katastru Teplic. naposledy se podobný ceremoniál konal v roce 1999.

podle náměstkyně teplického primátora radky růžičkové jde o poděkování mladým 
rodinám, které se rozhodly se v lázeňském městě usadit a mít zde děti. „Doufáme, že 
i tyto děti nakonec v Teplicích založí své rodiny,“ uvedla. na první akci, která se konala 
4. listopadu, město pozvalo 43 přihlášených rodin, které často doprovázeli i další 
příbuzní nebo přátelé. vlastní ceremoniál není vůbec dlouhý. nejdříve na něm zazpívaly 
děti ze sboru plamínek, pak rodiče dostali certifikát, drobné dárky od příspěvkových 
organizací a nakonec z rukou dětí ze sboru květinu. lidé, kteří se přišli podívat, byli 
velmi spokojení. „Bylo to opravdu příjemné,“ konstatovala jedna z divaček.  zt / foto: vl

Žít Teplice, zpravodajský a servisní 
magazín pro oblast Teplicka.
V nákladu 27.000 výtisků je distribuován do schránek 
domácností prostřednictvím České pošty s.p.
V nákladu 2000 výtisků je distribuován 
do vybraných veřejných prostor.
Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury 
České republiky pod číslem MK ČR E 21615.
Nevyžádané příspěvky nevracíme, 
neoznačené fotografie archiv redakce.

vydavatel: 
Media Concept s.r.o. 
17. listopadu 7 
400 10 Ústí nad Labem 
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tel.: 724 227 752 
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Daniel Mareš 
tel.: 607 154 021
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Mgr. Miroslav Pakosta 
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Teplice už také vítají občánkyJste rádi, že město 
obnovilo vítání občánků, 
a zúčastníte se vy nebo 
někdo z blízkých?

petra Svobodová 
35 let, mateřská dov. 
Úpořiny
 
Opětovné zave-
dení akce Vítání 

občánků je jistě dobrá věc. 
V naší obci Bystřany se 
koná pravidelně, tak proč 
ne v Teplicích.

Blanka Hertlová 
36 let, servírka 
Teplice
 
Myslím si, že 
je to roztomilá 

akce, a divím se, že tu tak 
dlouho nebyla. To je škoda.

ludmila Steinhauerová 
32 let, kuchařka 
Teplice
 
Já si myslím, 
že ano, je to 

hezké a má to rozhodně své 
kouzlo. Já už děti mám, ale 
příbuzní se určitě zúčastní. 

lenka Blažková 
37 let, operátorka 
výroby, Teplice
 
Určitě ano. Je to 
přece skvělá věc. 

Nevím, proč se v Teplicích 
tak dlouho vítání nedělalo. 
Vždyť je to pro maminky ta-
ková sváteční a hezká chvíle. 
Ano, nevidím důvod, proč by 
se příbuzní nezúčastnili.

a n K e T a

Adventujme
Do centra Teplic 
se již slétli an-
dělé a přinesli 
městu předvá-
noční atmosféru 
ještě před první 
adventní nedělí. 

Plné náměstí a obsazená 
vyhlídková místa v obchod-
ních centerech, která zde 
soupeří o obsah peněženek 
„teplických ježíšků“, jsou 
důkazem hladu po sváteč-
ních chvílích. 

Až se 29. listopadu ve 
městě rozzáří poslední ze 
sedmi vánočních stromů 
a zazní koledy, můžeme se 
naplno pustit do adventu. 
Každý rok si říkám: Letos ji-
nak. Žádná honba za dárky 
a přehnaná snaha vyšper-
kovat domácnost. Hezky 
zvolním, zajdu si na hrnek 
svařeného vína a budu jen 
tak adventovat. Ale tuším, 
že to bude zase o sprintu až 
ke štědrovečerní večeři.

Jistou šanci si dávám. 
Devátého prosince má být 
opravena kolonáda. A tak 
mám kompromisní plán 
pro svůj advent. Ještě si tro-
chu zaběhám a zanadávám, 
ale po devátém prosinci 
zvolním a zařadím do pro-
gramu procházky městem 
mezi náměstími, od svařáč-
ku ke svařáčku, od koledy 
ke koledě. Zkuste to také. 
Adventujme.
 
martina Seewaldová
šéfredaktorka

S l o u p e K
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Teplice vylepší celou kolonádu
Teplice – Obyvatelé Teplic a lá-
zenští hosté se mohou na kon-
ci příštího roku těšit na svěží 
vzhled teplické kolonády.

Město se pustilo do celko-
vé opravy. V letošním roce při-
šla řada na chodníky. „Povrch 
byl ve velmi špatném stavu. 
Když před lety chodník dělali, 
zvolili pro jeho tvorbu vápen-
cové kostky. Ty se nyní dro-
lí. Jakmile se do poškozeného 
místa chodníku sáhne, začne 
se zbytek sypat. Je proto třeba 
udělat celkovou rekonstrukci,“ 
vysvětlila vedoucí oddělení in-
vestic města Šárka Marešová.

Kolonáda se lidem otevře do 
devátého prosince. V tu dobu 
budou hotové práce na chodní-

cích v jejím okolí, kde je opra-
va snadnější. Práce pod zastře-
šenou částí budou pokračovat 
na jaře, až bude počasí vhod-
né pro betonování. Navíc se 
ukázalo, že ani žulové desky, 
které si město přálo zachrá-
nit, není možné zachovat. Jsou 
tak špatně uložené, že jakmile 
se začne bourat dražba kolem, 

praskají. Je proto nutné 
nechat vyrobit nové.

Nové povrchy chod-
ník pod zastřešenou 
částí získá na jaře. Vše 
má být hotové před tím, 
než začne lázeňská se-
zona. Tím ale práce na 
kolonádě neskončí. Re-
konstrukce čeká i vlast-

ní zastřešení. „Budeme mu-
set nechat prohlédnout celou 
konstrukci a odstranit závady. 
Také necháme vyčistit všech-
na skla,“ prozradila Marešová.

Stavební práce pohyb ome-
zují, ale Tepličané je vítají. 
„Velká část je zde opravená, je 
dobře, že se pokračuje koloná-
dou,“ uvedla Eliška Králová.  lu

Hermann Hallwi ch má desku na rodném domě
Teplice – Známého teplického 
rodáka, historika a rakousko-
-uherského politika Hermanna 
Hallwicha připomíná deska na 
jeho rodném domě.

V ulici U Zámku ji odhalila 
náměstkyně primátora Radka 
Růžičková a Jan Kilián, který 
vedl kolektiv autorů sepisující 
knihu o slavném Tepličanovi. 
Tu pak také v Teplicích pokřtil.

Podle náměstkyně Růžičko-
vé je dobré, že v Teplicích jsou 

lidé, kteří se snaží obnovit po-
vědomí o slavných rodácích. 
„Je třeba poděkovat i majiteli 

budovy, že desku povolil umís-
tit,“ uvedla. Desku zaplatilo 
město, přispělo i na knihu.

V rodném domě žil Hallwich 
krátce, pak jeho otec koupil 
objekt hotelu Prince de Ligne. 
Hallwich působil nejen v Tepli-
cích, je autorem dějin Teplicka, 
studoval v Chomutově, v Praze 
a pobýval i ve Vídni či Liberci. 
Byl poslanec Českého zemské-
ho sněmu a Říšské rady. Hájil 
především německé postoje.  lu

Fotbalisté se zapojili do akce Movember
Teplice – Teplický klub se v lis-
topadu zapojil do celosvětové 
charitativní akce s názvem 
Movember.

Jde o akci, jejímž cílem je zís-
kat finanční prostředky a záro-
veň zvyšovat povědomí o zdraví 
mužů. Zaměřená je především 
na problematiku rakoviny pro-
staty. Muži, kteří se do ní za-
pojují, si tradičně v listopadu 
nechávají narůst knír. Hlavním 
ambasadorem žlutomodrých 

v akci Movember je Admir Lje-
vaković. Zapojí se do něj také 
někteří členové vedení klubu. 
„Chceme dobrou věc podpořit, 
proto jsme se také rozhodli, že 
všichni, kdo budou Movember 
podporovat, budou mít na po-
slední podzimní domácí zápas 
s Jabloncem vstup zdarma,“ 
uvedl mluvčí klubu Martin Ko-
vařík. Týká se to mužů, kteří 
budou mít knír přírodní, a žen, 
pokud si ho na obličej namalují.

Název charity Movember vzni-
kl jako hybridní složenina dvou 
anglických slov, knír – mousta-
che a listopad – November.  zt

Tepličané si 
zaplavou i brzy ráno

Teplice – Plavání v brzkých ran-
ních hodinách návštěvníkům 
nově nabídlo Aquacentrum 
Teplice. V listopadu 2015 je 
proto každou středu otevřen 
plavecký bazén pro veřejnost 
od šesti do osmi hodin ráno. „Je 
to novinka. Chceme si vyzkou-
šet, zda o ranní plavání budou 
mít lidé zájem. Další test plánu-
jeme na únor 2016. V případě, 
že bude zájem, rádi zavedeme 
službu natrvalo,“ řekl ředitel 
aquacentra Michael Paraska.

Bazén je návštěvníkům do-
stupný každou listopadovou 
středu od 6:00 do 8:00 hodin. 
Za hodinu plavání lidé zapla-
tí 50 korun. Pokud zůstanou 
déle, stojí druhá hodina dvacet 
korun.  lu
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VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI 
HMYZU
MARKÝZY

PODZIMNÍ 
SLEVY

33%

VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI 
HMYZU
MARKÝZY

www.lukyul.cz

JARNÍ 
SLEVY

40%

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Kancelář: Masarykova 633 (Rondel) II. patro  |  Po, St 9–16 h., Út 9–13 h., Čt 9–16 hod.

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Kancelář: Masarykova 633 (Rondel) II. patro  |  Po, St 9–16 h., Út 9–13 h., Čt 9–16 hod.
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                    ZÁRUKA PROVIZE K ZÁKLADNÍ ODMĚNĚ 
Stručný životopis a kontakt zašlete poštou nebo na e-mail 
info@mediaconcept.cz.  Nástup prosinec 2015 / leden 2016. 

inzertního poradce/poradkyni 
pro časopisy a weby 

      
  

multimediální  vydavatelství  hledá 

 Media Concept s.r.o., Masarykova 119 
 400 01 Ústí nad Labem, tel. 602 464 749 

Poctivec z Duchcova 
vrátil peníze
Duchcov – Velmi čestné jednání 
Lukáše Veverky z Duchcova za-
znamenali policisté z Teplicka.

Muž si šel vybrat peníze 
z bankomatu a zjistil, že se zde 
nachází několik bankovek, cel-
kem pět tisíc korun, které tu 
nejspíše někdo zapomněl. Se-
bral je a zamířil s nimi na nej-
bližší policejní stanici. Peníze 
již po chvíli byly v rukách prá-
voplatného majitele, který krát-
ce před tím dorazil na služeb-
nu, aby jejich ztrátu nahlásil.

„Skromný muž se vzdal i své-
ho zákonného nároku na vypla-
cení desetiprocentního nález-
ného,“ prozradil mluvčí teplické 
policie Daniel Vítek.  lu
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Autobusy pojedou 
v noci i na Silvestra

Teplicko – Obyvatelům Teplicka 
budou v příštím roce jezdit 
o něco více noční spoje. Ústec-
ký kraj totiž od 13. prosince 
mění jízdní řády pro zelené 
krajské autobusy. Pojedou po-
dle velmi podobných jízdních 
řádů jako letos, ale drobné 
změny se přeci jen zavádějí. 
Obyvatele i návštěvníky Teplic 
tak podle mluvčí kraje Lucie 
Dosedělové čeká rozšíření pro-
vozu nočních linek 802 a 803 
i o Vánocích a během Silvestra.

„Nově zavedený systém au-
tobusové veřejné dopravy se 
nám i přes určité dílčí nedo-
statky osvědčil a nemáme dů-
vod do něj po prvním roce fun-
gování podstatněji zasahovat. 
U regionálních vlaků bylo pod-
nětů pro změny ještě méně, 
takže tam jsou jízdní řády ješ-
tě podobnější s letošním ro-
kem,“ vysvětlil změny krajský 
radní Jaroslav Komínek.  lu

Ústecký kraj chce zachovat trať Lovosice–Teplice
Teplice – Představitelé Ústeckého kraje informo-
vali ministra dopravy Dana Ťoka, že si přejí 
zachovat  železniční tratě 097 z Lovosic do Tep-
lic. Tu poškodil sesuv, který poničil i dálnici D8. 
Pro zachování trati se vyslovili na posledním 
jednání i tepličtí zastupitelé. 

„Jak jsem již několikrát uvedl, zájem Ústec-
kého kraje se nemění a stále s touto tratí do 
budoucna počítáme. Máme na ni platnou ob-
jednávku u Českých drah a v dlouhodobém vý-
hledu je tato trať i zahrnuta do plánu dopravní 
obslužnosti. Je to významné spojení pro obča-
ny nejen pro cestu do zaměstnání, ale i jako 
víkendová doprava sloužící turistům, rekre-

antům a chalupářům,“ uvedl radní pro dopra-
vu Jaroslav Komínek. Hejtman Oldřich Bubení-
ček i radní znovu zdůraznili, že obnova tohoto 
železničního spojení je pro regionální dopravu 
v kraji velmi významná.

Podle ministra dopravy nyní pracuje Sprá-
va železničních a dopravních cest na několika 
variantách technického řešení stabilizace sva-
hu v místě trati a následně vybranou variantu 
připraví k realizaci. Obě strany se však shod-
ly na tom, že je nezbytné bez průtahů pokračo-
vat v dokončení dálnice D8. V případě, že se na 
stavbě objeví komplikace, je Ústecký kraj dle 
možností povinen pomoct s jejich řešením.  zt

Viníci nehod z parkovišť často ujíždějí
Teplice – S nepříjemným nešva-
rem se často potýkají tepličtí 
dopravní policisté. Řidiči, kteří 
způsobí dopravní nehodu, 
především někomu odřou au-
tomobil stojící na parkovišti, 
se snaží ujet. Spoléhají na to, 
že je nikdo neviděl, a nebudou 
muset platit škodu ze svého 
pojištění, čímž by přišli o tak-
zvané bonusy. Nebo dokonce 
nedostanou pokutu a nepři-
jdou o body.

Například 9. listopadu ně-
kdo na odstavné ploše u lesa 
na katastru Krupky naboural 

do zaparkovaného automobilu 
VW Golf a ujel. Podobně o šest 
dní dříve někdo na teplické 
Masarykově ulici poškodil dal-
ší zaparkovaný volkswagen 
a nezanechal na sebe žádný 

kontakt. Podobných událostí 
je velmi mnoho.

Tepličtí policisté se snaží ta-
kové řidiče hledat. Podle mluv-
čího Daniela Vítka případy 
zveřejňují ve svých svodkách 
a stává se, že se díky tomu svěd-
ci opravdu najdou. Často do-
konce lidé takovou nehodu po-
licistům nebo majiteli druhého 
poškozeného vozu ohlásí. „Ři-
dič, který z místa takové neho-
dy ujel, velmi riskuje. Pokud ho 
odhalíme, je sankce mnohem 
vyšší, než kdyby ji řádně ohlá-
sil,“ varoval Daniel Vítek.  lu

Hasiči v Krupce mají nové muzeum
Krupka – V Krupce otevřeli nové 
prostory Hasičského muzea. 
To původní fungovalo od roku 
1973, ale v posledních letech 
již neměli místní hasiči na 
nashromážděné exponáty 
dostatek místa. Město Krupka 
nakonec připravilo projekt 
s názvem Přestavba bývalé 
fary na hasičské muzeum a zís-
kalo na něj evropskou dotaci. 

V červenci letošního roku 
byla stavba hotová a hasiči sem 
začali stěhovat exponáty. „Splnil 
se nám velký sen. Muzeum byla 
vždy naše touha,“ řekl Herbert 

Barták z SHD Krupka. Ocenil, co 
radnice pro muzeum udělala.

Současný objekt má plochu 
400 metrů čtverečních. Jsou na 
nich mnohé unikáty. Třeba  část 
vůbec první hasičské stříkač-
ky z roku 1802, čtyřkolová ko-
něspřežná stříkačka a dvouko-

lové ruční stříkačky z počátku 
20. století nebo světová rarita 
– motorová stříkačka značky 
Flader s pěnotvorným příslušen-
stvím. Z písemností je zde vysta-
ven originál Požárního řádu hor-
ního města Krupka z roku 1793 
a soubor výročních skupinových 
fotografií členů SDH od roku 
1875 do současnosti. Jedinečná 
je rovněž sbírka hasičských při-
leb jak zásahových tak i slav-
nostních a unikátní jsou také  
trhací háky z konce 19. století, 
které nesou autentické stopy 
po požáru.  lu
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NA COKOLIV

Teplické střední školy 
bodovaly v soutěži
Teplice – Mezi deseti nejlepší-
mi středními školami kraje 
v letošním roce se umístily 
dvě z Teplic.

V krajské soutěži Dobrá ško-
la zvítězilo Podkrušnohorské 
gymnázium v Mostě. Hned na 
druhém místě následuje tep-
lické gymnázium. Na sedmém 
místě výsledkové listiny figu-
ruje Hotelová škola, Obchodní 
akademie a Střední průmyslo-
vá škola Teplice.  lu
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Dobrovolníci a studenti malovali v nemocnici
Teplice – Dobrovolníci Krajské 
zdravotní se spolu se studenty 
Střední školy stavební Teplice 
zapojili do čtvrtého ročníku 
celorepublikového dobrovol-
nického projektu 72 hodin pro 
lidi, přírodu a místo, kde žiješ.

Díky nim má teplická ne-
mocnice nově vymalovanou 
chodbu pavilonu F, která spo-
juje chirurgickou ambulan-
ci s rentgeny a poliklinikou. 
„Znamená to pro nás velkou 
pomoc. Těší nás, že lidé z Tep-
licka začali pomáhat naší ne-

mocnici,“ řekla hlavní sestra 
Kateřina Vágnerová. S my-
šlenkou vymalovat chodbu 
teplické nemocnice, kterou 
denně projdou stovky pacien-
tů, přišla koordinátorka dob-

rovolníků Krajské zdravotní 
Jana Obermannová. 

Vymalovat chodbu přišli do 
teplické nemocnice studenti 
oboru malíř pokojů – lakýrník. 
„Máme tu dva studenty z prv-
ního ročníku a čtyři studenty 
třetího ročníku. Dnešní dob-
rovolné malování chodby mají 
budoucí malíři také v rámci 
odborného výcviku a přípra-
vy na své povolání,“ řekl mis-
tr odborného výcviku Střed-
ní školy stavební Teplice Petr 
Čmejla.  lu

Vlaky přes Teplice pojedou rychleji 
Teplice – Cestující využívající někte-
ré vlakové spoje na severu Čech 
se mohou těšit na kratší cesty.

České dráhy slíbily, že v příš-
tím roce na některých vlacích 
zrychlí. Díky modernizaci tra-
tí totiž strojvůdci budou moci 
v některých úsecích přidat plyn.

Podle mluvčího Českých 
drah Petra Šťáhlavského se 
zrychlení týká vlaků jedoucích 
přes Teplice. „Zrychlí se  do-

prava pod Krušnými horami, 
kde se cesta vlakem z Chebu 
do Ústí nad Labem zkrátí o de-
vět minut na 2 hodiny 40 mi-
nut,“ uvedl Štáhlavský.

Zrychlí také mezinárodní 
spoje, které projíždějí Ústím 
nad Labem. Cesta z Prahy do 
Berlína se zkrátí přibližně o 15 
minut na 4 a půl hodiny, po-
dobně o 15 minut se zrychlí 
také cesta do Hamburku.  lu

Do Vánoc budou lidé v Bílině zase plavat
Bílina – Obyvatelé Bíliny dostanou ještě v letoš-
ním roce možnost plavat v místní plavecké hale.

Ta je od jara letošního roku zavřená, protože 
město nechává zateplit její fasádu. Objekt, který 
je ze sedmdesátých let minulého století, bude po-
dobnou úpravu velmi nutně potřebovat a bílinské 
radnici se podařilo sehnat na rekonstrukci dotaci.

Podle města zateplovací práce na plavecké 
hale pokračují podle harmonogramu.  Nyní se 
dokončuje opláštění zateplenými panely a kla-
sický systém zateplení. „Celý proces okolo ko-
laudace, úklid a přípravy na provoz plavecké 

haly bude trvat minimálně měsíc. Snahou měs-
ta je otevřít plaveckou halu v prosinci tohoto 
roku v běžném režimu přes vánoční volno,“ 
slíbila radnice ve své tiskové zprávě.  lu

Lidé v Krupce dostali nový park
Krupka – Z obnoveného parku 
Herty Lindnerové se mohou 
těšit obyvatelé a návštěvníci 
v Krupce. Radnice ho zpro-
voznila v průběhu října. Pro 
obnovu a rekonstrukci město 
využilo prostředky z Regio-
nálního operačního programu 
Severozápad ve výši přes 
13 milionů korun a zbývající 
tři miliony Krupka uhradila 
ze svého rozpočtu.

 „Po obnově, která trvala 15 
měsíců, park získal novou tvář 
a je připraven pro mnohostran-
né využití všemi generacemi. 
K dispozici jsou dvě hřiště pro 
malé i větší děti, účelně vyba-
vená jak pro hry a pobyt mami-
nek s dětmi, tak i pro pohybo-
vé aktivity na lanové pyramidě 
a dalším vybavení,“ řekl během 
slavnostního otevření starosta 
Krupky Zdeněk Matouš. 

Návštěvníci parku mohou 
kromě laviček, travnatých 
ploch a stínu stromů také vyu-
žít moderní hřiště pro několik 
míčových sportů, a pět  cvičeb-
ních prvků pro seniory na pro-
cvičování a masáže. Ani ma-
jitelé psů nepřijdou zkrátka, 
neboť zde mají k venčení svých 
pejsků vymezený prostor. 

V samém srdci parku je pak 
busta  protinacistické odbo-
jářky Herty Lindnerové, jejíž 
jméno park nese. Herta Lind-
nerová byla popravena v Ber-
líně-Plötzensee dne 29. března 
1943 ve věku pouhých 23 let.  zt

Hrobčice mají bič 
na pořadatele 

Hrobčice – Radnice v Hrobčicích 
bude moci regulovat pořádání 
hudebních akcí typu techno-
party. Po zkušenostech z léta, 
kdy se v Červeném Újezdě 
konala technoparty, na kterou 
přijelo několik tisíc lidé, se 
zastupitelé podobné akce roz-
hodli regulovat vyhláškou. 

“Předmětem této vyhlášky 
je regulaci činností, které by 
mohly narušit veřejný pořá-
dek v obci, nebo být v rozpo-
ru s dobrými mravy, ochranou 
bezpečnosti, zdraví a majetku, 
a stanovení opatření směřují-
cích k ochraně před následný-
mi škodami a újmami působe-
nými narušováním veřejného 
pořádku na zájmech chráně-
ných obcí jako územním samo-
správným celkem, a to zejmé-
na stanovením povinností pro 
pořádání a průběh akcí typu 
technoparty,“ uvedla starosta 
Hrobčic Jana Syslová. 

Akce, kterých se účastní od 
50 do 249 osob, je zakázáno ko-
nat v zastavěném území obce.

Akce, kterých se účastní od 
250 do 699 osob, je zakázáno 
konat blíže než 350 metrů od 
jakékoliv obytné stavby. Po-
kud je účastníků více než 700, 
vzdálenost se zvyšuje na 700 
metrů. Organizátor akce ji po-
každé bude muset od 22:00 do 
7:00 přerušit.  lu

Demonstrovat přišla 
asi jen stovka lidí

Teplice – Zhruba stovka lidí se 
v centru Teplic sešla na de-
monstraci proti imigrantům.

Projevy, ve kterých řečníci 
varovali před příchodem vel-
ké vlny uprchlíků a kritizovali 
postup Evropské unie, většinu 
Tepličanů nechaly klidnými. Ve 
slunečném dni se spíše věnova-
li procházkám a nakupování.

Podle policistů protest pro-
běhl pokojně. „Žádné proti-
právní jednání jsme nezazna-
menali,“ řekla mluvčí policie 
Alena Bartošová.  lu

Teplice osvítí sedm 
vánočních stromů

Teplice – Lázeňské město bude 
během celého adventu a Vá-
noc zdobit sedm vánočních 
stromů, které budou umístěné 
na různých místech Teplic. 
Šest z nich si město vybralo 
z nabídek, které dostalo od 
majitelů stromů. Na Benešově 
náměstí jeden vhodný strom 
přímo roste, proto budou 
ozdoby na něm.

Hlavním vánočním stromem 
bude ten umístěný na náměs-
tí Svobody. Všechny stromy se 
tradičně rozsvítí na první ad-
ventní neděli, tedy 29. listopa-
du. Na náměstí se už od 14:00 
hodin bude konat nesoutěžní 
pěvecké vystoupení teplických 
dětí nazvané teplická vánočka. 
Strom se rozsvítí v 17:00.  lu
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AGC Automotive dodají skla korejským SUV
Společnost AGC Automotive 
Czech získala další dva nové 
zákazníky. Korejské auto-
mobilky KIA a Hyundai se 
rozhodly své nové SUV modely 
Sportage a Tucson osadit skly 
od AGC Automotive Czech. 
Největší evropský výrobce 
automobilových skel tak v chu-
deřickém závodě u Teplic díky 
těmto zakázkám přijal dalších 
110 zaměstnanců.

„K dlouhé řadě významných 
automobilových koncernů, 
které jsou našimi zákazníky, se 
přidaly také automobilky KIA 
a Hyundai. Náš závod bude 
dodávat skla do jejich nových 
SUV,“ uvedl člen představen-
stva AGC Automotive Czech 
Luděk Steklý. Hyundai Tucson 
se vyrábí od léta  Nošovicích. 

KIA novou Sportage ze Žili-
ny představila na zářijovém 
frankfurtském autosalonu.

Díky těmto dvěma novým 
projektům přijala firma také 
dalších 110 zaměstnanců. AGC 
Automotive Czech kvůli nové 
zakázce korejských a dalších 
automobilek investovala také 
zhruba 135 milionů korun do 
nových výrobních a skladových 

hal. Investice, včetně nových 
technologií firma dokončila 
v květnu, o měsíc dřív než byl 
původní požadavek zákazníků. 
„Přímo projektu korejských au-
tomobilek se týkala část investi-
ce v objemu zhruba 30 milionů 
korun,“ doplnil Luděk Steklý.  zt

I N Z E R C E

ZÍSKEJTE 
FINANČNÍ 
PODPORU 
PRO REALIZACI 
MEZINÁRODNÍHO 
VZDĚLÁVACÍHO 
PROJEKTU!

Program Erasmus+ je určen jak pro 
jednotlivce, tak pro vzdělávací instituce 
– od mateřských škol až po organizace 
vzdělávající dospělé nebo pracující 
s mladými lidmi.

Termíny výzvy pro předkládání 
žádostí o grant jsou:

Pro oblast školního, odborného, vysokoškolského 
vzdělávání a vzdělávání dospělých:

 2. února 2016  | Projekty mobility – KA1

 10. února 2016  | Projekty budování kapacit 
v oblasti vysokoškolského vzdělávání – KA2

 31. března 2016  | Projekty partnerství – KA2

Pro oblast mládeže:  | všechny klíčové akce – KA1, KA2 a KA3

 2. února 2016
 26. dubna 2016 
 4. října 2016

Pro Aktivity programu Jean Monnet:

 25. února 2016

Více na www.naerasmusplus.cz 
Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1025/4, Praha 1

Celníci odhalili cizince bez pracovního povolení
Celníci se na území Ústeckého kraje stále se-
tkávají s problémem nelegálního zaměstnávání 
cizinců. Proto zesílili své kontroly.

„Kontroly jsou zejména do oblastí obchodu, 
služeb a gastronomie, ale neopomíjejí ani ob-
last stavebnictví. Během říjnových dnů jsme 
zkontrolovali v regionu 12 subjektů a odhalili 
třináct cizinců pracujících v rozporu s předpi-
sy. Jedenáct cizinců původem z Vietnamu, kteří 

v provozovnách obsluhovali zákazníky a po-
kladnu, nebyli schopni doložit, na základě jaké-
ho právního vztahu v obchodech pracují,“ uvedl 
mluvčí ústeckých celníků Jiří Nejedlý.

Zjištěné případy předali oblastnímu inspekto-
rátu práce. Za nesplnění oznamovací povinnos-
ti může být uložena pokuta až do výše 100 tisíc 
korun, a jestliže zaměstnavatel zaměstnává ci-
zince bez platného povolení.  zt

I handicapovaní 
našli práci
V říjnu skončily tři projekty na 
podporu zaměstnanosti v Ús-
teckém kraji. Byly zaměřeny na 
dlouhodobě nezaměstnané, lidi 
s handicapem a lidi ohrožené 
sociálním vyloučením. Cel-
kem jimi prošlo 609 uchazečů 
o zaměstnání. Práci nově díky 
projektům získalo 241 z nich.

V novém programovacím ob-
dobí EU poběží v kraji projek-
ty nové. Ústecký a Karlovarský 
kraj na ně budou moci čerpat 
více než 150 milionů korun. 
„Projekty z této výzvy jsou ur-
čeny na podporu lidí mladších 
třiceti let, kteří jsou nezaměst-
naní, nebo nezaměstnanos-
tí ohrožení, nezávisle na tom, 
zda jsou registrováni na úřadě 
práce či nikoliv. Přednostně 
budou do projektu zařazeny 
osoby, které nejsou evidovaný-
mi uchazeči o zaměstnání, ale 
patří do cílové skupiny. Jedná 
se o velmi obtížně uchopitel-
nou skupinu lidí, jako jsou na-
příklad mladí lidé bez vzdělá-
ní, kteří předčasně odchází ze 
škol. Projekty jsou určeny také 
mladým lidem, kteří jsou ohro-
ženi sociopatologickými jevy, 
žijí na ulici, mají blízko k návy-
kovým látkám.  zt

AGC Automotive Czech v Chudeřicích je 
největším závodem na výrobu autoskel 
skupiny AGC a zaměstnává na 2500 
lidí. Skupina AGC je největším světovým 
výrobcem plochého skla. Do tří let se 
chce dvojka na trhu stát největším 
výrobcem autoskel v Evropě. AGC 
dodává automobilová skla pro všechny 
největší světové automobilky, jako 
Volkswagen, Mercedes, BMW, Škoda, 
GM, FORD, Renault, Toyota, Peugeot, 
Citroën, Suzuki, Fiat a další.

a G c  i n f o
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Hrát fotbal je 
hlavně věc, která je 
spojována s chlapci. 
Přesto i pro některé 
dívky se tento sport 
doslova stane jejich 
druhým životem. 
Lenka Boroschová 
se mu věnuje již 
od malička a nyní 
s kapitánskou páskou 
stojí v bráně týmu 
kostomlatských 
fotbalistek. Ty již 
nastupují do zápasů 
v dresech teplického 
klubu. Od příštího 
roku ponesou i jeho 
jméno.

Jak se stane, že se mladá 
dívka, jako vy, dostane k hra-
ní fotbalu. Je ho hlavně klu-
kovský sport.
Já jsem z fotbalové rodiny. Můj 
děda a táta se věnují fotbalu 
celý život. Mě k tomu dostal 
táta, už od malička. Fotbal 
hraji již od pěti let. U dědy 
na zahradě mě táta začal učit 
kopat do míče. Když děda zjis-
til, že mám na fotbal talent, 
přihlásil mě v Kostomlatech 
do přípravky.

To asi nebyla dívčí přípravka. 
Tak dlouho, pokud vím, žen-
ský fotbal u vás neexistuje?
To byla klasická přípravka, 
hrála jsem s klukama. Až do 
svých patnácti let jsem hrála 
s nimi. Pak jsem přešla do 
ženského týmu.

Když říkáte s klukama, myslí-
te klasické zápasy?
Ano, klasické zápasy. I týmy 
z okolních měst a obcí, napří-
klad Modlany nebo Osek mají 
nakombinované týmy. Není to 
nic neobvyklého. Děda se nyní 
snaží o to, aby dívky, které 
takto hrají, přešly k nám a my 
vybudovali silný tým.

Kostomlatský, brzy teplický 
tým, funguje od roku 2007. 
Jak vznikl?

Nejdřív to byl zápas přípravky 
s maminkami. Již tehdy jsem 
hrála. Pak děda začal shánět 
dobré hráčky a vytáhl mě 
a jednu moji spoluhráčku do 
ženského týmu. Nejdříve se 
ten tým jmenoval Poupata, 
věnoval se takovým sranda 
mačům. Hrály v něm maminy. 
Pak jsme se ale začaly věnovat 
fotbalu vážně.

A co tréninky. Je to s kluka-
ma jiné než s holkama?
Naším trenérem je táta, který 
mě fotbal učil, takže pro mě 
to vlastně moc velká změna 
nebyla. Ale dříve jsem hráva-
la v poli, hrála jsem stopera. 
V těch patnácti letech jsem 
se postavila do brány a od té 
doby mi to zůstalo.

Neláká vás vrátit se hrát?
Už ne. Měla jsme zdravotní 
problémy a jsem po operaci 
kolene. Takže v brance je to 

pro mne lepší, tam ho tolik 
nezatěžuji.

To je z fotbalu? A co další 
zranění?
Ano, z hraní. Hráli jsme na 
špatném povrchu a uvolnily 
se mi vazy a pak se to ještě 
dvakrát opakovalo. Například 
mě trefil míč před nedávnem 
do obličeje a tekla krev. Ale 
takové úrazy ke sportu prostě 
patří.

Teď vás čeká zásadní změna, 
již nebudete Kostomlaty, ale 
Teplice. Jak to berete?
Zatím jsme stále Kostomlaty, 
i když již hrajeme v teplických 
dresech. Ale pro všechny je 
hrát pod hlavičkou FK Teplice 
velká motivace. Jenom fakt, 
že bychom třeba nějaký zápas 
mohly hrát na Stínadlech, je 
úžasný. A samozřejmě si uvě-
domujeme, že se nám otevírá 
šance hrát i vyšší soutěže.

Šéfové FK Teplice slíbili, že 
když půjdete do baráže, tak 
velký stadion bude. Je to re-
álné?
Jsme dobrý tým. Myslím si, že 
to je dost reálné, jsme v tabul-
ce vepředu. V minulém roce 
jsme soutěž vyhrály, ale nepo-
stoupily jsme hlavně z finanč-
ních důvodů.

vít lukáš

Ženy fotbal hrají pro zábavu,   ne kvůli penězům

barva: oranžová

jídlo: špagety 
s boloňskou omáčkou

hudba: poslouchám 
vše, co se mi líbí

číslo: 1

politik: nemám

m o J e  n e J
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Devatenáctiletá kapitánka kostomlat-
ských, brzy již teplických fotbalistek. 
fotbalu se věnuje od svých pěti let, 
nejprve hrála ve smíšeném týmu. 
Jejím největším sportovním úspěchem 
je dvojnásobné vítězství v divizní 
soutěži. Kromě fotbalu ráda jezdí na 
kole nebo hraje volejbal. pracuje jako 
sportovní masérka.

Lenka Boroschová

Trenéři se netají tím, že chtějí 
nabrat hráčky nové. Jaký vi-
díte zájem o fotbal mezi dív-
kami?
Ale ano, je. Nyní dokonce 
má každá naše hráčka web 
a i přes něj se snažíme hráčky 
získat. Například kontaktovat 
dívky, se kterými jsme v minu-
losti hrály. Ale nyní, až bude-
me pod Teplicemi, se to ještě 
zlepší. Už jenom ten název 
FK Teplice, mnoho znamená. 
Některé hráčky k nám budou 
určitě chtít. A doufáme, že se 
nám podaří přilákat k tomuto 
sportu i dívky z Teplicka, které 
se fotbalu dosud nevěnovaly. 

Co na to kluci, když holka 
hraje fotbal?
Moji kamarádi jsou na to od 
mala zvyklí. V týmu jsme byly 

v přípravce dvě dívky. Spoluhrá-
či to brali dobře. Nemyslím tím 
ale, že by na nás brali ohled.

A jaká je kapitánka fotbalis-
tek v soukromí? Určitě to asi 
nebude nafintěná holka?
Teprve nedávno jsem ukončila 
studium, tak se to u mě tak ne-
bralo. Ale třeba moje mamka, 
paradoxně, fotbal vysloveně 
nesnáší. Ta mne od toho odhá-
něla a snažila se mne vést spí-
še k holčičím věcem. Ale táta 
s dědou jsou fotbalisté tělem 
a duší, takže to překonali.

Kluci dokáží být zapálení fot-
balisté a pro hru se čehokoli 
vzdát. Jak je to u vás?
To je podobné. Fotbal je pro 
mne hrozně moc. Žiji s ním již 
od mala. Také jsem vystudova-

la masáže a masírování je můj 
koníček. Jiný další asi vážně 
nemám. Mám ráda všechny 
sporty. Jezdím na kole, hraji 
tenis. Ale fotbal prostě miluju.

Říkala jste masérka. Chtěla 
byste pomáhat místním fot-
balistům?
Někde tam hluboko takové 
přání existuje. Ale zatím 
pracuji v Mostě, u sportovního 
maséra, kde sbírám zkušenos-
ti. Stará se hlavně o softbalisty. 
Ještě se mám co učit.

Pro kluky je fotbal často prá-
ce, ti hodně dobří si vyděla-
jí i pěkné peníze. V ženském 
fotbalu to platí také?
To určitě ne. Ženy fotbal hrají 
pro zábavu a rozhodně ne kvů-
li penězům.

Jak dlouho ještě chcete hrát?
Dokud to zdravotně půjde.

Slyšel jsem, že hráčkám 
je i čtyřicet…
Jednu takovou spoluhráčku 
opravdu máme a hrozně ji to 
baví. A její manžel je strašně 
proti. Ona to ale má ráda, už 
kvůli té naší partě. My si straš-
ně vzájemně pomáháme.

Kde je budoucnost teplických 
fotbalistů? Slyšel jsme sny 
o první lize. To je asi dlouhá 
cesta?
Hrozně dlouhá. Bude to chtít 
neustále bojovat a nevzdat to. 
Starší hráčky to hrají pro zá-
bavu, ty do toho nešly s cílem 
hrát první ligu. Když je vám 
25 let, začnete myslet spíše na 
založení rodiny. Ale my mladší 
a dorostenkyně určitě tuhle 
budoucnost vidíme a doufáme 
v ni. Uděláme pro to všechno. 

Ženy fotbal hrají pro zábavu,   ne kvůli penězům

p r o f i lOd příštího roku bude mít FK Teplice i vlastní ženský tým
Hráčky již v dresu prvoligových Teplic 
nastupují, ale oficiálně patří pod fK 
Kostomlaty pod milešovkou. vedení obou 
klubů se dohodla, že se od příštího roku 
sloučí. fotbalistky nyní hrají čtvrtou nej-
vyšší soutěž a pod silným zázemím Teplic 
si brousí zuby na vyšší mety. loni soutěž 
vyhrály, ale kvůli nedostatku peněz se 
rozhodly nepostoupit.

podle ředitele fK Teplice petra Hynka 
je postavení ženského týmu logické. 
velký počet klubů již ženské družstvo 
má. Klub počítá s vyššími soutěžemi. 
„rozhodně se nebráníme,“ prohlásil 
sportovní ředitel Jan Skýpala. fotbalistky 
zatím budou hrát v Kostomlatech, ale 
v Teplicích již trénují. pokud by se dostaly 
do baráže o postup, není vyloučené, že 

si zahrají na Stínadlech. „To je pro holky 
velká motivace,“ přiznala kapitánka 
klubu lenka Boroschová.

Ženský tým existuje v Kostomlatech již 

od roku 2007. pod hlavičkou fK Teplice 
se chce rozšířit a nabírat talentované 
dívky z celého Teplicka. S jejich tréninkem 
začít již od přípravky.
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Gulliverovy cesty míří do divadla
Ústecká Mladá scéna přiveze 
do Krušnohorského divadla 
představení Gulliverovy ces-
ty. Nesmrtelný příběh zahrají 
divadelníci 22. listopadu 
od 10:30 hodin a vstupné 
je od 60 do 80 korun. Jedno 
z neznámějších děl světové 
literatury je kniha velkého 
anglického satirika Jonatha-
na Swifta. Imaginární cesto-
pis byl poprvé vydaný v roce 
1726 a od té doby vychází 
v dalších a dalších vydáních 
a nastavuje nemilosrdně 
zrcadlo lidské zlobě a zka-
ženosti. O jeho zpracování 
se pokoušela nejen různá 
divadla, ale i filmoví tvůrci. 
Dílo dokonale kloubí humor, 
dobrodružství a neotřelou 
filozofii. Pro divadelní ztvár-
nění vybrali herci dva první 

díly, kdy se cestovatel ocitá 
v říši liliputánských trpaslíků 
a později v zemi obrů. Věří-
me, že se budou děti skvěle 

bavit a dospělý divák po 
chvilce smíchu začne určitě 
přemýšlet o svém chování 
a o lidstvu obecně.  zt

Návštěvníky Jazz Clubu 
rozproudí Duende
V Teplickém Jazz Clubu 
vystoupí skvělí Duende. Na 
jejich koncert si můžete zajít 
21. listopadu od 20:00 hodin 
a vstupné je 140 korun. Jedná 
se o autorský projekt výraz-
ného kytaristy a skladatele 
Tomislava Zvardoně, k jehož 
atributům patří především 
pestrost, barevnost a žánrový 
přesah. V projektu, který tvoří 
výhradně autorská tvorba, 
zaujme především stylová 

rozmanitost. Od jazzu přes 
rytmicky zajímavou latin-
skou a africkou muziku až po 
flamenco. To vše zabaleno do 
písničkové formy s dostatečně 
velkým prostorem k improvi-
zaci. V kapele působí kromě 
kytaristy Tomislava Zvardoně 
profesionální hudebníci jako 
zpěvačka a hráčka na ukulele 
Veronika Diamantová, která 
působila např. v kapelách 
Laura a její tygři.  zt

Skvělí Neřež chystají 
nářez svých hitů

Jedna z nejlepších českých 
folkrockových kapel – Neřež – 
vystoupí 25. listopadu v teplic-
kém Domě kultury. Akce začne 
v 19:00 hodin a vstupné je od 
160 do 180 korun. Jedná se o 
předvánočně laděný koncert 
známé kapely, která je volným 
pokračováním skupiny Nerez, 
založené Zdeňkem Vřešťálem, 
Zuzanou Navarovou a Vítkem 
Sázavským. Pořad je složený 
z koled a vánočních písní ka-
pely, doplněný nejznámějšími 
hity kapel Nerez a Neřež.  zt

Teplice ožijí Beatovým festivalem
V pořadí již pátý Beatový 
festival s podtitulem „pro 
každého něco“ přinese spoustu 
hudby nejrůznějších žánrů. 
Uslyšíte klasický rock, blues 
rock i alternativu. Akce se 
uskuteční 28. listopadu od 
18:00 hodin a vstupné je od 
260 do 290 korun. Vystoupí 
skvělí Krausberry, Jan Spálený, 
Schlak, Roman Dragoun či Me-
fisto. Na after party tradičně 
zahrají Míchačky betonu.  zt

Nezapomeňte na 
Teplickou noc divadel
Režisér Hereckého studia tep-
lického Domu kultury Jaroslav 
Hunka vás zve na herecký 
workshop v prostorách Kruš-
nohorského divadla. Nabízí 
vám základy herecké průpravy 
a jevištní mluvy. Přijďte si vy-
zkoušet, jaké to je, stát v kos-
týmu na prknech. Akce se 
uskuteční 21. listopadu a hraje 
se od 17:00 hodin. Vstupné je 
od 50 do 70 korun.  zt

Děti pobaví 
maňáskový muzikál

Zajděte si s dětmi do 
teplického Domu kultury 
na pohádku. Malý maňás-
kový muzikál pro nejmenší 
diváky od 2,5 roku. Čeká 
na vás další příběh Káči, 
Kubíka a jejich papírového 
draka. Hraje se 24. listopa-
du od 16:00 a 17:00 hodin. 
Vstupné je 40 korun.  zt

Nejslavnější rodák 
má v muzeu výstavu
Až do 
10. ledna 
příštího 
roku mů-
žete v tep-
lickém 
muzeu 
navštívit 
výstavu 
Julius Pa-
yer – nej-
slavnější 
teplický 
rodák. Ta je součástí oslav 
připomínajících 100. Výročí 
jeho úmrtí a představuje 
odborné i laické veřejnosti 
osobnost a dílo známého al-
pinisty, polárníka a roman-
tického malíře, narozeného 
v Teplicích.  zt

Talk show Haliny 
Pawlowské 

Zajděte si 24. listopadu do 
19:00 hodin na talk show 
jedné z nejúspěšnějších čes-
kých spisovatelek současné 
doby, populární moderátor-
ky, publicistky, scénáristky 
a v neposlední řadě herečky 
a ženy nejrůznějších profesí 
i tváří. Vstupné je od 180 do 
200 korun.  zt
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Oběd byl dobrý, ale ty toalety
Najíst se v historické části 
Teplic není nic obtížného. Na 
Zámeckém náměstí si přesně 
v poledne volím restauraci pří-
slovečně nazvanou U zámku. 
Na první pohled mne zaujme 
nabídka řeckých biftečků 
s balkánským sýrem. Je to 
pro mě tak záhadný název 
a tím i lákavý, že se roz-
hodnu vypustit záludnou 
otázku na doporučení.

Ačkoli je doba oběda, 
v restauraci je téměř prázd-
no. Rychle stačím ještě na-
kouknout do jídelního líst-
ku s poledním menu, který 
mi leží na stole. Druhým 
dnešním jídlem je kuřecí 
soté. Vše doplňují trojice 
stálých jídel, která mají každý 
den. Sladké povidlové knedlíky, 
kuřecí řízek nebo smažený sýr. 
Číšnice je u mne ve velmi krát-
ké chvíli, příliš toho ani v té 
chvíli na práci nemá. Zeptá se, 
zda si chci dát i polévku, kte-
rou nabízejí. Je na výběr malá 
a velká porce. Volím tu menší 
a objednávám kolu.

Polévku a pití dostávám vel-
mi rychle. Kuřecí vývar se ze-
leninou je horký s kusy masa, 
zeleniny a kapáním. Pro mne 

je dostatečně ochucený, ale 
ze zvyku hledám sůl a pepř. 
Na stole bohužel chybí. Pokud 
bych koření chtěl, musel bych 
si přivolat obsluhu. V okamži-
ku, kdy se dostávám do po-
slední třetiny porce polévky, 
začínám pociťovat zradu. Po-

lévková miska je opravdu hod-
ně malá a lžící polévku u dna 
nenaberu. Zaznamenávám, že 
i tady se smí během oběda bo-
hužel kouřit.

Krátce po polévce mi přistá-
vají na stole biftečky. Tedy ony 
jsou to spíše karbanátečky, na 
kterých je nasypaný balkán-
ský sýr. S opečeným brambo-
rem, zelnými saláty a řecký-
mi tzatziki. Zelenina je dobrá, 
i když bílé zelí na můj vkus 
trochu moc kmínové. Zkusím 

karbanátek. Je velmi chutný 
a rozhodně ne plný strouhan-
ky. Protože kuchař mleté maso 
dochutil akorát a je samotné 
dobré, v kombinaci s trochu 
větším množstvím balkánské-
ho sýra navrchu je prostě moc 
slané. Je třeba si na to dávat 

pozor. Pak již nemám po-
krmu co vytknout.

Ještě zamířím na toale-
ty. Není zde nepořádek, 
ale ty záchody pamatují 
snad ještě vládnutí jedné 
strany. Na dlaždicích je vi-
dět zažraná černota, jinde 
opravy a neočištěná malta. 
Pisoáry jsou místy uštíp-
nuté a přívod vody k nim 
celý rezavý.

Když přivolám číšnici, hodin-
ky ukazují, že jsem zde strávil 
25 minut, což svědčí o tom, že 
to zde jde rychle. Za oběd pla-
tím 110 korun.

V restauraci se lze doce-
la dobře najíst a kuchař svo-
ji práci evidentně zná. Jedna 
rada, toaletám se tady určitě 
vyhněte, takhle by v moderní 
restauraci v centru lázeňského 
města určitě vypadat neměly. 
Dokud se to nezmění, již sem 
nikdy nepřijdu.  zt

I N Z E R C E

Tak jako každý rok i v ten letošní připravilo 
Aquacentrum Teplice pro své návštěvníky zajímavé akce.
Pro naše malé a nejmenší je tu oblíbený Mikulášský týden, 
který začne na první adventní neděli a potrvá do 6. 12. 2015. 
Pro dětské návštěvníky je připraveno jak speciální vstupné, 
tak kolo štěstí s dárky a sladkostmi.

Od 21. 12. 2015 startuje Vánoční prázdninová provozní doba 
kdy mohou návštěvníci využít zvýhodněné vánoční vstupné. 
Plavecká hala bude otevřena jak na Štědrý den, oba svátky vánoční, 
tak i na Silvestra a Nový rok.

Podrobnosti ohledně provozní doby o vánočních prázdninách 
a vánočním vstupném naleznete na www.aquacentrum-teplice.cz. 
Těšíme se na vaši návštěvu a zachovejte nám i nadále přízeň.

Prosinec
v Aquacentru

Teplice
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Farmáře najdete, 
ale nejen je

Farmářské trhy jsou poslední 
léta velkým hitem. V Teplicích 
probíhají hned na dvou místech. 
Mířím na náměstí. Na první 
pohled je mi jasné, že představa 
farmářského trhu, kde se místní 
pěstitelé snaží udat na zahrád-
kách vypěstovanou zeleninu 
a ovoce, je trochu mylná. Cel-
kem napočítám jen čtyři stánky 
s podobným sortimentem.

Akci by spíše seděl název řez-
nické trhy. Stánků s řeznickými 
specialitami z celého regionu 
napočítám celkem pět. Ačkoli 
je výběr velký, u řezníků se tlačí 
hodně lidé. „Chodím sem pravi-
delně. Pro uzené nebo škvarky,“ 
uvedla Martina Buchtová.

Co ale určitě české farmá-
ře nepodporuje, je velký stá-
nek s nápisem řecké speciality. 
Stejně tak i stolek, kde prodej-
ce nabízí speciální kráječ na 
zeleninu.  zt
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hrad rýzmburk 
u Oseka patřil 
jednomu z nej-
významnějších 
českých středo-
věkých rodů – 

Hrabišicům, v erbu měli hrábě. Rozhodujícím 
způsobem se podíleli na vývoji celého regio-
nu severozápadních Čech. V Oseku kromě hra-
du založili také významný klášter cisterciáků. 
Mnozí členové rodu navíc působili ve význam-
ných funkcích na královském dvoře.

  tým amerického fotbalu 
Nordians vznikl v roce 2012. 
Jedná se o první klub tohoto 
sportu na území Teplic a od 
roku 2013 je členem České 
asociace amerického fotbalu.

  Budova nazývaná „Boží prst“ je pro 
tepličany legendární. Jedná se o nejvyšší 
budovu ve městě a nelze ji přehlédnout. 
Výstavba probíhala v letech 1964 až 1968. 
Navržena byla v libereckém stavoprojektu 
pozdějším členem inovátorského ateliéru Sial 
Miroslavem Masákem jako přechodný typ bydlení 
pro dělníky samotáře a bezdětné páry. Na 
principu startovacího bydlení funguje dodnes.
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Skautské klání v atletice již po devatenácté
Již po devatenácté v novodobé historii skautin-
gu na Teplicku se v sobotu 3. října sešli členové 
této organizace k dalšímu ročníku lehkoatletic-
kých závodů, které pod názvem Memoriál Víti 
Lapáčka – Mucína, jednoho z činovníků, kteří se 
na této tradici podíleli. Letošní ročník, který se 
stejně jako ty poslední konal v areálu Základní 

školy Buzulucká v Teplicích, byl již devatenáctý. 
Akce se zúčastnilo aktivně 69 soutěžících všech 
věkových kategorií, na průběhu klání se pak po-
dílela ještě další desítka činovníků. Děti, mládež 
i dospěláci se v průběhu slunného dopoledne 
utkaly v tradičních atletických disciplínách jako 
je sprint, dálkově běhy, skok do výšky a dálky 
stejně jako hod kriketovým míčkem, graná-
tem i koulí. Výsledky se archivují na webové 
stránce www.tepatlet.premyslaorace.cz, kde 
jsou k dispozici i rekordy od prvních ročníků po 
současnost. Nutno dodat, že téměř každý rok se 
podaří nějaký historický rekord prolomit. „Akce 
se díky hezkému počasí i hladkému průběhu 
zdařila, velké poděkování patří také vedení ZŠ 
Buzulucká a sponzorům, kteří věnovali dětem 
hezké ceny za odměnu,“ dodává Jiří Richter 
z pořadatelského střediska Doubravka Teplice. 
Mezi dárce se zařadilo Město Teplice a firmy 
Coca-cola a Severočeské doly.  Jiří richter

Biopark gymnázia 
má nového obyvatele

V Bioparku teplického gym-
názia našel  svůj domov další 
obojživelník. Je jím axolotl me-
xický, někdy nazývaný vodní 
dráček nebo tygří mlok. Tento 
tvor stráví většinou celý život 
ve formě neotenické larvy – 
larvy schopné se pohlavně 
rozmnožovat. Pro larvy je cha-
rakteristický kožní lem na oca-
su a vnější keříčkovité žábry, 
které po metamorfóze zcela 
zmizí. Typické zbarvení jedin-
ců žijících ve volné přírodě je 
šedé až černé, v zajetí se nej-
častěji vyskytuje albinotická 
nebo zlatá forma. Dorůstají až 
35 cm a mohou vážit až 300 g. 
Jsou to obyvatelé jezer Lago de 
Chalco a Lago de Xochomilco 
v Mexiku.  Gymnázium Teplice

Jak jsme si vlezli do leknínu
Naše říjnové povídání s Hele-
nou mezi knihami bylo trochu 
poznamenáno podzimní nostal-
gií – málo platné, přicházející 
dušičkové období se sychra-
vým počasím nás zpomaluje 
a po tom letošním horkém létě 
je to dost náročný „sešup“. 
Adaptace na zimu se ale určitě 
podaří, ostatně stejně jako 
každý rok nám ani nic jiného 
nezbývá. Ti z nás, co si minule 
stihli udělat testíky na tempe-
rament, s potěšením zjistili, že 
jsou „v normálu“. Znamená to, 
že v sobě mají přiměřený mix 
sangvinika, cholerika, melan-
cholika i flegmatika a citovou 
i racionální část své osobnosti 
mají víceméně vyrovnanou. 
Což je zcela v pořádku, protože 
kdyby pánbůh chtěl mít na 
světě jen čisté sangviniky, 
choleriky, melancholiky a fleg-
matiky, tak by to určitě zařídil. 
Nicméně, moudré by to nebylo 
a zábavné asi taky ne. Oni si 
tyhle psychologické kategorie 
na sebe vymysleli sami lidi, 
v touze se trochu víc poznat. 
Ale záležitost je složitější, než 
se na první pohled zdá, protože 

k našemu vnitřnímu nasta-
vení, s nímž přicházíme na 
svět, přibíráme během života 
další vlivy, které nás formují 
– genom, výchovu, prostředí, 
vzdělání, kulturu a podmínky, 
v nichž vyrůstáme, věk, díky 
němuž nejen stárneme, ale 
také se vyvíjíme atd., atd... 
takže třeba při pohledu na 
Hispánce a Skandinávce je 
na první pohled zřetelné, kdo 
z nich je introvert a kdo extro-
vert. I když výjimky potvrzují 
pravidlo. Zkrátka, pro jednot-
livé kategorie je teoreticky 
definován soubor charakteris-
tických vlastností, ale v kaž-
dém člověku se stejně ve finále 
individuálně smísí a překryjí. 

 Senzační senioři Teplice

Studenti gymnázia z Dubí se dozvěděli jak pomáhat potřebným
Naší společností dost intenzívně rezonuje 
otázka integrace či inkluze ve vzděláva-
cím procesu. Ta má samozřejmě své limity 
a je jasné, že děti s mentálním postižením 
se nebudou vzdělávat společně s gymna-
zisty. Proč by se ale nemohli vzájemně 
poznávat, trávit spolu část volného času? 
S touto myšlenkou přizvalo před dvě-
ma léty vedení soukromého Gymnázia 
J. A. Komenského v Dubí  ke svému záři-
jovému pobytu u Jaderského moře také 
žáky soukromé speciální školy Arkadie 
a klienty sociálních služeb Arkadie. Tohle 
pozvání se každoročně opakuje a tak už 
byli v minulých dnech studenti gymnázia 

a žáci a klienti Arkadie na Makarské rivi-
éře společně potřetí. Vzájemně se tu po-
znali, studenti se v přirozených situacích 
dozvěděli jak pomáhat těm, kteří pomoc 

svého okolí potřebují. Program pobytu 
byl takový, jaký jen může u prosluněné-
ho pobřeží být. Koupání, výlety do okolí, 
projížďka „vláčkem“, ale také stravování 
v restauraci, které přinášelo nové podně-
ty, nové vzorce chování. Studentům pobyt 
přinesl zkušenost s lidmi trochu jinými, 
se kterými se někteří budou setkávat ve 
svých budoucích profesích, ale všichni 
v běžném životě. Za to všechno patří dík 
vedení dubského gymnázia, manželům 
Koukolovým, dlouholetým sponzorům 
Arkadie, kteří pobyt finančně podpořili, 
ale také doprovodu z Arkadie i samotným 
studentům.  Josef Hon

Podzimní závody si 
v užívali v Bystřanech

V Bystřanech si 4. října pří-
tomní užívali podzimní závody, 
které pořádala Sportovní stáj 
Svobodová a Stáj u Lucky. 
Nechyběla jízda ve zručnosti 
pro malé jezdce. Ti zkušenější 
si užívali i skoky. 

 Sportovní stáj Svobodová

Výtvarná soutěž 
v Krupce zná své vítěze

Letní prázdniny jsou sice již 
za námi, ale stále si můžeme 
vzpomenout na to, co krásné-
ho jsme v průběhu léta zažili. 
Jsou to pak především děti, 
které mají zážitky z letních 
táborů, rodinných dovolených 
nebo jen tak z okolí svého 
bydliště. Město Krupka proto 
ve spolupráci se společností 
Sport Krupka vyhlásilo již před 
prázdninami výtvarnou soutěž 
pod názvem Zážitek z prázd-
nin. Soutěž byla vyhlášena pro 
všechny žáky prvního stupně 
krupských základních škol. Po 
pečlivém zvažování a hlaso-
vání se vítězi soutěže stali Jan 
Chára z MŠ a ZŠ Masarykova, 
Barbora Boháčová a Natálie 
Kubíková (obě z MŠ a ZŠ Tep-
lická). Na všechny tři vybrané 
autory čekala hlavní cena 
v podobě koloběžek, které 
si převzali během slavnost-
ního vyhlášení výsledků na 
krupském městském úřadě. 

 město Krupka
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Deratizace končí
V rámci prevence nadměrné-
ho výskytu hlodavců provádí 
město periodickou povrcho-
vou deratizaci, která skončí 
17. listopadu. Město upozor-
ňuje zvláště rodiče malých 
dětí a majitele psů na nutnost 
zvýšené opatrnosti. Deratizace 
probíhá na katastrálním území 
města Teplice od Hudcova 
až po  Sobědruhy. Chemické 
prostředky, které se při ní 
používají, mohou při požití 
způsobit otravu.  zt

Neotálejte s výměnou 
občanky a pasu
Magistrát žádá Tepličany, aby 
si překontrolovali platnost 
občanských průkazů a ces-
tovních pasů. Pokud jejich 
platnost končí do 31. prosince, 
měli by požádat co nejdří-
ve o jejich výměnu. Žádosti 
o výměnu dokladu vyřizují pra-
covníci na přepážkách odboru 
správních činností v budově 
magistrátu. S ohledem na 
délku výrobní lhůty nových 
dokladů, která může činit až 
30 dní a také pravděpodobnou 
celostátní odstávku systému 
evidence osobních dokladů, 
upozorňuje radnice na možné 
komplikace, které mohou před 
koncem roku nastat. Výměna 
dokladů probíhá podle doby 
jejich platnosti v desetiletých 
cyklech. V současné době 
zůstává před koncem roku 
k výměně asi 1600 občanských 
průkazů v Teplicích.  zt

Výměna parkovacích 
průkazů OZP
Úřady práce vyměňují průkazy 
mimořádných výhod a dočasné 
průkazy osob se zdravotním 
postižením. Starší typy průka-
zů jsou nahrazovány plastovou 
kartičkou velikostí odpoví-
dající například občanskému 
průkazu. Vyměnit průkaz je 
třeba do konce letošního roku. 
Po vyzvednutí nového průkazu 
osoby se zdravotním postiže-
ním (OZP) je nutné vyměnit 
i stávající označení pro parko-
vání za nový parkovací průkaz 
označující vozidlo přepravu-
jící osobu těžce zdravotně 
postiženou. Parkovací průkaz 
vydává teplický magistrát na 
Mírovém náměstí 2970, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví. 
Při výměně je nutné  předložit  
fotografii žadatele o rozměru 
45 x 35 mm s jeho aktuální 
podobou, nový průkaz osoby 
se zdravotním postižením 
a platný občanský průkaz.  zt

Drážďanské Vánoce osladí štola
Vánoční trhy v Drážďanech 
se i v letošním roce ponesou 
v duchu tradiční drážďanské 
štóly. Takzvaný štólový průvod, 
kdy bude obří drážďanská 
pochoutka rozkrájená, je plá-
novaný na 5. prosince.

Každým rokem ji připravu-
jí pekaři a cukráři zhruba 130 
pekařství z Drážďan a okolí ze 
štólových plátů. Obří štóla urče-
ná pro Štólovou slavnost se ne-
peče vcelku jako ta první z roku 
1730, ale skládá se ze zhruba 
400 štólových plátů, z nichž kaž- 
dý váží kolem osmi kilogramů. 
Pláty jsou přímo na štólovém 
voze spojeny cukrovou hmotou 
a vytvarovány, aby výsledek co 
nejlépe připomínal drážďan-
skou štólu. Takto vzniklé něko-
likatunové dílo je nakonec ještě 
potřeno vrstvou másla a posy-
páno moučkovým cukrem. 

Za asi nejvýznamnějšího 
propagátora drážďanské štóly 
je považován saský panovník 
August Silný, který rád pořádal 
velkolepé a bouřlivé barokní 
slavnosti. V roce 1730 si pro 
jednu z nich, nazvanou Zeit- 
hainer Lustlager čili Zeithain-
ský tábor rozkoše a radosti, 

nechal upéct obří štólu o váze 
1,8 tuny a zhotovit obrovský 
nůž na její nakrojení. Augusto-
va obří štóla byla pečena něko-
lik dní ve speciálně pro ni zho-
tovené peci. Právě Augustovo 
pečení obří štóly bylo předob-
razem současné drážďanské 
Štólové slavnosti.

Další dráďanskou vánoční 
gurmánskou tradicí je horké 
víno s názvem Weiß & Heiß, 
které se připravuje dle origi-
nálního receptu z roku 1834. 
Tuto vánoční specialitu nabízí 
na Štrýclmarktu u svého stán-

ku vinařství Wackerbarth.
Tehdy v zimě pobýval August 

Raugraf von Wackerbarth na 
svém barokním zámku. Vinaři 
z okolí přinesli na podzim své 
hrozny ke zpracování a víno 
nyní zrálo ve sklepeních. Ale 
hrabě hledal něco jiného - ná-
poj, který by člověka rozehřál. 
Přidal tedy k vínu šafrán, anýz 
a granátové jablko a pak ještě 
dostal spásnou myšlenku a te-
kutinu zahřál. A tak si připra-
vil bílé svařené víno, které se 
v Sasku o Vánocích a v zimě 
s oblibou pije dodnes.  lu

Zkuste si udělat vlastní štolu

TĚSTO
•	 450 g polohrubé mouky
•	 200 g másla
•	 120 g cukru
•	 125 ml mléka
•	 1 kostka droždí (42 g)
•	 180 g rozinek
•	 6 lžic rumu
•	 100 g mletých mandlí
•	 100 g kandovaného ovoce 
•	 je možné přidat i marcipán
•	 špetka soli

NA POSYPÁNÍ
•	 4 lžíce másla
•	 1 vanilkový cukr
•	 4 lžíce moučkového cukru

PŘÍPRAVA
Do vlažného mléka s trochou cukru 
rozdrobíme droždí a necháme vzejít 

kvásek. Do mísy nasypeme mouku, 
cukr, změklé máslo, mandle, rozinky 
namočené v rumu a kandované ovoce 
a sůl, přidáme kvásek a zaděláme. 
necháme hodinu kynout. poté vzniklé 
těsto vyklopíme na pomoučený vál, 
znovu je vydatně propracujeme a opět 
necháme hodinu odpočívat v teple. 
z těsta vyválíme obdélník a delší stranou 
ho přeložíme do dvou třetin spodního 
dílu. Troubu předehřejeme na 200 °c. 
Štólu přesuneme na plech vyloženým 
papírem na pečení a potřeme teplou 
vodou.  poté pečeme přibližně 60 minut, 
zkoušíme špejlí, zda je propečená. 
pokud se na špejli těsto nelepí, vyjmeme 
štólu z trouby a necháme vychladnout. 
rozpustíme máslo a potřeme jím povrch 
štóly. Silně posypeme moučkovým 
cukrem s vanilkou. pečlivě ji zabalíme do 
alobalu a necháme do vánoc rozležet.

Recept hraběte 
Wackerbartha 
z roku 1834
INGREDIENCE
•	 750 ml bílého vína
•	 750 ml světlé hroznové šťávy
•	 1 1/2 chemicky neupraveného 

pomeranče
•	 3 hřebíčky
•	 1 1/2 badyánu
•	 1 1/2 tyčinky skořice
•	 3 lžíce pomerančového 

likéru cointreau
•	 1 1/2 lžičky medu
•	 12 lžiček rumu

PŘÍPRAVA
pomeranče umyjeme horkou vodou 
a nakrájíme na plátky. Hřebíček a badyán 
s plátky pomeranče ohřejeme v hroznové 
šťávě se skořicí. přidáme bílé víno. 
nyní se směs už nesmí vařit. nakonec 
vmícháme cointreau a osladíme medem. 
nalijeme přes sítko do sklenic a podává-
me s trochou rumu.
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Lékařská pohotovost 
dospělí a děti, Teplice
adresa:  vchod vedle polikliniky
muDr. Hana pácaltová
u nemocnice 3065, 415 01 Teplice
Telefon: 417 519 721
 
Ordinační / Provozní doba: 
po–pá: 18:00–21:00
So, ne, Sv: 10:00–19:00

Zubní pohotovost zejména pro 
Děčín, Teplice, Ústí nad Labem, 
Most, Lovosice, Litoměřice 
Krupka, Dubí, Jílové 
adresa: petrovice 118, petrovice
Telefon: 475 205 275

Parkování v centru:
Provozní doba: 
pondělí až pátek: 8:00 až 18:00 hodin
sobota: 8:00 až 12:00 hodin
neděle, svátky: bezplatné parkování

osoby s trvalým bydlištěm v místě place-
ného stání a přilehlých ulicích: 
ul. Krupská, ul. u radnice, ul. Kapelní, 
ul. u Krupské brány, ul. rokycanova, 
ul. Školní, vlastníci motorového vozidla 
roční parkovací karta: 800 korun 
půlroční parkovací karta: 500 korun

Krátkodobé parkování: 1 hodina 10 korun 
a každá další započatá 30 korun. 

Havarijní linky:
Severočeské vodovody 
a kanalizace: 840 111 111
Poruchová linka plyn: 552 305 233
ČEZ: 840 850 860
RWE: 1239

Útulek pro opuštěná 
a toulavá zvířata
pro veřejnost je otevřen v úterý a ve 
čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin. 
nově příchozí přírůstek je do 24 hodin 
podroben veterinárnímu vyšetření 
a následně je umístěn po dobu 11 dní 
do karantény. po uplynutí této doby je 
zvíře oočkováno a nabízeno do náhradní 
pěstounské péče. 
Adresa útulku: 
Dvorská 195, 415 01 Teplice – prosetice 
Tel: 417 510 504 
e-mail: utulekteplice@email.cz

Město Osek zve zájemce
na Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu. To se uskuteční 30. listopadu 
od 16:30 hodin. 
zpívat budou děti ze základních škol. 

Filharmonie Teplice
Telefon: 417 533 103
www.severoceskafilharmonie.cz
www.scf.sf.cz

Kino Květen
Telefon: 417 515 940
www.dkteplice.cz/ 
kino-kveten-teplice.html

Krušnohorské divadlo
Otevírací hodiny:
po–pá: 11:30–16:30 
Telefon: 417 515 930
www.dkteplice.cz

Muzeum
Telefon: 417 537 869
www.muzeum-teplice.cz

Hlášení poruch 
na veřejném osvětlení
služba: 417 539 386
pohotovost: 728 063 655

Probační a mediační služba ČR 
středisko Teplice
Telefon: 417 516 111

Dům dětí a mládeže
Telefon: 417 538 840

Hřbitov
na městském hřbitově se pronajímají na 
dobu 1–5 let tzv. hrobová místa, což jsou 
klasické hroby, hrobky a urnové hroby, 
dále kolumbární okénka k uložení uren, 
nebo se provádí rozptyl. pozůstalí se 
mohou rozloučit se svými zesnulými ve 
zrekonstruované smuteční obřadní síni. 

Správa hřbitova
tel. 417 510 919, Jaroslava maděrová, 
lenka Tropschuhová
pondělí: 8:00–12:00 a 12:30–17:00
Středa: 8:00–12:00 a 12:30–17:00
 
Pokladna
pondělí: 8:00–12:00 a 12:30–16:30
Středa: 8:00–12:00 a 12:30–16:30
 
Návštěvní doba
duben–říjen 8:00–19:00 po–ne
listopad–březen 8:00–17:00 po–ne
 
nájemné za hrobové místo: 25 Kč/m2/rok
Služby spojené s nájmem: 200 Kč/rok
cena za pronájem smuteční 
obřadní síně: 1300 Kč
cena za pronájem smuteční obřadní síně 
při „urnovém“ obřadu: 600 Kč
na správě hřbitova probíhá kontrola 
smluv na nájem hrobových míst. na zákla-
dě této kontroly jsou rozesílány upomínky 
o neplacení nájemného a služeb s tím 
spojených. pokud se údaje o nájemním 
místě liší, budou po předložení nájemní 
smlouvy opraveny. Seznam nezaplacených 
hrobových míst je vyvěšen na vývěsce 
Správy hřbitova. Seznam bude pravidelně 
aktualizován. postupně budou tato 
hrobová místa navržena na zrušení.

•	 Městské	jesle	Bělehradská	 tel.:	417	530	289
•	 MŠ	Čtyřlístek	 tel.:	417	537	322
•	 MŠ	Fr.	Šrámka	 tel.:	417	575	744
•	 MŠ	Hlávkova	 tel.:	417	563	869
•	 MŠ	J.	Ressla	 tel.:	417	538	113
•	 MŠ	J.	V.	Sládka	 tel.:	417	537	119
•	 MŠ	Jaselská	 tel.:	417	530	439
•	 MŠ	Jugoslávská	 tel.:	417	538	454
•	 MŠ	Karla	Čapka	 tel.:	417	539	695
•	 MŠ	Kaštánek	 tel.:	417	539	373
•	 MŠ	Krteček	 tel.:	417	538	719
•	 MŠ	Moskevské	náměstí	 tel.:	417	539	193
•	 MŠ	Na	Kopečku	 tel.:	417	562	923
•	 MŠ	Na	spojce	 tel.:	417	539	532
•	 MŠ	Pramínek	 tel.:	417	538	958
•	 Správa	škol	 tel.:	417	539	434
•	 Základní	škola	a Mateřská	škola	Teplice	 tel.:	417	553	042
•	 ZŠ	Edisonova	 tel.:	417	563	486
•	 ZŠ	s rozšířenou	výukou	hudební	výchovy	 tel.:	417	562	392
•	 ZŠ	s rozšířenou	výukou	matematiky	a přírodních	věd	 tel.:	417	530	497
•	 ZŠ	s rozšířenou	výukou	tělesné	výchovy	 tel.:	417	539	809
•	 ZŠ	s rozšířenou	výukou	tělesné	výchovy	 tel.:	417	539	586
•	 ZŠ	s rozšířeným	vyučováním	cizích	jazyků	 tel.:	417	539	040
•	 ZŠ	s rozšířeným	vyučováním	informatiky	a výpočetní	techniky	 tel.:	417	538	672
•	 ZŠ	U Nových	lázní	 tel.:	417	537	800
•	 ZŠ	Verdunská	 tel.:	417	537	032

Š K o l y,  Š K o l K y,  J e S l e

Americká 9. 11. – 12. 11 
Svojsíkova 16. 11. – 19. 11. 
Trnovanská 10. 11. – 13. 11. 
Metelkovo náměstí 12. 11. – 16. 11. 
Maršovská, parkoviště 12. 11. – 16. 11. 
Dubská 13. 11. 17. 11. 
V Závětří	 13.	11.	–	17.	11.	
Potěminova 16. 11. – 19. 11. 
Mostecká 16. 11. – 19. 11. 
Jugoslávská 17. 11. – 20. 11. 
Habrová 17. 11. – 20. 11. 
Bílinská 17. 11. – 20. 11. 
Stará Duchcovská 17. 11. 20. 11. 
Opavská 18. 11. – 21. 11. 
V Břízkách 18. 11. – 21. 11. 
Máchova ulice 18. 11. – 21. 11. 
Proboštovská 19. 11. – 23. 11. 
Holečkova 20. 11. – 24. 11. 
Karla Čapka 6. 11. – 10. 11. 
Pražská 20. 11. – 24. 11. 

K. J. Erbena 20. 11. – 24. 11. 
Kpt. Jaroše 23. 11. – 26. 11. 
Školní 23. 11. – 26. 11. 
Stará mlýnská 24. 11. – 27. 11. 
Jaselská 24. 11. – 27. 11. 
Duchcovská 25. 11. – 28. 11. 
Potoční 29. 10. – 2. 11. 
A. Staška 25. 11. – 28. 11. 
Zemská	 26.	11.	–	30.	11.	
Přítkovská ulice 27. 11. – 1. 12. 
Sobědruhy, vedle restaurace 
U Slunce 26. 11. – 30. 11. 
Bohosudovská 29. 10. – 2. 11. 
E. Krásnohorské 30. 11. – 3. 12. 
P. Holého 30. 11. – 1. 12. 
Sviní potok 31. 11. – 2. 12. 
Vrázova 31. 11. – 2. 12. 
Přítkovská 27. 11. – 1. 12. 
Raisova 30. 11. – 3. 12. 
Jankovcova 27. 11. – 1. 12.

v e l K o K a p a c i T n í  K o n T e J n e r yD Ů l e Ž i T É  K o n T a K T y

Gagarinova 1423
Jaselská – areál Perla
Javorová 3026
Maršovská		1453/2	–	parkoviště	naproti	ZŠ
Nedbalova 1836
Opavská 261
Plynárenská	–	parkoviště	naproti	ZŠ
Přítkovská  1462/30
Trnovanská  1271/5
Trnovanská  1290/28
Jateční ul. u Penny Marketu
Penny Market – Trnovany
KIK, Masarykova ul.

Interspar,  Nákladní ul.
Červený kříž, Wolkerova ul.

K o n T e J n e r y  n a  T e X T i l
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3D
zážitkové 

měření zraku

maximální 
kontrola 
spolupráce 

obou očí 

nejnovější 
technologie 
subjektivního 
doladění

KN OPTIK, U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice
KN OPTIK – SPECIÁL SLUNEČNÍ BRÝLE, U Nádraží 1763/5a, 415 01 Teplice
tel./fax: 417 534 645, 417 533 961, mobil: 606 846 614, 777 663 068
www.kn-optik.cz    E-mail: info@kn-optik.cz
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