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Mladí olympionici 
budou závodit 

na Cínovci
STRANA 4

Zprávy

Hledá se nejlepší 
rybí recept

STRANA 11

Gastronomie

Jan Pippinger
Musel jsem 
zhubnout, ale 
ke knedlíkům 
se vracím
STRANY 8–9

teplice



Kulturní tip 
Josefa Hona
Období 
adventu je 
oproti ce-
lému roku 
každoročně 
trochu 
výjimečné. 
To jsme si 
v Arkadii uvědomili téměř 
před dvaceti léty a rozhodli 
jsme se uspořádat pro ve-
řejnost akci, která v té době 
v Teplicích velmi chyběla. 
Jak adventy přibývaly, vzni-
kala hezká tradice, a i když 
už je dnes v Teplicích po-
dobných akcí řada, tradice 
žije dál.  Už devatenácté 
Vánoce s Arkadií proběh-
nou, stejně jako v minulých 
letech, v prostoru před 
šanovskou Mušlí, ve čtvrtek 
10. prosince. Už od půl třetí 
si budete moct nakoupit vý-
robky chráněných dílen, ale 
také tradiční adventní dob-
roty. Abyste nemuseli pít 
svařák z plastových kelím-
ků, budou, stejně jako loni, 
k dispozici porcelánové 
hrnečky pokreslené školáky 
z Arkadie vánočními moti-
vy. Dvouhodinový program 
propukne v půl čtvrté. Jako 
každý rok, bude ho i letos 
uvádět Eva Stieberová, 
jeho součástí samozřejmě 
bude živý betlém, ve kterém 
nebudou chybět zvířátka 
a spousta tradičních postav. 
Převážně vánoční písně 
a koledy zazpívá několik 
souborů dětí i dospělých. 
Určitě to bude příjemné 
setkání všech, kdo mají 
Arkadii rádi nebo o tom 
možná ještě nevědí. Druhou 
akcí, na kterou bych vás rád 
pozval, je koncert hudební-
ho souboru Arkadie, který 
už řadu let vede Jirka Nový, 
kantor a náš kamarád. 
Bude to jeden z letošních 
posledních adventních kon-
certů. Uskuteční se na faře 
Československé církve hu-
sitské v Českobratrské ulici, 
v úterý 22. prosince v 17:00 
hodin. A protože v té době 
už do Teplic doputuje 
Betlémské světlo, budete si 
ho moct z koncertu odnést. 
Přineste si lucerničku nebo 
svíčku ve sklenici. A kam se 
v adventním čase podívám 
jinam? Určitě na koncert 
bohosudovského souboru 
Audite Silete. 

 Josef Hon, Arkadie Teplice

I N Z E R C E

Zámecké náměstí – Vánoční trhy
12. 12.
1000 Zahájení Vánočních trhů
1300 troubení Ze Zámeckého balkonu
1305 komořinka / ZUŠ Bílina
1330 mŠ cibuláček / MŠ Dubí 1
1400 troubení Ze Zámeckého balkonu
1415 ŽiVý betlém / ZŠ U Nových lázní
1500  troubení Ze Zámeckého balkonu
1505 kruŠnohorský pěVecký sbor
1530 audite silete krupka
1600 troubení Ze Zámeckého balkonu
1700 troubení Ze Zámeckého balkonu
1705 tomáŠ kočko a orchestr
13. 12.
1000 Zahájení Vánočních trhů
1300 troubení Ze Zámeckého balkonu
1305 pramínek, mŠ sukoVa
1330 pěVecký sbor poupata / ZŠ Maršovská
1400 troubení Ze Zámeckého balkonu
1405 pěVecký sbor písklata / ZŠ Maršovská
1430 canZonetta / Gymnázium Teplice
1500 troubení Ze Zámeckého balkonu
1505 VoZembach / ZUŠ Dobřany
1600 troubení Ze Zámeckého balkonu
1605 For people / ZUŠ Teplice
1630 duchcoVský pěVecký sbor
1700 troubení Ze Zámeckého balkonu
1705 Windiband / Vánoce v populární hudbě

boŽák
21/12 2100 Vánoční Gymplay
23/12 2100 XaVier baumaXa
24/12 2200 Wajnachpras 

aka XXXmas meetinG
25/12 2000 Vladimír 18 Feat dj mike traFik

jaZZ klub
11/12 2000 neW robert balZar trio
19/12 2000 tony ackerman – Vánoční 

koncert
26/12 2000 tribal style bellydance party
9/1 2000 diVadelní předstaVení the 

spis: procesně nepřijatelné
15/1 2000 justin laVash
22/1 2000 paVel houFek band
30/1 2000 marta topFeroVá

klub hVjeZda teplice
12/12 reGGae párty – 

jah messenGers reGGae band
19/12 čistírna pkj – Vánoční čistění
30/12 metaloVé loučení s rokem

kruŠnohorské diVadlo
18/12 830 a 1015  běŽný uŽiVatel
19/12 1600 běŽný uŽiVatel
30/12 1930 sen noci sVatojánské
19/1 1900 miluju tě, ale
17/1 1030 malý princ
18/1 1900 riGoletto
22/1 1900 láZeňská ples
24/1 1900 rukojmí beZ riZika

dům kultury
14/12 1900 česká mŠe Vánoční j. j. ryby 

v podání Konzervatoře Teplice
17/12 1900 prVní abonentní koncert cyklu C
19/12 1900 Vánoční koncert daVida deyla 

s Filharmonií
1/1 1330 noVoroční koncert
20/1 1900 cestoVatelská shoW – anGlie
27/1 1900 Zdeněk iZer

Zahradní dům
19/12 1600 briXiho komorní soubor

kostel jana křtitele
13/12 1800 česká mŠe Vánoční j. j. ryby
20/12 1600 audite silete

kino kVěten
9/12 1730 V srdci moře 3d
9/12 2000 ejZenŠtejn V Guanajuatu
10/12 1730 trable o Vánocích
11/12 1500 hodný dinosaurus 3d
11/12 1730 trable o Vánocích
11/12 2000 krampus: táhni k čertu
12/12 1500 sněhoVá králoVna 2 3d
12/12 1845 kouZelná Flétna, W. a. moZart
13/12 1500 sněhoVá králoVna 2 3d
13/12 1500 hodný dinosaurus 3d
13/12 1730 trable o Vánocích
13/12 2000 krampus: táhni k čertu
14/12 1730 spectre
14/12 2000 Viktor Frankenstein
15/12 1730 spectre
15/12 2000 Viktor Frankenstein
16/12 1730 spectre
16/12 2000 kouZlo měsíčního sVitu
17/12 1700 star Wars: síla se probouZí 3d
17/12 2000 poslední loVec čarodějnic
18/12 1700 star Wars: síla se probouZí 3d
18/12 2000 poslední loVec čarodějnic
19/12 1000 tři oříŠky pro popelku
19/12 1500 aldabra: byl jednou 

jeden ostroV 3d
19/12 1700 star Wars: síla se probouZí 3d
19/12 2000 star Wars: síla se probouZí 3d
20/12 1000 tři oříŠky pro popelku

20/12 1500 aldabra: byl jednou 
jeden ostroV 3d

20/12 1700 star Wars: síla se probouZí 3d
20/12 2000 star Wars: síla se probouZí 3d
21/12 1700 star Wars: síla se probouZí 3d
21/12 2000 star Wars: síla se probouZí 
22/12 1700 star Wars: síla se probouZí 3d
22/12 2000 star Wars: síla se probouZí 
23/12 1700 star Wars: síla se probouZí 3d
23/12 1730 Vánoční koncert tří tenorů
25/12 1500 hotel transylVánie 2 3d
25/12 1730 Vánoční kameňák
25/12 2000 padesátka
25/12 2200 paranormal actiVity: 

the Ghost dimension 3d
26/12 1000 malý princ 3d
26/12 1500 hotel transylVánie 2 3d
26/12 1730 Vánoční kameňák
26/12 2000 padesátka
27/12 1000 malý princ 3d
27/12 1500 hotel transylVánie 2 3d
27/12 1730 Vánoční kameňák
27/12 2000 padesátka
28/12 1000 sněhoVá králoVna 2 3d
28/12 1500 králoVé hor
28/12 1730 hunGer Games: 

síla VZdoru 2. část 3d
28/12 2000 padesátka
29/12 1000 sněhoVá králoVna 2 3d
29/12 1500 králoVé hor
29/12 1730 hunGer Games: 

síla VZdoru 2. část 3d
29/12 2000 most Špiónů
30/12 1000 sněhoVá králoVna 2 3d
30/12 1500 aldabra: byl jednou jeden 

ostroV 3d
30/12 1730 hunGer Games: 

síla VZdoru 2. část 3d
30/12 2000 most Špiónů

reGionální muZeum teplice
VýstaVy
10/12–10/1  V industriální Zóně
do 3/1  julius payer 

polárník, kartograf a malíř
do 10/1 radek Fridrich 

V industriální zóně
do 2/2  Vánoce na klopě

městské kulturní ZaříZení dubí
17/12  4. adVentní koncert
24/12  ŠtědroVečerní mŠe 

V kostele V dubí

kulturní dům Fontána bílina
11/12 1500 pichloVanka
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Oznámení
Společnost ENREI s.r.o., se sídlem Masarykova třída 536/16, 415 01 Teplice, vyhlašuje 

v souladu s Emisními podmínkami, zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech 
a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů,veřejnou nabídku

tříletých Dluhopisů „ENREI  7,20/18“
s úrokovým výnosem 7,2 % p.a.

s roční výplatou úroků.

Dluhopisy lze zakoupit ve jmenovité hodnotě od  1,- Kč. Maximální hodnota je 
do výše nevyprodané části emise. Nabídka platí do vyprodání celkové 

předpokládané hodnoty emise dluhopisů (k 24. listopadu 2015 zbývá 3,7 mil. Kč).

S Emisními podmínkami se lze seznámit na stránkách společnosti 
www.enrei.cz a v sídle společnosti na adrese:

Masarykova třída 536/16, 415 01 Teplice

www.enrei.cz
infolinka:

739 800 100

enrei-izerat-140x86.indd   1 26.11.15   9:30
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I N Z E R C E

Teplice – Pacienti, kteří míří do 
teplické polikliniky, by již brzy 
nemuseli mít takový problém 
s hledáním místa na zaparko-
vání automobilu. Teplická ne-
mocnice totiž počítá s tím, že 
by zde rozšířila počet parkova-
cích míst. „V současné době je 
u polikliniky k dispozici 38 míst 
pro zaparkování automobilů. 
Měli bychom jejich počet rozší-
řit na 82,“ uvedl ředitel teplické 
nemocnice Tomáš Hrubý. 

Odborníci cenu celé akce 
odhadli na 14 milionů korun, 
vedení Krajské zdravotní ale 

doufá, že při výběrovém říze-
ní bude cena nižší. Na vybu-
dování parkování chce přispět 
i teplický magistrát, uvažu-
je o čtyřech milionech. Hrubý 
upozornil, že cena není jen za 
parkování, ale všechny práce 
včetně sadových úprav.

Není to ale největší investi-
ce, o které teplická nemocnice 
uvažuje. Hlavní úsilí soustře-
dí na vybudování čtyř nových 
chirurgických sálů a vedle nich 
také o centrální sterilizovně. 
Cena tohoto projektu má být 
kolem čtvrt miliardy korun.  lu

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.

Pokud by vám pošťák náhodou nedoručil Žít Teplice, volné výtisky jsou k dostání v Informačním centru města na Benešově 
náměstí, ve vestibulu Domu kultury Teplice a ve vybraných tafikách, zdravotnických zařízeních a provozovnách služeb.

vydavatel: 
Media Concept s.r.o. 
17. listopadu 7 
400 10 Ústí nad Labem 
Tiskne Europrint a.s.

redakce: 
Martina Seewaldová 
tel.: 724 227 752 
e-mail: redakce@zitteplice.cz 
Daniel Mareš 
tel.: 607 154 021

obchod: 
Mgr. Miroslav Pakosta 
tel.: 602 464 749 
e-mail: obchod@zitteplice.cz

sídlo vydavatelství: 
Media Concept s.r.o. 
Masarykova 119 
400 01 Ústí nad Labem 
tel.: 602 464 749 
e-mail: miroslav.pakosta 
@mediaconcept.cz

 
Uzávěrka příspěvků a inzerce je 15. 1. 2016

www.facebook.com/zitteplice.cz

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

MC
20

15
34

2

U polikliniky se bude lépe parkovat
Už máte nakoupené 
dárky na Vánoce?

 
kateřina Slezáková 
22 let, studentka, 
fotografka 
Teplice
 

Nakoupeno mám jen z části, 
v průměru za vánoční dárky 
utratím přibližně 4 tisíce.

 
Jan Gábor 
28 let, operátor 
Ústí nad labem
 
 

Zatím ještě všechny dárky 
nemám a utratím za ně 
kolem 3 tisíc korun.

 
lucie Černá 
15 let, studentka 
Teplice
 
 

Dárky už jsem koupila 
tátovi, mámě a bráchovi. 
Dala jsem za ně 600 korun. 
Normálně utratím tak ko-
lem 1500 korun. 

 
pavlína krištová 
17 let, studentka 
Teplice
 
 

Tak já třeba ještě bydlím 
u rodičů, protože jsem 
studentka. Za dárky utratím 
kolem 7 až 8 tisíc korun.

A n k e T A

S jistotou…
 
Není nad jisto-
ty… Asi proto, 
že jich v životě 
člověk až tak 
moc nemá. 
Vlastně si může 

být jistý jen sám sebou 
a také pravidelně se opa-
kujícími jevy. Třeba tím, že 
před Vánoci jistě vypukne 
nákupní šílenství. A pokud 
nepatří k té zodpovědnější 
části populace, která má 
balíčky poschovávané po 
skříních už od léta, s jisto-
tou ho ten mumraj zasáhne. 
A stejně jako vloni a před-
loni a… vysype úspory 
z prasátka a začne shánět. 
Nakonec rozhodně něco 
uloví, zabalí a je šťastný, že 
to má za sebou. 

S jistotou také ví, že při-
jdou i prosincové jobovky. 
Třeba že na přecpaném par-
kovišti u marketu utrpí ple-
chový miláček další šrám. 
Nebo že šéf opět neocení 
celoroční pracovní výkon 
tučnou odměnou. Anebo že 
si v roce následujícím zase 
musí sáhnout hlouběji do 
kapsy, protože SVS znovu 
zdraží cenu vody a bude to 
s jistotou zdůvodňovat nut-
nými investicemi a oprava-
mi. Prostě není nad jistoty.

Veselé Vánoce a jistý krok 
v roce 2016 :) 
 
martina Seewaldová
šéfredaktorka

S l o u p e k

z p r Á v y
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Teplice využijí úspory na investice
Teplice – Teplická radnice 
chce příští rok hospodařit se 
schodkem přes 157 milionů 
korun. Neznamená to, že by se 
zadlužovala. Má totiž úspory 
z minulosti a tak je jen hodlá 
využít na různé investice.

Tou největší má být zahájení 
stavby zimního stadionu, kte-
rý by měl vyrůst v sousedství 
sportovní haly. V návrhu roz-
počtu, který tepličtí radní posí-
lají ke schválení zastupitelům 

města, je na něj vyčleněných 
70 milionů korun.

Nejde o jedinou velikou in-
vestici, kterou má město v příš-
tím roce v plánu. Vyčlení také 

50 milionů na zateplení základ-
ní školy Buzulucká. Po deseti 
milionech má jít na vybudování 
dětského ráje Aquacentrum 
Teplice a do sportoviště na 
Angru. O milion méně by pak 
mělo stát pokračování rekon-
strukce Divadelního parku.

Radní předpokládají, že cel-
kové příjmy města by měly do-
sáhnout částky 809,7 milionu 
korun. Výdaje pak 167 milio-
nů.  lu

Lyže povezete zdarma
Teplice – Zelenými krajskými 
autobusy budou moci vyrazit 
Tepličané do hor. „Milovníci 
zimních sportů ocení že na lin-
kách do Krušných hor mohou 
vozit lyže i snowboardy zdar-
ma,“ uvedl Miroslav Müller 
z odbory dopravy. 

Z Teplic lze použít dvě linky. 
První číslo 493 Teplice – Mol-
dava, se kterou je možnost na-
vštívit lyžařský areál Mikulov 
či běžkařské dráhy v Novém 
Městě, na Moldavě nebo ně-

meckém Neu Rehefeldu. Lin-
ka 484 Teplice – Komáří jezdí 
k lyžařskému areálu na Liščím 
vrchu. Poslední autobus číslo 
398 Teplice – Cínovec – Alten-
berg je varianta, jak se z Čech 
dostat na německé běžkař-
ské okruhy v Altenbergu nebo 
zdejší sjezdovky. Mimořádné 
moldavské vlaky pojedou 1., 2., 
15. a 16. února 2016 jako přímé 
spoje z Ústí nad Labem přes 
Teplice, Osek, Dubí a Mikulov 
až na Moldavu.  lu

Mladí olympionici budou závodit na Cínovci
cínovec – Běžecké lyžování a biatlon oživí v rámci 
zimní olympiády dětí a mládeže v průběhu led-
na prostory golfového areálu na Cínovci. 

Od pondělí 18. ledna do čtvrtka 21. ledna tady 
budou probíhat individuální i štafetové boje no-
minovaných dětí. Ve stopách úspěšného kruš-
nohorského lyžaře Lukáše Bauera jdou i mladí 
závodníci z oddílů soustředěných pod Okresním 
sportovním sdružením Teplice. Členka výkonné-
ho výboru sdružení a trenérka oddílu běžeckého 
lyžování TJ Lokomotiva Teplice Yvona Rubášová 
připravuje spolu se svými kolegy své svěřence na 
olympijský svátek celoročně. „Reprezen-
taci Ústeckého kraje v běžeckém lyžová-
ní budou tvořit pravděpodobně závodníci 
TJ Lokomotiva Teplice v kategorii staršího 
žactva, mezi mladším žactvem budou re-
prezentanty zřejmě napůl zástupci TJ Lo-
komotiva Teplice a Baníku Osek,“ uvedla. 

Kdo přesně v krajské nominaci bude, není 
jasné. Úspěšná generace závodníků staršího 
žactva již do bojů na Cínovci nezasáhne, pro-
tože již odrostla. „Pro nadcházející olympiádu 
máme vyšší ambice v kategorii staršího žac-
tva, ale obě dívčí kandidátky na nominaci jsou 
z mladšího ročníku 2003, což je znevýhodňuje 
oproti o rok starším soupeřkám. Jedna ze zá-
vodnic, Viktorie Vágnerová, by ale vzhledem ke 
své lyžařské vyspělosti mohla do bojů o nejvyšší 
příčky zasáhnout, a stejně jako štafeta by moh-
la mít ambice na pěkné umístění. Také jeden 

z reprezentujících chlapců 
je stejný ročník narození, 
čili v kategorii starších žáků 
prvním rokem. Oba se budou 
snažit bojovat o umístění 
v první desítce,“ řekla Yvona 
Rubášová.  zt

Bílina chce 
omezit automaty

Bílina – Vedení města Bílina se 
rozhodlo, že se pokusí omezit 
provoz heren na území města. 
Vypracovalo vyhlášku, která 
povoluje provozování výher-
ních automatů pouze na čty-
řech místech. Během listopadu 
ji předložilo občanům, aby se 
mohli k jejímu znění vyjádřit 
a navrhnout případné změny. 
Ačkoli je příjem z výherních 
automatů významný pro 
rozpočet měst a obcí, bílinští 
radní tvrdí, že radnice je v dob-
ré kondici a může si výpadek 
dovolit. Konečné slovo budou 
mít zastupitelé.  lu
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VÝROBA
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objednávce 
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www.lukyul.cz

JARNÍ 
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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
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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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Počet nakažených 
HIV v kraji stoupá
Ústecký kraj – Počet lidí nakaže-
ných virem HIV v Ústeckém 
kraji stoupá. Podle údaj VZP jich 
v regionu v roce 2013 žilo 75, 
o rok později již 88. Z toho 73 
mužů. Jejich léčba stála zhruba 
12,5 milionu korun ročně.

Nejvíce pacientů nakaže-
ných virem HIV je v České re-
publice dlouhodobě v Praze, 
ve středních Čechách a v Jiho-
moravském kraji. Mezi infiko-
vanými je výrazně více mužů 
než žen. Infekce HIV a nemoc 
AIDS se neustále šíří i přesto, 
že riziko lze snížit na naprosté 
minimum nerizikovým chová-
ním. Nemoc odhalí testy u lé-
kaře.  lu

Teplice soutěží 
údržbu komunikaci
Teplice – Město Teplice hledá 
firmu, která bude vykonávat 
zimní a letní údržbu komuni-
kací. Původně nabídky měly 
podávat do začátku listopadu, 
ale město nakonec termín 
prodloužilo a příjem nabídek 
skončil až v prosinci. V polo-
vině prosince by pak měly na 
radnici obálky rozlepit a vybrat 
ti nejvýhodnější. Teplice nemu-
sí spěchat, protože současná 
smlouva platí až do jara.  lu

z p r Á v y

4

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



Ocenění dostalo 
pět podnikatelů
Teplice – Na Krajském úřadě 
Ústeckého kraje v Ústí nad 
Labem se již popatnácté 
rozdávaly ceny Spokojený 
zákazník 2015, které každoroč-
ně uděluje Sdružení českých 
spotřebitelů. Letos přijalo 
sdružení v Ústeckém kraji 
celkem 30 návrhů. Ocenění si 
odneslo 12 z nich. Z toho hned 
pět z Teplicka.

Cenu si tak odnesl sklenář 
Miloslav Bukovský z Krupky 
a Jiří Pokorný z Oseka, který 
se věnuje motodílům.  Porota 
ocenila i kovodělnou výrobu 
Josefa Jelínka z Košťan, staveb-
niny Rudolfa Riedela z Modlan 
a Elektroštot Teplice. O ko-
nečných výsledcích rozhoduje 
odborná komise, jejímž před-
sedou je Radek Černý.  Oceně-
ní podnikatelé a firmy mohou 
získanou značku využívat dva 
roky.  zt

Zimní stadion jde definitivně k zemi
Teplice – Do konce ledna příštího 
roku z Teplic zmizí ruiny zim-
ního stadionu.

Společnost JTH Holding, 
které nyní objekt a pozem-
ky patří, ho již začala demo-
lovat. Práce potrvají dva a půl 
měsíce. Podle ředitele Jarosla-
va Třešňáka již nějaké plány 
s pozemky mají, ale nechce být 
kvůli konkurenci zatím přes-
nější. „Chtěli bychom spojit re-
kreaci s komerčním využitím,“ 
prozradil. Vše by prý chtěl mít 
hotové za dva roky.

Územní plán počítá v těchto 
místech se sportovišti, ta by 
tedy měla převažovat. „Oče-

kávám, že kvůli tomu vznikne 
velká debata,“ prohlásil radní 
Dominik Feri. Představitelé 
teplické radnice ale zaháje-
ní demolice shodně přivítali. 
Zmizí tak jeden z vředů lázeň-
ského města.

Zimní stadion byl postavený 
v letech 1972 až 1976 a byl ve 
své době považovaný za špič-

ku. Často zde hrála i reprezen-
tace. Ze stárnoucího objek-
tu ale hokejisté odešli v roce 
2007, mládež o čtyři roky poz-
ději. Objekt začal chátrat. Fir-
ma, která ho vlastnila, odsud 
odvezla vše, co se dalo zpeně-
žit. Podle náměstka primátora 
Hynka Hanzy majitelé ruinu 
městu nabídli za 100 milionů 
korun, což byla nepřijatelná 
částka. Objekt nakonec získala 
společnost JHT Holding.

Teplice nyní zimní stadion 
nemají, město ale jeho stavbu 
plánuje v sousedství sportovní 
haly. Nyní kompletuje projek-
tovou dokumentaci.  lu

Cena vody stoupne na 98 korun za kubík
Teplice – Severočeská vodárenská společnost 
zvedne v příštím roce cenu vodného a stoč-
ného o 2,1 procenta. Cena vody pro domác-
nosti včetně DPH tak bude 98 korun za metr 
krychlový. V posledních letech jde o nejmenší 
cenový skok, v minulých letech mohl být až 7,5 
procenta. Nárůst podle SVS v absolutním vyjád-
ření znamená navýšení ceny vody o 1,97 koruny 
za 1000 litrů vody ve srovnání s rokem 2015. 
Běžnou vanu si pak lidé v regionu v příštím roce 
napustí za zhruba 5,40 koruny a spláchnutí 
toalety je vyjde na 0,30 až 0,60 koruny.

 „Při průběžném vyhodnocování stavu naše-
ho vodohospodářského majetku, sociálně-eko-
nomických parametrů, předpokládané výše 
inflace, trendu spotřeby vody a dalších skuteč-
ností jsme v konsenzu s akcionáři zvolili vari-
antu navýšení ceny vody o 2,1 procenta. Je na 

spodní hranici 
možného ceno-
vého rozpětí, 
abychom neo-
hrozili fungování 
vodohospodářské-
ho majetku, a přes-
to zachovali sociální 
únosnost ceny vody,“ 
uvedl generální ředitel 
SVS Bronislav Špičák.

Společnost tvrdí, že zdražovat musí kvů-
li tomu, že lidé se stěhují do méně osídlených 
míst, a tím rostou náklady. Také musí inves-
tovat do obnovy majetku, 65 procent rozvodů 
a kanalizace je za svou životností. Akcionáři 
SVS je 458 měst a obcí na severu Čech včetně 
Ústí nad Labem a Teplic.  lu

Město prodává 
trolejbusy
Teplice – Teplická radnice se 
chce zbavit sedmi trolejbusů 
Škoda Tr 14. Již pro ně nemá 
využití, jsou odstavení na 
dvoře teplické Arrivy. Město 
je již nepotřebuje, protože 
jde o staré vozy pocházející 
z roku 1996, které nahrazují 
nově zakoupené trolejbusy. 
Do nich Teplice v poslední 
době investují značné finanč-
ní prostředky. Chce nakoupit 
nové hybridní trolejbusy. Ty 
na části své trati nepotře-
bují troleje, ale fungují na 
baterie. Cena trolejbusů je 
proto velmi levná, zájemce 
musí nabídnout minimálně 
20 tisíc korun za jeden. Musí 
ale podat nabídku na koupi 
všech sedmi vozů. O tom, kdo 
je nakonec získá, rozhodne 
nabídnutá cena, která je jedi-
ným kritériem.  lu

Bývalý hejtman Jiří Šulc stanul před soudem
Ústí nad labem – Před soudem 
začalo jednání, ve kterém je 
obžalovaný i bývalý hejtman 
Ústeckého kraje Jiří Šulc. Pří-
pad nepřímo souvisí s kauzami 
kolem evropských dotací. Šulc 
v něm figuruje jako někdejší 
předseda výboru regionální 
rady, což je nejvyšší orgán úřa-
du starajícího se o evropské 

dotace v Ústeckém 
a Karlovarském 
kraji.

Mezi obžalova-
nými jsou i bývalí 
ředitelé úřadu Pa-
vel Markvart a Petr 
Červinka, součas-
ná ředitelka Jana 
Havlicová a bývalý 

právník Jan Martinovský. 
Státní zástupce je obža-
loval, že se podle něho 
v rozporu s platnými zá-
kony podíleli buď na vy-
pracování konkurenční 
doložky nebo jejím pro-
placení pro bývalé ředite-
le Petra Kušnierze a Pav-
la Markvarta.  lu
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Ranní plavání v Aquacentru zůstává i v prosinci
AQUACENTRUM Teplice vyzkoušelo v mě-
síci listopadu 2015 ranní plavání každou 
středu tohoto měsíce od 6:00 do 8:00. 
V tuto dobu bylo pro ranní plavce zvý-
hodněno vstupné na 50 Kč/hodinu. Podle 
ředitele AQUACENTRA Michaela Parasky 
byly návštěvy dobré, a proto se rozhodl 
prodloužit ranní plavání o další tři středy 
v prosinci. Konkrétně se jedná o první 
tři středy v měsíci: 2. 12.; 9. 12. a 16. 12. 
2015. Vstupné a provozní doba u ranního 
plavání zůstávají stejné. Pokud tyto středy 
budou na tom s návštěvností stejně jako 
v listopadu, mohlo by se ranní plavání 
stát trvalou součástí nabídky služeb 

AQUACENTRA Teplice. Jak 
dodal ředitel AQUACENTRA 
Michael Paraska, návštěv-
níci vždy odchází z ranního 
plavání nabytí energií a po-
zitivně naladění do pracov-
ního dne. Mluví o tom, že jde 
o dobrý nápad, a přejí si, aby 
bylo zavedeno trvale. 

AQUACENTRUM Teplice zavádí vánoč-
ní provozní dobu včetně vánočního vstup-
ného. V době od 21. 12. 2015 do 3. 1. 2016 
bude pro návštěvníky připraveno speciál-
ní vánoční vstupné. Dospělá osoba zaplatí 
za tříhodinový pobyt 90 Kč a děti od 6 do 

15 let mají vstupné na tři hodi-
ny za 70 Kč. V uvedených termí-
nech bude až na tři výjimky ote-
vřeno od 9:00 do 21:30. Výjimka 
bude na Štědrý den a Silvestr, 
kdy bude otevřeno od 9:00 do 
14:00. O vánočních svátcích pla-
tí klasická provozní doba a po-
slední výjimkou je Nový rok, 

kdy bude otevřeno od 13:00 do 21:30. 
Doufám, že lidé svou účastí na ranním 

plavání rozhodnou o zavedení této služ-
by natrvalo a také využijí zvýhodněné-
ho vánočního vstupného, přeje si ředitel 
AQUCENTRA Michael Paraska.  pr
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Krupka bojuje o seznam UNESCO
krupka – Turisté i obyvatelé Krup-
ky se nyní snáze dozvědí, jaké 
kulturní památky jsou v Krupce 
nominované do UNESCO.

Vybrané kulturní památky 
na území města Krupka, včet-
ně Městské památkové zóny 
a Krajinné památkové zóny, 
jsou mezi statky nominovanými 
za Hornickou kulturní krajinu 
Krušnohoří/Erzgebirge. Pro roz-
šíření obecného povědomí a se-
známení se s nominací i jed-

notlivými památkami  město 
Krupka připravilo několik kam-
paní a projektů s cílem rozšířit 
maximální množství faktů mezi 
občany. „Jedním z důležitých 
prvků jsou i nové informační 
tabule umístěné pro návštěv-
níky nejen přímo v památkově 
chráněných územích a u kon-
krétních kulturních památek, 
ale také na ostatních místech 
v Krupce. Po celém městě je roz-
místěno 8 tabulí, které popisují 
nejen nominované památky na 
území Krupky, ale zájemce se-
znamují s přeshraniční nomina-
cí jako celkem,“ uvedl zastupi-
tel Rostislav Kadlec.

Zájemci naleznou tabule na 
Mariánském náměstí, v par-

ku před městským úřadem, na 
prostranství před místní ba-
zilikou, u dolní stanice lano-
vé dráhy, v Husitské ulici při 
vjezdu do Městské památkové 
zóny, v areálu hradu Krupka, 
před štolou Starý Martin, na 
Komáří vížce a v Unčíně u au-
tobusové zastávky.

Cedule stály 130 tisíc korun. 
Dvěma třetinami na ně přispěl 
Ústecký kraj, zbytek uhradilo 
město Krupka.  zt

Bílinská vila je zachráněna
Bílina – Díky evropským dota-
cím mohli s využitím vlastních 
finančních zdrojů otevřít 
v závěru listopadu zástupci 
Klubu přátel Josefa Masopusta 
Víceúčelové komunitní cent-
rum v rekonstrukcí zachráně-
né historické vile v Bílině.

Podle Petra Procházky, vý-
konného ředitele klubu, na 
prvním místě byla záchra-
na vily, která bude k dispozi-
ci neziskovým organizacím ve 
městě. „Je výborné, že se tak 
krásnou historickou budovu 
podařilo zachránit pro dobré 
účely,“ řekl hejtman Oldřich 
Bubeníček. Jak uvedl, s Jose-
fem Masopustem se v minulos-
ti osobně setkal a věří, že se 
komunitní centrum ponese ve 
stejném duchu zodpovědnos-
ti a fair play, v jakém fotbalový 
velikán žil. 

Projekt Víceúčelové komu-
nitní centrum Bílina je součás-
tí celkové revitalizace města 
Bílina, zejména lokality Mos-
tecké předměstí. Většinu in-

vestičních projektů pro veřej-
ný prospěch realizuje město 
ze svého rozpočtu. Tento je in-
vesticí neziskové společnosti, 
která přispěje k zatraktivnění 
celé lokality a významné domi-
nanty města.

Klub přátel Josefa Maso-
pusta byl založen v roce 2009 
a jeho činnost je zaměřena 
na pořádání a organizaci akcí 
spojených s propagací jména 
a osoby legendy českého a čes-
koslovenského fotbalu – Jose-
fa Masopusta, který pocházel 
z vesničky Střimice u Mostu, 
jež však kvůli těžbě uhlí vymi-
zela z mapy už po válce.  zt

Nemocnice dostala moderní lůžka pro pacienty
Teplice – Pacientům ležícím 
v teplické nemocnice jejich po-
byt zpříjemní 45 nových lůžek.

Krajská zdravotní je nakou-
pila díky daru města Teplice, 
které jí na ně přispělo částkou 
1,5 milionu korun. Dalších 300 
tisíc dala sama nemocnice. 
„Koupili jsme 45 kompletů. To 
znamená elektricky polohova-
telná lůžka, zdravotní matra-
ce na ně a noční stolky,“ uve-
dl ředitel teplické nemocnice 
Tomáš Hrubý. Lůžka jsou na 
jednotlivých odděleních, nejví-
ce, celkem 18, jich pacienti na-
jdou na chirurgii.

Nové postele a noční stolky 
neznamenají jen pohodlí pro 
pacienty, usnadňují i práci per-
sonálu. Například noční stolky 
mají po straně výklopný tác, 
který je rázem změní s serví-
rovací stolek, ten již tak sestry 
nemusí pacientům nosit.

Podle ředitele Krajské zdra-
votní Petra Fialy jsou Teplice 
jediným velkým městem, které 
je tak štědrým dárcem. Za pět 
let již radnice věnovala téměř 
pět milionů korun. Primátor Ja-
roslav Kubera řekl, že jsou to 
dobře investované peníze. „Je 
to pro občany Teplic, kteří se 
zde léčí,“ vysvětlil.

Vysoké částky způsobují jeden 
problém, a to, že již dosáhly hra-
nice pro veřejnou podporu, kte-
rou povolují pravidla Evropské 
unie. Podle Fialy se nyní snaží 
najít cestu, jak budou moci další 
dary od města přijímat.  lu

Zámku výrazně 
stoupla návštěvnost
Duchcov – Na zámek Duchcov 
letos přišlo o dvacet procent 
více lidí než v loňském roce.

Podle mluvčí Národního pa-
mátkového ústavu Jany Hesso-
vé byla návštěvnost památek 
na severu Čech mimořádně 
příznivá. „Překvapení je o to 
větší, že počasí turismu po pa-
mátkách letos moc nenahráva-
lo. Zvýšená návštěvnost je tak 
oceněním hlavně pro kastelá-
ny, snažící se vytvářet z hradů 
a zámků epicentra kulturního 
dění a lákat k opakovaným ná-
vštěvám,“ řekla Hessová.

Podle údajů památkářů 
do Duchcova letos dorazilo 
12 349 návštěvníků, což je 
skok o zhruba dva tisíce lidí. 
Na zámku Duchcov byly letos 
dokončeny restaurátorské prá-
ce v interiérech dvou křídel. 
V příštím roce bude na zámku 
otevřena exkluzivní výstava 
kopií antických soch.  lu

Slepce odvedl 
a přepadl
Teplice – Mimořádně brutální 
případ řeší tepličtí krimina-
listé. Lupiče, který v Teplicích 
přepadl nevidomého muže. 
Muž, který šel se svým vodi-
cím psem,  odpoledne oslovil 
neznámého chodce a požádal 
ho, aby ho dovedl na nádraží. 
„Souhlasil, ale namísto na ná-
draží nevidomého zavedl na 
zatím nezjištěné místo, kde 
po něm začal požadovat pe-
níze. Když hotovost nedostal, 
prohledal poškozeného, který 
se s ohledem na svůj zdravot-
ní stav nemohl nijak bránit, 
a na jeho protesty zareagoval 
tím, že ho fyzicky napadl,“ 
uvedl mluvčí teplické policie 
Daniel Vítek.

Peníze žádné nenašel, a tak 
se dal na útěk s prázdnou. Ne-
vidomý muž při ataku ztratil 
svou slepeckou hůl. Naštěstí 
se vydal směrem k rychlému 
občerstvení McDonald’s, kde 
mu nabídla pomoc žena, která 
přivolala policii.  lu

Rozhodnutí o tom, zda Krupka bude 
zapsána na seznam UNESCO, má 
padnout v červenci příštího roku 
v tureckém Istanbulu.

u n e S c o

Teplický student 
je ve finále

Teplice – Panini Rio Mare s va-
ječnou omeletou. Tak přesně 
tento recept vynesl Jakuba 
Lince, studenta Hotelové školy, 
Obchodní akademie a Střední 
průmyslové školy Teplice do 
finále 3. ročníku celostátní 
gastronomické soutěže Svači-
na roku s Rio Mare.

Celkem 15 finalistů vybrala 
porota pod dohledem odbor-
ného garanta soutěže Mistra 
kuchaře Vladimíra Picky do 
velkého finále. Do soutěže se 
letos přihlásilo 123 studentů 
z 35 středních škol. 

Odborná porota udělí 1. místo 
v hodnotě 7 tisíc, druhé místo 
v hodnotě 5 tisíc a bronzovou 
pozici v hodnotě 3 tisíce korun. 
Ve finále mají studenti na pří-
pravu receptu 20 minut.  uk
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Nemocnice využívá nanotechnologie od AGC
V prostějovské ne-
mocnici byl po rekon-
strukci slavnostně 
uveden do provozu 
operační sál, ve kte-
rém je vůbec poprvé 
v České republice 
použito unikátní 
AntiBakteriální sklo 
od AGC.

Nový kabát získal v podobě 
obkladu stěn a skleněných 
výplní dělicích příček. Toto 
speciální sklo využívá antimi-
krobiální působení iontů stří-
bra, které ničí 99,9 % bakterií 
na jeho povrchu. Navíc také 
brání šíření plísní. Ionty stříb-
ra s bakteriemi reagují, brání 
jejich metabolismu a narušují 
dělení buněk, čímž bakterie 
ničí. Díky této vlastnosti je 
AntiBakteriální sklo výrob-
kem vhodným do provozů 
s přísnými hygienickými 
nároky, jako jsou nemocnice, 
soukromé kliniky nebo napří-
klad lázeňská a restaurační 
zařízení. Centrální operační 
sál v Nemocnici Prostějov tak 
díky této technologii poskytne 
lékařům i pacientům hygie-
nicky čisté a vizuálně velmi 
příjemné prostředí. Antibak-
teriální sklo, na nějž má AGC 
světový patent, je dostupné 
v podobě čirých skel, zrcadel 
a lakovaných skel v mnoha 
barevných variacích.

„Bakterií se nikdy úplně ne-
zbavíme a ani by to nebylo 
dobré, koneckonců nám po-
máhají například s trávením. 

Ale v nemocnicích nám výraz-
ně komplikují život a každé 
nové řešení, jak s nimi bojo-
vat, vítáme,“ říká o problema-
tice MUDr. Jiří Šťastný, primář 
centrálních operačních sálů 
a centrální sterilizace Nemoc-
nice Prostějov, a dodává: „Jsem 
opravdu rád, že právě naše 
nemocnice je první, která se 
může pochlubit, že využívá 
v boji s bakteriemi nanotech-
nologie. Navíc sál se skleněný-
mi obklady vypadá skvěle.“ 

V prostějovském operač-
ním sále bylo instalováno přes 
90 m2 čirých a lakovaných 
skel s antibakteriální úpravou. 
Většina těchto skel je opatře-
na i bezpečnostní fólií, která 
chrání proti vlhkosti a zároveň 
zajišťuje větší bezpečnost skla 
v případě rozbití. 

„Antibakteriální sklo je 
zatím ještě relativní novin-
kou, ale po zkušenostech se 

zahraničními aplikacemi už 
teď můžeme říci, že se jedná 
o produkt budoucnosti. Ne-
jen, že chrání před bakteriemi 
a plísněmi, ale navíc se jedná 
o produkt s vysokou estetikou 
a díky široké nabídce barev 
může doplnit nebo oživit jaký-
koliv interiér,“ shrnuje výhody 
Ivan Zaykov, odborný poradce 
společnosti AGC právě v oblas-
ti antibakteriálních skel. 

Prostějovská nemocnice, 
která je součástí skupiny Agel, 
je první v Česku, která Anti-
bakteriální sklo instalovala. 
Podobné aplikace jsou ale běž-
né například ve Francii, Belgii, 
Polsku nebo v Bulharsku. „Na 
začátku naší cesty byl semi-
nář, který jsem náhodou na-
vštívil. Zde jsem se dozvěděl 
první, velmi zajímavé infor-
mace o tomto skle. Po jedná-
ní s vedením nemocnice jsme 
dostali zelenou pro instalaci 

tohoto speciálního skla,“ říká 
Jiří Šťastný.

Antibakteriální sklo je nená-
ročné na údržbu a velmi snadno 
se čistí, takže může nemocnicím 
a dalším provozům s přísnými 
hygienickými nároky výrazně 
pomoci v boji s nozokomiálními 
infekcemi a stále odolnějšími 
bakteriemi. Ty jsou zodpovědné 
za to, že se např. pobyt pacientů 
v nemocnicích často prodlužuje, 
a tím se léčba prodražuje. 

Celková investice včetně 
výroby skel a jejich instalace 
dosáhla výše cca 300.000 Kč. 
Realizaci v Prostějově zajisti-
la královéhradecká společnost 
AGC Fenestra, která je jedním 
ze zpracovatelských závodů 
společnosti AGC Flat Glass 
Czech. AGC je v současné době 
jedinou firmou, která tuto no-
vinku využívající nanotechno-
logii vyrábí a v České republi-
ce  instaluje.  pr
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Když máte udělat 
rozhovor s druhým 
největším fešákem 
České republiky 
za rok 2014, tak tro-
chu čekáte namistro-
vaného sebevědo-
mého krasavce, který 
bude s opovržením 
hledět na váš průměr-
ný vzhled. Naštěstí, 
přesto že to Janu 
Pippingerovi sluší tak, 
že se tím živí, je to 
moc milý a sympatic-
ký mladý muž, s kte-
rým se dobře povídá.

Jaký je to pocit, být druhým 
nejkrásnějším mužem Česka? 
Jak se člověku s tímhle vědo-
mím chodí po ulicích? 
Po soutěži mi sebevědomí urči-
tě vyrostlo na sto procent. Jsem 
ale takový typ člověka, který 
když má sebevědomí jeden den 
na sto, ale druhý den už jen na 
osmdesáti a další na šedesáti 
procentech. Takže to rozhod-
ně není tak, že bych z toho 
pocitu pořád žil. Sebevědomí 
si musím neustále budovat 
a udržovat. Letos v lednu se mi 
podařilo vyhrát soutěž Look 
Bella, takže jsem i okusil pocit 
být prvním. Zastávám názor, 
že s vysokým sebevědomím 
se pojí i arogance. Všeobecně 
aroganci u druhých lidí nemám 
rád. Sám se proto arogantně 
nechovám, ačkoli tak na někte-
ré lidi na první dojem působím.

Modelingem jste se živil už 
před soutěží, nebo až soutěž 
vás k němu dostala?
Dá se říct, že až soutěž mě 
k modelingu přivedla. Po 
soutěži jsem podepsal exklu-
zivní smlouvu s modelingovou 
agenturou Jaro management 
a jsem s ní až doteď.

Jaké to je, začít s modelin-
gem? Chodit po mole, nechat 
se fotit v plavkách? 
Začátky byly strašně těžké 
a první přehlídky vcelku trap-
né. Ukazovat se ve trenkách 

před lidmi není úplně snadné. 
Široká společnost všeobecně 
považuje modeling spíše za 
ženskou záležitost a stejně 
tak i můj blízký okruh lidí.  
Zpočátku byly reakce tedy po-
měrně negativní, plné narážek 
a podobně. Po soutěži jsem si 
díky svému umístění získal re-
spekt a teď už mě každý bere 
jako modela.

Co vůbec práce modela obná-
ší? Učil jste se třeba chodit 
po mole?
Tak třeba právě chodit po 
mole jsem se naučil až na 
soutěži Muž roku. I když je po-
třeba říct, že tam o modeling 
tak úplně nejde. V soutěži jde 
spíš o celkový vzhled a do-
jem z člověka co nejvíce se 
přibližující takzvanému „alfa 
samci“. Vypracovaná postava 
je tedy jedním z určujících 
kritérií. Soutěžící ale zpravi-
dla mají v budoucnu velký 
problém živit se právě 
jako modelové. Nemají 
totiž míry, které jsou pro 
modeling potřebné. Já 
jsem byl například v létě  
dva měsíce na pracovní 
cestě v Istanbulu jako 
model. A sám jsem 
tam viděl, že pokud 
neshodím pár kil, 
nebudu mít šanci 
pracovat. Z velikos-
ti 52 jsem se musel 
dostat na velikost 50, 
což chtělo každodenní 
dřinu a dietu. Dokonce 
i velikost 50 je hraniční 
míra. Klasičtí modelové 
jsou takoví ti vychrtlí 
kluci. A to pro mě moc 
zajímavé není, protože 
mám rád fitness 
a moc rád chodím cvi-
čit. Dá se říct, že je to 
moje vášeň. Snažím se 
tedy skloubit práci mo-
dela a cvičení, což vyžadu-
je být neustále pod dohledem 
krejčovského metru.

Takže je možné, že i mezi 
muži modely jsou podobně 
jako mezi modelkami anorek-
tici?
Ano, i to je možné.

Jako model tedy musíte na 
takovou husu s knedlíkem 
zapomenout?
Abych řekl pravdu, tak teď 
mám období, kdy se k těm 
knedlíkům zase vracím. Po 
dietě v Turecku jsem popro-
sil mamku, aby mě přivítala 
guláškem s knedlíky. Většinou 

to dělám tak, že když mám 
volno, jím úplně normálně, 
když se ale naskytne nějaká 
nabídka, jsem schopen strikt-
ně dřít a rychle se vrátit zpět 
do formy.

Staráte se o svůj vzhled ještě 
jinak než cvičením?
Zatím to moc nehrotím, ale už 
bych měl začít. Vrásky s vě-
kem přibývají a nějaké triky 
jsem se už od modelů naučil.

Modelů mužů asi moc 
nebude. Jaká je v téhle 
branži vůbec konku-
rence?
Modelů je samozřejmě 
méně než modelek. 
O modelky je ale také 
mnohem větší zájem. 
Vzhledem k tomu, že 
v České republice není 
modeling na příliš 
vysoké úrovni, je velká 
konkurence a nabídek 
je strašně málo. Jsou 
také mnohdy poměr-

ně chabě ohodnocené. 
Tím, že jsem ještě stu-

dent, finance tolik neřeším. 
Snažím se pracovat, co to jde, 
a peníze si šetřit, ale kdybych 
se tím chtěl plně živit, tak se 
tady v Čechách asi neuživím.  
Musel bych opět vyrazit do 
zahraničí. 

A máte to v plánu?
Určitě bych chtěl. Myslím, že 
dokud člověk může, měl by 
co nejvíc poznávat svět. Kvůli 
zkušenostem, kvůli novým 
lidem. Už před tím, než jsem 
začal s modelingem, jsem 
cestoval. Byl jsem v různých 
zemích, kde jsem pracoval, 
a vzpomínám na to hrozně 
rád. Láká mě poznávat jiné 

veronika kindlová

Musel jsem zhubnout, ale ke   knedlíkům se rád vracím

barva: černá

jídlo: mořské plody

hudba: rock, funk

číslo: 13

politik: Bill Clinton

motto: Strach je 
motor, který Tě může 
dohnat k šílenství 
nebo vítězství. Záleží, 
jak se s ním popereš.

m o J e  n e J
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země, zvyky, kulturu, ochut-
návat jiná jídla. V tomhle 
životním období je pro mě pro-
stě nepředstavitelné, že bych 
založil rodinu nebo měl vážný 
vztah a usadil se.

K cestování jsou potřeba jazy-
ky. Jak jste na tom s řečmi?
Mluvím anglicky. Angličtina 
je už v dnešní době rozšířená 
téměř po celém světě, takže 
většinou se není problém 
domluvit. V nejhorším případě 
mám nohy a ruce. Když jsem 
byl například naposledy v Tu-
recku, tak tam byli modelové 
a modelky z Německa, z Rus-
ka, Ukrajiny, Argentiny, Srb-
ska, Slovenska a dalších zemí. 
Všichni jsme se domlouvali 
anglicky. Stejně tak i s klienty.

Jak jste si v takové meziná-
rodní konkurenci vedl? 
Docela dobře. Práci jsem tam 
měl téměř každý druhý den. 
Z dvaadvaceti modelů, kterých 
nás v agentuře bylo, jsme byli 
jenom čtyři, kteří jsme si od-
vezli peníze. Na to, že to byla 
má první zahraniční pracovní 
nabídka, měl jsem docela 
úspěch.

Pracoval jste tam třeba pro 
nějaké známé firmy?
Jsou tam vesměs turecké firmy, 
které kdybych jmenoval, tak 
asi nikomu nic neřeknou. Foti-
ly se tam ale například i kam-
paně pro velké nadnárodní 
společnosti. Mně bohužel 
o fous utekla točená reklama 
pro světovou automobilku. 
Z pěti set lidí si nás vybrali 
tři, ale nakonec jsem neuspěl, 
což mě později mrzelo. Byla to 
velmi dobře placená práce, na 
kterou jsem se hodně připra-
voval. Je to zkrátka i o dojmu, 
štěstí, náhodě nebo o tom, jak 
se člověk zrovna vyspí.

Aha. Tak to mě ani nenapad-
lo, že můžete být i v reklamě...
Jasně. Modeling je hlavně o re-
klamách a kampaních, z kte-
rých je také nejvíce peněz.

Třeba se to jednou povede.
Doufejme. Budu muset více 
trénovat.

Trénovat znamená starat 
se o sebe?
Nejenom se starat, ale také 
trénovat výraz, dojem a he-
rectví. Klienti si vás totiž 
vybírají nejenom podle toho, 
jak vypadáte na fotce, ale i jak 
působíte. Co ve vás je.

Jak se dá takové působení na 
lidi trénovat?
Nejlépe sledovat filmy či rekla-
my a zkoušet jednotlivé herce 
napodobovat před zrcadlem. 
Nejdůležitější jsou samozřejmě 
gestikulace a emoce. Je to vcel-
ku těžké. Někdy také záleží na 
tom jediném momentu, jak na 
klienta zapůsobíte. Což je dost 
náročné, protože čím víc na to 
myslíte, tím jste víc nervózní. 
Jako například při maturitě. 
Může se pak stát, že nepůsobí-
te klidně a klienti to vycítí. Já 
většinou před castingem po-
slouchám oblíbenou hudbu, což 
mě většinou hodí do pohody.

Takže to, co si lidé se světem  
modelingu nejvíc spojují, tedy 
módní přehlídky, neděláte 
tak často?
Záleží, co mám momentálně na 
práci. Přehlídky nebývají větši-
nou úplně dobře ohodnocené, 
ale je to příjemná práce. Poznáte 
mnoho lidí a většinou se pojí 
přímo s nějakou určitou akcí.

Na modelky a modely se lidé 
někdy dívají skrz prsty jako 
na ty, kteří se živí tím, o co se 
sami nezasloužili. Tedy svým 
vzhledem. Co na to říkáte?
Není to jenom o tom, že jsem 
se takhle narodil. Musíte si 
ten vzhled vybudovat a udržo-
vat. Víte, já jsem v minulosti 
měl hodně různých brigád. 
Takže vím, co je práce. Jedna 
z nejhorších byla, když jsem 
před Vánoci ve stánku zabíjel 
a kuchal kapry. Šest dní v kuse 
jsem spal v autě, zatímco 
venku bylo mínus 13. Takže si 
teď práce v modelingu vážím. 
Vím, že mě to stálo dost úsilí 
a energie, takže jsem na sebe 

pyšný a to, co si myslí ostatní, 
neřeším.

Existují ve světě modelů mužů 
nějací supermodelové? A máte 
třeba někoho jako vzor?
Určitě nějací jsou, ale já mám 
spíš vzory v oboru herectví, 
nebo hudby. Navíc já se tak 
vyloženě jako model necítím. 
Svoji cestu bych chtěl směřo-
vat k filmu. Ať už jako herec 
nebo režisér. Sám se totiž vě-
nuji fotografii a natáčení videí.  
Modeling je pro mě zatím jen 
příjemná cesta, jak si přivy-
dělat ke studiu. Tedy zatím. 
Uvidíme v budoucnu.

A co natáčíte?
Dělám videa, ve kterých se 
snažím zachytit nějakou atmo-
sféru. Například když cestuji, 
točím videa, ve kterých se sna-
žím vyjádřit místní atmosféru, 
kterou jen těžce poznáte z leda-
jakého videa. Je třeba vystih-
nout určité momenty a přidat 
příslušnou hudbu. Myslím, že 
hudba je u filmu někdy stejně 
tak důležitá jako jeho děj.

Pojďme se u Turecka zasta-
vit. V dnešní době migrační 
krize se o muslimském světě 
hodně mluví. Turecko je sice 
sekulární, ale přece jen, vní-
mal jste tam nějaké kulturní 
odlišnosti?
Byl jsem v Istanbulu, což je 
obrovské město, které spojuje 
Evropu a Asii. Takže tam vedle 
sebe žijí věřící muslimové 
i nevěřící.  S námi třeba jezdili 
dva řidiči. Jeden z nich nevěřil, 
druhý byl ortodoxní muslim. 
Byl zrovna ramadán, takže 
nesměl přes den jíst a pít. Bylo 
hrozné horko, do toho stres 

v tom velikém městě. Muselo 
to být pro něj hodně náročné. 
Že jsem v jiné kultuře, jsem 
pocítil například v posilovně. 
U nás je normální, že když 
přijdu z fitka do šatny, tak se 
svléknu donaha a jdu se vy-
sprchovat. Pak se zase vrátím 
nahý do šatny se převléct. Tam 
je to prostě nepředstavitelné. 
Jenže, jak jsem zvyklý z Čech, 
tak jsem první týden prostě 
v šatně chodil nahý a divil se, 
proč na mě ti Turci tak naštva-
ně a zamračeně koukají. Byl 
jsem ale v cizí zemi a respek-
toval jsem její pravidla. Dělám 
to tak pokaždé, když cestuji. 
Myslím si, že je to nutnost. 
Přinejmenším slušnost k určité 
kultuře.

A co ženy, mohou do 
posilovny?
Mohou, ale nesmíte se s nimi 
bavit. V posilovně to bylo pří-
mo napsáno v řádu.

Na závěr pojďme z Turecka 
zase domů, do Teplic. 
Žijete tu rád?
Když jsem dlouho někde 
v zahraničí, tak se strašně rád 
vracím domů do Teplic. Vy-
rostl jsem tu, je to můj domov 
a vždycky mi po nějaké době 
chybí. Teplice mám prostě 
rád, už kvůli jejich historii, ale 
třeba i okolí. Rád si v létě vez-
mu kolo a vyjedu nahoru na 
hřebeny Krušných hor a pak se 
kochám po té dřině zaslouže-
nou krásou. 

Musel jsem zhubnout, ale ke   knedlíkům se rád vracím

Jan pippinger se narodil v roce 1990 
v Teplicích. na uJep v Ústí nad labem 
vystudoval v bakalářském cyklu popu-
larizaci hudby, v současnosti dokonču-
je magisterské studium sociální práce. 
v roce 2014 se umístil jako druhý 
v soutěži muž roku 2014, letos vyhrál 
soutěž look Bella pro začínající mo-
dely. od úspěchu v soutěži muž roku 
se vedle studia věnuje modelingu. ve 
volném čase rád sportuje – věnuje se 
především fitness, fotí a natáčí videa.

Jan Pippinger
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Sen noci svatojánské v divadle
Vydejte se 30. prosince do 
Krušnohorského divadla na 
Sen noci svatojánské, který do 
Teplic přiveze soubor ústec-
kého Severočeského divadla 
a baletu. Propojením hudby 
německého romantického 
skladatele Felixe Mendelssoh-
na - Bartholdyho a současné 
hudby Gabriely Vermello, s ná-
mětem anglického dramatika 
W. Shakespeara, vzniklo kou-
zelné představení, o kterém 
se vám opravdu ani nesnilo. 
Půvabné rodinné představení 
uvádíme tradičně na závěr 
roku 30. prosince, začátek 
představení je mimořádně 
v 19.30 hodin. Vstupné je od 
200 do 300 korun.  zt

Taneční divadlo uvede 
představení Běžný uživatel
Taneční divadlo Teplice si na 
18. a 19. prosince připravilo 
představení Běžný uživatel. 
18. prosince se hraje pro školy 
od 8:30 a 10:15 hodin a 19. pro-
since od 16:00 hodin. Zbylé 
vstupenky pro  veřejnost jsou 
na školní představení k dispo-
zici v den konání akce. Vstup-
né 19. prosince je 70 korun.

V dnešní době si snad už 
ani neumíme představit běž-
ný život bez mobilních tele-
fonů, tabletů, počítačů a ji-
ných technických hraček 
a vymožeností. Ale dokáže-
te si představit, že by se na 
jeden den vše zastavilo, ne-
fungovala by síť a poslat jen 
obyčejný vzkaz by bylo prak-
ticky nemožné? A co teprve, 
když si počítačová myš začne 

myslet, že je myš domácí, 
nebo se splaší písmenka na 
klávesnici, počítač přestane 
komunikovat a neustále hlá-
sí chybu? Ale protože je čas 
vánoční, kdy zázraky se dějí, 
vše se urovná a v dobré obrá-
tí. Tak přesně o tom je další 
představení tanečního di-
vadla, kde o překvapení ne-
bude nouze, budete se smát 
i zamýšlet. Čas Vánoc bývá 
obvykle ve znamení shonu 
a příprav na slavnostní ve-
čer. Dnes se však na chvilku 
zastavte, rozjímejte a přijď-
te se podívat na vystoupení 
mladých tanečnic a taneční-
ků. Představení je věnováno 
památce jistého operačního 
systému, který již bohužel 
není podporován.  zt

Příběh Malého prince 
uvidíte ve 3D

Máte rádi Malého prince? Co si 
ho užít ve filmovém zpracování, 
a to rovnou ve 3D? Do kina 
Květen si na něj můžete zajít 
26. a 27. prosince od 10:00 ho-
din. Vstupné je 130 korun. Od 
Marka Osborna, režiséra Kung 
Fu Pandy, přichází první celo-
večerní animovaná adaptace 
slavného díla o přátelství, lás-
ce a skutečném štěstí. Ústřed-
ní postavou je malá holčička, 
kterou se její maminka snaží 
připravit na skutečný svět do-
spělých. Její plán naruší trochu 
excentrický, leč dobrosrdečný 
soused, letec, který holčičce 
představí neobyčejný svět, jenž 
mu před dávnou dobou před-
stavil Malý princ. Ve světě, kde 
vše je možné, začne pro malou 
holčičku kouzelná cesta uvnitř 
vlastní představivosti, na které 
znovuobjeví své dětství a zjistí, 
že skutečně můžeme vidět jen 
srdcem.  zt

Příchod nového roku 
oslaví metalem
Máte rádi tvrdší hudbu? Tak to 
nemůžete chybět 30. prosince 
na Metalovém loučení s rokem 
v teplickém klubu Hvjezda. 
Program je naplánován od 
20:00 hodin a podrobnější in-
formaci najdete na webových 
stránkách www.hvjezda.cz.  zt

V muzeu vystavují brože 
a špendlíky na ozdobu oděvů
Pro adventní čas připra-
vilo teplické muzeum 
výstavu Vánoce na klopě. 
I docela malá ozdoba 
dokáže zpříjemnit den 
a navodit atmosféru 
pohody vánočních 
svátků. Letošní výstava 
patří brožím, špendlíkům 
a jiným ozdobám oděvů, 
které mohou inspirovat 
jako malý vánoční dárek. 
Kolekce historických 
broží a vánočních šperků 
je pořádána ve spolupráci 
s muzeem Jablonec na 
Nisou. Výstavu můžete 
navštívit do 31. ledna.  zt

Filharmonie zahraje 
s Davidem Deylem

Oblíbený zpěvák David Deyl 
si zazpívá se Severočeskou 
filharmonií. Společný vá-
noční koncert se uskuteční 
19. prosince od 19:00 hodin 
v teplickém Domě kultury. 
Vstupné je 350 korun.  zt

Za Českou vánoční 
mší do kostela
Máte rádi Českou mši 
vánoční Jakuba Jana Ryby? 
Do jejích tónů se můžete za-
poslouchat v podání Symfo-
nického orchestru Konzer-
vatoře Teplice, 13. prosince 
od 18:00 hodin v kostele 
svatého Jana Křtitele. 
Vstupné je 100 korun.  zt

Užijte si koncert 
Tonyho Ackermana

Do teplického Jazz Clubu 
přijede 19. prosince skvělý 
kytarista Tony Ackerman. 
Hraje se od 20:00 hodin 
a vstupné je 120 korun. 
Tony hraje na pět akus-
tických kytar a dává nám 
vychutnat nejen velkou 
rozmanitost zvuku, ale také 
předvede různé styly a hu-
dební světy. Po vydařeném 
loňském vánočním koncer-
tě máme šanci si zážitek 
zopakovat. Nebudou proto 
chybět koledy v angličtině 
a češtině.  zt
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Pivnice nabídla kližku na víně
Najít restauraci U pramene na 
Rooseveltově náměstí dá nej-
spíše někomu, kdo nepochází 
z Teplic, trochu zabrat. Ale 
když jsem se poblíž nemocnice 
zeptal, kam se jít najíst, poslali 
mne právě sem. Nejdříve jsem 
si myslel, že je zavřeno, proto-
že hlavní vchod je zatarasený 
nápojovými automaty a dalším 
harampádím, ale vchod jsem 
nakonec ze strany našel.

Když jsem krátce před po-
lednem vstoupil, kromě číšni-
ce zde nikdo nebyl. Na první 
pohled bylo jasné, že si sen 
o nějaké luxusnější restau-
raci mohu nechat za-
jít. Dřevěné obložení 
bylo místy ošoupa-
né, dřevěné sto-
ly a odér typické 
pivnice. Na sto-
lech popelníky na 
znamení, že kouřit 
v době oběda tu za-
kázáno není.

Protože zde nikdo 
není, servírka je u mne s jí-
delníčkem okamžitě. A hned 
upozorňuje, že ze stálé nabíd-
ky nemají koleno se špenátem. 
Protože nechci ani řízek nebo 
kuřecí plátek, přesunuji se na 
nabídku dne. Boloňské špa-
gety a hovězí kližka na víně 
s bramborovými šiškami. „Je to 
dobré,“ ujišťuje mne na otázku 
k hovězímu, a tak dám na její 
radu. I dnešní polévka, česneč-
ka se sýrem zní dobře. Pro-

blém přijde, když se zeptám 
na dietní kolu. Takové nápoje 
tu evidentně nevedou, mají jen 

limonády s cukrem nebo 
vodu. Naštěstí i bez 

bublinek.
Dostávám ji 

hned. Je vidět, že 
jsem v restaura-
ci pro pivaře. Ve 
snaze mít skleni-
ci čistou ji dostá-

vám zcela mokrou, 
kape z ní voda. Po 

chvilce mi číšnice do-
náší i česnečku. V misce, 

jaké znám i z jiných restaura-
cí. A tak je mi jasné, že se s do-
jídáním opět budu prát, pro-
tože z dolní poloviny si prostě 
polévku lžící nenaberete. Nad 
tím, že talíř by byl lepší, mnozí 
restauratéři stále nepřemýš-
lí. Ale polévka je dobrá, s kusy 
sýra, brambor a rozšlehaným 
vejcem. Spolu s ní dostávám 
i slánku a pepřenku, která na 
stole běžně není.

Nečekám ani na hlavní jídlo, 
ačkoli restaurace se začíná po-
malu plnit. Místní sem tedy na 
obědy chodí. Na velkém kusu 
masa leží mrkev a petržel, 
z omáčky je cítit typická vůně 
vína. Překvapí mne příjemně, 
jak je maso měkké. Téměř se 
rozpadá. I výsledná kombina-
ce je docela  chutná. Možná 
brambor by mi k tomu seděl 
více, ale nestěžuji si.

Když dojím, nechám si při-
nést účet. Celkových 140 ko-
run není mnoho, ale za jídlo, 
polévku a vodu ani málo. V ně-
kterých  restauracích, které 
nevypadají jako pivnice, se na-
jíte i o pár korun levněji. Ješ-
tě zamířím na toalety. Dveře 
vypadají trochu ošuntěle jako 
celá restaurace, ale vnitřek mě 
příjemně překvapí. Vše je nové 
a čisté. Ovšem v polovině typic-
ky mužského úkonu u mušle 
mne málem potká nepříjemná 
nehoda, protože zhasne světlo 
a toaleta se ponořuje do tmy. 
Nemohu se hýbat, abych se 
trefil, a čidlo u světla mne tedy 
neregistruje a zhasíná. Pomůže 
až zuřivé mávání volnou rukou, 
což si ještě dvakrát zopakuji. 

Jít se najíst do restaurace 
U pramene se nemusíte bát, 
pokud vám nevadí ošuntělej-
ší prostředí a kouřový odér. 
Oběd, která nebyl ani vynika-
jící, ale ani špatný, tu trval půl 
hodiny, obsluha je rychlá. Jen 
pozor na to světlo.  lu

Kraj pořádá soutěž o nejlepší rybí recept
Malí i velcí obyvatelé Ústeckého kraje se mohou 
utkat v soutěži o nejlepší recept na úpravu ryby. 
Soutěž vyhlásil odbor životního prostředí a ze-
mědělství kraje. Je určená pro děti od šesti let 
a jejich rodiče. Princip soutěže je jednoduchý. Až 
do konce ledna každý, kdo se bude chtít soutěže 
zúčastnit, musí emailem poslat recept na ústec-
ký krajský úřad. Musí jít jen o recept z kapra 
obecného, štiky obecné nebo pstruha duhového.

V receptu musí popsat druh zvolené ryby, po-

užité ingredience, přesný postup na přípravu, 
čas a obtížnost přípravy pokrmu a jeho foto-
grafii. Vše na adresu vavrusa.p@kr-ustecky.cz.

Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozdě-
ji do konce března příštího roku. Tři účastníci, 
jejichž recepty budou vyhodnoceny porotou po-
řadatele jako nejlepší, budou věcně odměněni. 
Prvních deset soutěžících, jejichž soutěžní dopi-
sy nebo e-maily budou splňovat veškeré náleži-
tosti, obdrží od pořadatele malý dárek.  zt

V Teplicích proběhl gastroden
V pořadí již čtyřiadvacátá 
přehlídka s názvem Gastroden 
proběhla  v prostorách Hotelo-
vé školy v Teplicích. Letos na 
téma Vítáme Nový rok.

Vedle výsledků práce žáků 
oboru hotelnictví, které na 
akci osobně představili, čekala 
hosty i návštěvníky ochutnáv-
ka a prodej výrobků připra-
vených nejen studenty oboru 
kuchař, cukrář, ale také gast-
ronomickými firmami a part-
nery školy. Obsluhu zajišťovali 
žáci oboru číšník. „Jsem potě-

šen, že máme v našem kraji 
jednu z nejprestižnějších škol 
v oboru, s níž se chlubíme po 
celé republice a která se ctí 
zajišťuje i prestižní státnické 
návštěvy,“ připomněl úspěchy 
školy hejtman kraje Oldřich 
Bubeníček. 

Podle ředitele Jiřího Nekudy 
se škola věnuje i výuce a prak-
tické znalosti cizích jazyků. Do-
kládá to například fakt, že dva-
cítka dětí je aktuálně na stáži 
v Londýně a dalších dvacet od-
jíždí na praxi do Německa.  zt

•	Pokud	potřebujete	rychlé	cukroví	
a již nechcete nic péct, lze udělat kulič-
ky z pudinku. Dva vanilkové pudinkové 
prášky smícháte s 10 deky moučko-
vého cukru a  dvěma lžícemi kakaa. 
přidejte čtvrtku kostky měkkého másla 
a vše dobře prohněťte. podle chuti do 
hmoty přidejte rum. z hmoty udělejte 
kuličky, které obalte v kokosu.

•	Vánočního	
houbového kubu 
nemusíte dělat 
klasicky z krup, ale 
místo nich lze zvo-
lit pohanku, nejlépe 
ve formě pohankové 
lámanky. Jde o velmi 
zdravou potravinu neobsahující 
lepek, která je zdrojem prospěšného 
rutinu. pohanku properte a zhruba 
deset minut povařte v osolené vodě. 
Se zcezenou a vychladlou pohankou 
postupujte jako s kroupami při origi-
nálním receptu.

•	Pokud	vám	vadí, 
že smažený kapr na 
vánočním stole má 
příliš bahnitou chuť, 
lze se jí částečně 
zbavit. Jednou 
z možností je udělat si 
filet bez kůže a kostí, který vykrojíte 
z nejmasitější části ryby. nevýhodou 
je, že zůstane velké množství zbytků, 
které ale lze využít třeba v polévce.

Druhou možností je použití česneku. 
prožeňte lisem na česnek několik 
stroužků a smíchejte s trochou 
soli. Směs rovnoměrně naneste na 
nakrájené kusy kapra a minimálně na 
hodinu nechte přikryté uležet v ledni-
ci. Teprve poté kusy kapra obalte.

•	Jestli	se	vám	zdá	český	bramborový 
salát příliš těžký, lze zvolit lehčí 
variantu. oloupejte a nadrobno 
nakrájejte brambory – tak velké kusy, 
jaké vám v salátu vyhovují, a dejte je 
vařit. mezitím si nakrájejte nadrobno 
cibuli a do mísy nastrouhejte syrovou 
okurku, ze které slijte všechnu vodu. 
když jsou brambory měkké, slijte je 
a do horkých brambor nalijte trošku 
oleje, dejte cibuli, okurku, majonézu, 
osolte, opepřete a dle chuti okyselte 
octem. lze přidat i trochu plnotučné 
hořčice.

•	Pokud	vám	zbude	kapr	a již	nechce-
te smažit řízky, lze si z něho udělat 
kapří hranolky. kostí zbavený filet 
z kapra nakrájejte na stejně dlouhé 
kousky o velikosti větších hranolek. 
z lisovaného česneku, trochy kmínu, 
zázvoru a sójové omáčky vytvořte 
marinádu. v marinádě promíchané 
hranolky kapřího masa nechte odle-
žet. následně je obalte v připravené 
směsi hladké mouky, červené papriky 
a škrobové moučky a osmažte na 
oleji. podávejte s kysanou smetanou 
s trochou křenu.
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na vrcholku 
doubravky 
stojí  pozdně 
gotický hrad až 
od roku 1483. 

Jeho zbytky jsou kulturní památkou. Nechal jej 
vystavět vnuk husitského hejtmana Jakoubka 
z Vřesovic. Pevnost sehrála významnou roli i za 
třicetileté války. Díky strategickému významu 
byla v této době zdokonalována a ubytována 
tu byla i císařská posádka.

  Víte, že v parku 
duchcovského zámku stál 
i barokní špitál? 
Do dnešních dnů se nám bo-
hužel nezachoval. Z důvo-
du těžby uhlí byl v roce 1959 
zlikvidován. Součástí expozic 
zámku jsou i prostory pokojů 
Giacoma Casanovy, který zde 
až do své smrti strávil posled-
ních 13 let svého života jako 
valdštejnský knihovník a na-
psal tu své paměti.

  V teplicích dodnes existuje židovská obec. 
Většinu z nemnoha členů tvoří právě přeživší 
holocaustu. Mezi dochované památky patří 
nový židovský hřbitov a židovský hřbitov 
v Sobědruhách – oba chráněny jako kulturní 
památky.

v í T e ,  Ž e … V Krupce rozsvítili vánoční strom 
během tradičního jarmarku
Poslední listopadový 
víkend letošního 
roku byl v mnoha 
městech i menších 
obcích ve znamení 
adventních trhů 
a rozsvícení vánoč-
ních stromů. Stejně 
tak tomu bylo také 
na Mariánském ná-
městí v Krupce, kde 
se na první adventní 
neděli konal každoroční vá-
noční jarmark spojený s boha-
tým doprovodným programem. 
Kdo chtěl, mohl svým blízkým 
koupit drobné vánoční dárky 
nebo tradiční vánoční výzdobu 
a doplňky. Místní Klub důchod-
ců Krupka nebo krupské zá-
kladní školy a další organizace 
zde totiž vedle profesionálních 
obchodníků s rozličným zbo-
žím či občerstvením nabízeli 
ke koupi své výrobky. Také 
letošní program vánočního 
jarmarku byl skutečně bohatý. 
Návštěvníci jarmarku, kteří se 
nenechali odradit rozmary po-
časí, byli odměněni divadelním 
představením souborů Bodlo 
a Bodlinka z Biskupského 
gymnázia, ZŠ a MŠ Bohosudov. 
Následovala pěvecká a hudeb-
ní vystoupení dětí z místních 

mateřských a základních škol, 
základní umělecké školy, domu 
dětí a mládeže nebo z Dětské-
ho domova v Krupce. Děti po 
svém vystoupení dostaly za 
odměnu malé sladkosti a dět-
ský adventní kalendář, aby na 
něm každý den viděly, jak se 
postupně blíží vánoční svátky. 
Na vánoční jarmark již zavítal 
také Mikuláš v doprovodu 
anděla, které následoval čert 
s pořádně velkým řetězem. 
Celý program byl ukončen již 
pod rouškou tmy, kdy na závěr 
vystoupení všech účinkujících 
a za pečlivého dohledu všech 
přítomných dětí byl rozsvícen 
vánoční strom. Vánoční strom 
bude před městským úřadem 
nejen během adventní doby, 
ale také celé vánoční období 
až do začátku roku 2016.  zt

k Ř í Ž o v k A v tajence najdete platonův citát.
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Arkadie slavila 25. narozeniny
Letošní výroční společenské setkání 
zaměstnanců Arkadie bylo ve znamení 
oslav 25. výročí založení této organizace. 
Tomu odpovídalo i téma setkání: „Arka-
die ve vývoji, aneb věková transformace 
zaměstnance Arkadie“. Vtip spočíval 
v tom, že zaměstnanci, od pedagogů 
a provozních zaměstnanců školy přes 
pracovníky sociálních služeb, ekonomic-
kého úseku, vedení společnosti, dopravy, 
prodavačky obchůdku až po chráně-
né dílny, opustili svůj biologický věk 
a přijali věk „arkadijský“, odvozený od 
délky jejich svázání s Arkadií. A tak se 
na parketu objevila mimina před penzí 
vedle mnohem mladších starců, kteří si 
svůj „věk“ začali počítat před 24 léty jako 
žáčci školy a dodnes pracují v chrá-
něných dílnách. Nejen „věková“ škála 
juchajících zaměstnanců symbolizovala 
uplynulých 25 let. Na parketu stál velký 
papírový dort, okolo kterého služebně 
nejstarší zaměstnanci jednotlivých 
středisek zapálili 25 svíček (samozřejmě 
vyrobených v jedné z našich chráněných dílen), 
ve vedlejším sálku se promítaly fotografie od 
prvního školního dne v roce 1991 (tehdy po roce 
usilovných příprav přijala Arkadie první klien-
ty) s paní Olgou Havlovou až po současnost. Na 
jiném místě se mohli zájemci vrátit k událostem 
minulých 25 let v tištěných mediálních výstu-

pech. Ale hlavně se tancovalo a veselilo, ke 
slovu přišly skutečné dorty zhotovené jednotli-
vými středisky i bohaté občerstvení, připravené 
personálem restaurace Vysoký dům v Dubí, kde 
se setkání uskutečnilo. Výroční setkání je pří-
ležitostí ke vzájemnému poznání zaměstnanců, 
kterých je již více než 170.  Josef Hon

Tepličtí salesiáni 
se vydali do Prahy

Stejně jako v loňském školním 
roce, i letos jsme o podzimních 
prázdninách vyrazili na víken-
dovou akci do Prahy. Zázemí 
jsme opět našli v Salesiánském 
středisku mládeže Praha, v Ko-
bylisích, za což chceme touto 
cestou poděkovat řediteli 
SaSM Mgr. Vaškovi Jiráčkovi 
SDB. Akce se zúčastnilo 13 dětí 
různého věku z Prosetického 
střediska a jako vedoucí Jiřina 
Tétauerová a Jaroslav Hunka.

Páteční večer jsme měli na-
plánovanou procházku městem 
a památkami Prahy. Dětem se 
moc líbila, a protože byly hod-
né, zasloužily si i rozchod po 
Malé Straně. Druhý den, v so-
botu, jsme celý strávili v Aqua-
palace Praha, kde děti měly 
možnost vyžití na různých dru-
zích tobogánů, simulované di-
voké řece, různých vířivkách 
a panoramatické sauně. 

 Salesiánské středisko Štěpána Trochty Teplice

Škola pořádá 
Vánoční akademii

Základní škola Maršovská 
pořádá pro rodiče i veřejnost 
tradiční Vánoční akademii 
v sále teplického Domu kultury. 
Akce se uskuteční ve dnech 11. 
a 18. prosince v 17:00 hodin.  zt

Skauti z Dvojky zůstali o podzimních prázdninách doma
Horalové z teplického skaut-
ského střediska Dvojka na 
podzimní prázdniny nikam 
nevyrazili. Zůstali jsme v teple 
klubovny a tu společnými 
silami zvelebovali (spíše teda 
opravovali to, co jsme za ten 
rok stihli zničit). Díky společ-
nému úsilí Šimona, Honzy, 
Kuby, Jonáše, Pavla, Ivana, Pro-
kopa a Erika jsme složili nové 
židle, opravili věšák a skříně 
a dali dohromady naši dřevá-
renskou výbavu. Děkujeme 
všem zúčastněným!  Skautské 
středisko Dvojka Teplice

O klobouk kouzelníka Pokustóna
V Gymnáziu Teplice se 
4. listopadu konalo již po 
dvanácté školní kolo soutěže 
ve fyzikálních a chemických 
pokusech O klobouk kouzel-
níka Pokustóna. Opět jsme 
zkoumali nafukování balónků, 
atmosférický tlak, elektrosta-
tickou sílu, nechali dokonce 
2x vybuchnout sopku a také 
málem „zapálili“ školní lavici. 
Soutěžících bylo nebývalé 
množství: 27. Zasloužili se o to 
hlavně studenti primy, kteří se 
nadšeně vrhli do experimen-
tování, za což je moc chválím. 
Soutěž vyhrála děvčata Anna 
Benešová a Barbora Houdová 
z 2.A se svým efektním poku-

sem nazvaným Ohnivá lávka. 
Na druhém místě se umístili 
stálí účastníci Martin Mašek 
a Samuel Šiška z 4.B s poku-
sem 4 barvy ohně, třetí místo 
patřilo Gustavu Siglovi a Da-
vidu Podrápskému z 3.A, kteří 
nechali tančit nenewtonov-
skou kapalinu za zvuků hudby 
skupiny Kabát. Přehlídky 
pokusů se účastnili i studenti 
z Gymnázia Duchcov, kteří se 
s p. učitelkou Talacovou na 
nás přijeli podívat. Doufám, že 
se toto zábavné, ale i poučné 
odpoledne všem líbilo a příš-
tě se zúčastní opět spousta 
nadšených experimentátorů. 

 Gymnázium Teplice

Florbalistky 
postoupily do finále
Náš tým dorostenek dosáhl vyni-
kajícího úspěchu. 18 listopadu se 
mužstvo utkalo o postup do kraj-
ského finále. Svým výborným 
výkonem přesvědčily celý okres, 
že jsou prostě nejlepší! Gratulu-
jeme k postupu do krajského fi-
nále, které proběhne v lednu. Na 
úspěchu se podílela tato děvčata: 
P. Adamcová 5.A, B. Palfyová 5.C, 
K. Syryčanská 5.C, K. Egermaie-
rová 6.F, K. Jungvirtová 8.E, K. Je-
níčková 8.E, B. Gabrielová 8.E, B. 
Bečáková 8.E, S. Hokrová 8.D, K. 
Chárová 8.E, L. Mráčková 8.E, B. 
Tomanová 5.C, P. Postičová 5.D, 
K. Žejdlíková 5.D a A. Kolářová 
7.E.  Gymnázium Teplice
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Exponátem měsíce 
je Madona s dítětem

Exponátem měsíce prosince je 
v teplickém muzeu Madona s dí-
tětem. Ta představuje produkci 
známé firmy na výrobu porcelá-
nu, fajánse a majoliky G.Bihl&-
Comp z Ledvic. Líbezná plastika 
Madony s dítětem inspirovaná 
zřejmě návrhem sochaře Walde-
mara Fritsche (1909-1959) byla 
do výroby zařazena mezi lety 
1925–1938. Vidět ji můžete ve 
vstupní hale teplického zámku. 
Vstup je zdarma.  zt

Zajeďte si do pevnosti 
na adventní trh

Za hranicemi, na pevnosti 
Königstein probíhají advent-
ní trhy. Pokud máte chuť, 
můžete si tam zajet 12.–13. 
prosince a 19.–20. prosince. 
Nebude chybět hudba, dobré 
jídlo, svařené víno a příjemná 
vánoční atmosféra v roma-
tickém prostředí oblíbeného 
výletního místa.  zt

Vánočně v Teplicích 
začínali dvakrát
Obyvatelé Teplic se mohli 
hned dvakrát těšit na letošní 
advent a Vánoce. Na Náměstí 
Svobody se nejprve v polo-
vině listopadu snesli andělé 
a obchodní centrum Galerie 
rozsvítilo svoji vánoční výzdo-
bu. Před stovkami diváků vše 
začalo kouzelným pohádko-
vým příběhem a vystoupením 
Heidy Janků. Na příznivce 
sportu zase čekali fotbalisté 
FK Teplice. Pak přišla andělská 
podívaná, na kterou se všichni 
těšili. Objevili se andělé a vše 
zakončil nádherný ohňostroj.

O dva týdny později se zde 
rozsvítil teplický vánoční strom. 
Město tak tradičně zahájilo 
advent. Ještě před tím, než se 
zažehla světla na stromku, pro-
běhla Teplická vánočka. Jako 
každý rok se na podiu vystřídali 
malí obyvatelé Teplic s koleda-
mi a dalšími písněmi.  zt

V Modlanech si užili adventní neděli
První adventní neděle v rámci Vánočního Mod-
lanska 2015 se uskutečnila 29. listopadu. Přesto 
že jsme měli vše nachystané pro venkovní pro-
dukci, pro nepříznivé, deštivé a chladné počasí, 
pořadatelé přesunuli akci do kostela sv. Apoliná-
ře, kde v 16:00 hodin úvodem přivítal naplněný 
kostel návštěvníky Radek Jirgl, který současně 
připomněl význam čtyř svíček na adventním 
věnci, následně pozval a předal slovo paní sta-
rostce Stanislavě Kondrlové a předsedovi Přátel 
Modlanska Petru Hubenému, kteří pozdravili 
účastníky koncertu a společně zapálili první 
svíci na adventním věnci. Svým vystoupením 
potěšily děti z MŠ Modlanská rolnička, zazpívaly 
a přednesly několik koled, jak malé tak i velké 

Rolničky. Závěrečnou koledu si zazpívaly společ-
ně s Aničkou Pilíkovou. Hlavním hostem večera 
byl známý vítěz X- Faktoru Jiří Zonyga, na housle 
jej doprovázela Klára Vojáčková. Zazněly písně 
jak z repertoáru J. Zonygy, tak i známé vánoční 
písně. Jeho nezaměnitelný hlas byl určitě zážit-
kem pro všechny přítomné. Po skončení koncer-
tu jsme se všichni přesunuli před obecní úřad 
a na pokyn moderátora, který odpočítáváním 
vyzval všechny přítomné, se rozsvítil vánoční 
strom Modlanska! Přesto že nám počasí nepřálo, 
nakonec dopadlo vše, jak mělo. Všichni návštěv-
níci se občerstvili u stánku a pochutnali si na 
domácí vánočce Přátel Modlanska, svařáčku, 
kávě a byl nachystaný i čaj.  petr Hubený

Metelkárna vydala almanach
U příležitosti 90. výročí „Metelkárny“ – ZŠ 
s RVCJ na Metelkově náměstí,  byl poprvé 
v historii školy vydán Almanach Metelkárna 
1925-2015.  Čtenář v něm najde shrnutí historie 
vzdělávacího zařízení a jeho budovy, úryvky ze 
školních kronik, vzpomínky a přání nejen býva-
lých učitelů a absolventů.  Významnou součástí 
almanachu je seznam bývalých i současných 
zaměstnanců a bezesporu největší část je vy-
hrazena soupisu absolventů, a to od roku 1960. 
Almanach zdobí unikátní historické fotografie. 
Publikace je v prodeji za 200 korun v sekreta-
riátu školy, informace dostanete na telefonním 
čísle 417 539 040. Zakoupit si ji můžete též 

v teplickém Informačním centru na náměstí 
Edvarda Beneše.  zt

Biopark gymnázia získal 
nejmenšího krokodýla

Krokodýl pralesní je nejmen-
ší žijící krokodýl na světě. 
Obývá převážně tropické 
oblasti západní a západ 
střední Afriky v rozmezí od 
Senegalu až k Angole, kde 
žije ve vodních tocích a je-
zerech a v České republice 
v ZOO Liberec, ZOO Dvorec, 
ZOO Plzeň, ZOO Jihlava, ZOO 
Olomouc, ZOO Dvůr Králové 
a od 27. listopadu 2015 také 
v Bioparku Gymnázia Teplice. 

V důsledku své malé veli-
kosti (tělo dospělého jedince 
dosahuje délky kolem 1,5 m, 
občas může přesáhnout i hra-
nici 1,7 m) pomalého růstu 
a zvýšené bezbrannosti vůči 
svým predátorům má tento 
druh krokodýla silně obrněný 
krk, záda i ocas. Nápadný je 
i jeho dlouhý a široký čenich 
a silně vystouplé čelo, podle 
kterého získal i český název. 

 Gymnázium Teplice

Hvězdárna chystá 
pozorování i v prosinci

Hvězdárna Teplice na Píseč-
ném vrchu bude ve dnech 24. 
a 31. zavřená. Denní pozoro-
vání je z důvodu probíhající 
rekonstrukce kopule zrušené. 
V časech 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 probíhá pouze náhradní 
program – prohlídka daleko-
hledů v JV kopuli, výstava, pře-
hled aktuálního dění v astro-
nomii. Hvězdárna je otevřená 
každý čtvrtek, pátek a sobotu. 
Večerní pozorování probíhá 
v 18:00 a 19:00 hodin. Aktuál-
ní informace k akcím najdete 
na www.hapteplice.cz.  zt
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Jak správně třídit odpad
Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpa-
du není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí. 
Vytříděné složky komunálního odpadu odkládejte do barevných 
kontejnerů, které jsou ke sběru jednotlivých komodit určeny. Po 
celém území našeho města je více než 150 stanovišť (tzv. separač-
ních hnízd), ve kterých je vždy umístěna trojice nádob na jednot-
livé komodity: papír (modrý kontejner) – plasty (žlutý kontejner) 
– sklo (zelený kontejner). V některých lokalitách jsou rozmístěny 
i hnědé nádoby na bioodpad a duonádoby, do kterých je možné 
papír a plast třídit současně do jedné nádoby. V těchto lokalitách 
jsou pak rozmístěny pouze nádoby na sklo.

Sběr plastů 
Do žlutých nádob můžete odhodit: plas-
tové obaly, sáčky, fólie, nákupní tašky, 
kelímky od jogurtů a dalších potravin, 
sešlápnuté peT lahve od nápojů, plastové 
obaly od spotřebního zboží, nápojový 
karton (Tetrapak) od mléka a džusů.
Do kontejnerů na plasty nepatří: pěnový 
polystyrén, sklo, papír, kovy, textil, moli-
tan, guma, kabely, plastové obaly znečiš-
těné chemickými látkami, minerálními oleji 
apod., linolea a výrobky z pvc.

Sběr papíru 
Do modrých nádob můžete odhodit: 
noviny, časopisy, katalogy,
telefonní seznamy, neznečištěné papí-
rové sáčky, papírové ubrousky, papírová 
lepenka, kancelářský papír, karton, knihy, 
sešity, letáky, čistý obalový papír.
Do kontejnerů na papír nepatří: uhlový 
papír (kopírák), voskovaný papír, papír 
znečištěný potravinami, obvazy, vložky, 
použité pleny, pergamen, pauzovací papír, 
dehtový papír, sklo, plasty, textil.

Sběr skla 
Do zelených nádob můžete odhodit: lahve 
od nápojů bez kovových uzávěrů, tabulové 
sklo bez drátěné vložky, barevné sklo, 
velké skleněné střepy, skleněné nádoby.
Do kontejnerů na sklo nepatří: keramika, 
porcelán, kamenina, žárovky, zářivky, 
zrcadla, sklo s drátěnou vložkou, automo-
bilová skla, televizní obrazovky.

Sběr bioodpadu        
Do hnědých nádob můžete odhodit: zbytky 
ovoce, zeleniny, listy a nať zeleniny, odpad 
ze zeleně v domácnosti, zbytky pečiva 
a obilovin, travní hmotu, plevel, listí, jemné 
nebo drcené větve, hobliny, piliny.
Do hnědých nádob na bioodpad  nepa-
tří: komunální odpad, živočišné  zbytky 
(maso, kůže, kosti), exkrementy zvířat, 

papír, sklo, plasty, textil, kovy,  nebezpeč-
né odpady.

V našem městě se nádoby na 
tříděný odpad sváží v tyto dny:
modrý kontejner na papír 1x týdně – úterý
žlutý kontejner na plast 1x týdně – středa
zelený kontejner na sklo 1x 14 dnů 
– v liché pondělí   
(v několika málo stanovištích 1x měsíčně 
– první sobotu v měsíci) 
hnědá nádoba na bioodpad 1x 14 dnů 
dle lokalit – sudé nebo liché pondělí dle 
lokality a platného svozového plánu
duonádoba na papír a plast 1x 14 dnů 
v lichou středu, čtvrtek nebo pátek – 
dle lokality a platného svozového plánu

Sběrný dvůr odpadu Teplice
Sběrný dvůr odpadu města Teplice se 
nachází v Úprkově ul. v areálu firmy ma-
rius pedersen, která ho spravuje. občané 
města Teplice zde po prokázání totožnosti 
(platným občanským průkazem) mohou 
ukládat veškeré druhy odpadu zdarma, 
podnikatelé za úhradu dle ceníku. uklá-
dán zde může být např. odpad velkoob-
jemový, odpad ze zeleně, stavební odpad 
a nebezpečné odpady (tzn. zářivky, oleje, 
znečištěné obaly, akumulátory, vyřazená 
zařízení, jako jsou televize či lednice. 
Další informace poskytnou pracovníci 
společnosti marius pedersen, a. s., na 
telefonních číslech: 417 514 911 recepce, 
417 539 386 – recepce, sběrný dvůr 
obsluha: 417 514 949.
 
Provozní doba 
v letním i zimním období:
po   8.00 – 18.00 hod.
Út   8.00 – 18.00 hod.
St   8.00 – 18.00 hod.
Čt   8.00 – 18.00 hod.
pá   8.00 – 18.00 hod.
So   8.00 – 14.00 hod.

•	 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

Přítkovská ulice 27. 11. – 1. 12. 
Sobědruhy, vedle restaurace 
U Slunce 31. 12. – 4. 1. 
Bohosudovská 31. 11. – 7. 12. 
E. Krásnohorské 30. 11. – 3. 12. 
P.	Holého	 1.	12.	–	4.	12.	
Sviní potok 31. 11. – 2. 12. 
Jugoslávská 2. 12. – 5. 12.
Potoční 3. 12. – 7. 12.
Vrázova 31. 11. – 2. 12. 
Přítkovská 27. 11. – 1. 12. 
Raisova 30. 11. – 3. 12. 
Jankovcova 27. 11. – 1. 12.
Americká 14. 12. – 17. 12. 
Svojsíkova 21. 12. – 24. 12. 
Trnovanská 15. 12. – 18. 12. 
Zrenjaminská 30. 12. – 2. 1. 
Maršovská, parkoviště 14. 12. – 21. 12. 
Dubská 18. 12. – 22. 12. 
V Závětří 18. 12. – 22. 12. 

Potěminova 21. 12. – 24. 12. 
Mostecká 21. 12. – 24. 12. 
Habrová	 22.	12.	–	25.	12.
Bílinská 22. 12. – 25. 12. 
Stará Duchcovská 22. 12. – 25. 12. 
Opavská 23. 12. – 26. 12. 
V Břízkách 23. 12. – 26. 12. 
Máchova ulice 23. 12. – 26. 12. 
Proboštovská 24. 12. – 28. 12. 
Holečkova	 25.	12.	–	29.	12.	
Karla Čapka 11. 12. – 15. 12. 
Pražská 25. 12. – 29. 12
K. J. Erbena 25. 12. – 29. 12. 
Kpt. Jaroše 28. 12. – 31. 12. 
Školní 28. 12. – 31. 12. 
Stará Mlýnská 29. 12. – 1. 1. 
Jaselská 29. 12. – 1. 1. 
Duchcovská 30. 12. – 2. 1.
A. Staška 30. 12. – 2. 1. 
Zemská 31. 12. – 4. 1.

v e l k o k A p A c i T n í  k o n T e J n e r 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

S e r v i S
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I v letošním roce máme pro všechny členy zákaznického klubu Inspirace připraven nový kalendář. Tento si můžete vyzvednout v období 
od 17. 11. 2015 do 17. 2. 2016. Kalendář lze také získat ke každé kompletní zakázce od 17. 11. 2015. V letošním roce si s ním můžete i zasoutěžit.

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


