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Za pobyt v lázních 
hosté zaplatí více

STRANA 6

Zprávy

Proslulé Vivaldianno 
míří do Teplic

STRANA 10

Volný čas

Veronika
Černucká

Baví mě 
detektivky 
s inteligentní 
zápletkou
STRANY 8–9



Tip Jiřího 
Haggera
Na botanic-
kou zahradu 
si obyvatelé 
i hosté 
Teplic již 
zvykli a na 
návštěv-
nost si tato 
instituce 
jistě naříkat nemůže. Mezi 
její činnosti patří i výstavy 
a jedna z nich potrvá do 
konce listopadu. „Duše 
Vietnamu“, jak se výstava 
nazývá, si nedělá nárok 
na hluboký vhled do této 
exotické země. Postavena 
je na víceméně turistických 
fotografiích Hany a Františ-
ka Šedivých, na nichž je za-
chycena běžná realita – to, 
s čím se každý návštěvník 
Vietnamu setká. Díky tomu, 
že jsme v botanické zahra-
dě, doplňují je přehledné 
mapky zachycující vege-
taci, klima a další přírodní 
podmínky. V tropickém 
skleníku budou – kromě již 
existující asijské expozice 
– umístěny i další druhy 
z Vietnamu pocházející 
a díky Botanické zahradě 
v Praze-Troji bude exteriér 
a lávka ozdobena panely 
s fotografiemi vzácnějších 
rostlin. Dalšími tipy na říjen 
jsou koncerty v Jazz klubu. 
Zejména ten, který se usku-
teční 24. října. Vystoupí tu 
slovenská zpěvačka Zdenka 
Trvalcová. Ale už 17. října 
tu vystoupí pražská sku-
pina s bluesovými kořeny 
Jamie Marshall a Amplified 
Acoustic Band.  Jiří R. Haager, 
ředitel teplické botanické zahrady

Božák
9/10 2100 The Uprising a DeTecTors
16/10 2200 Take a Break
24/10 2000 TemplesTore ToUr
26/10 2000 sTinky
6/11 2100 yzomaDias ToUr
17/11 2100 pipes anD pinTs
20/11 2000 kvěTy a JakUB Čermák
28/11 2000 kali yoUga a conTrasTic

Jazz klUB
9/10 2000 aUBrey Johnson QUinTeT
17/10 2000 Jamie marshall 

a amplifieD acoUsTic BanD
24/10 2000 zDenka Trvalcová 

anD frienDs
30/10 2000 rUchaDze BanD 

amsTerDam BeyonD

krUšnohorské DivaDlo
11/10 1030 křemílek a vochomůrka
14/10 1600 TanČíme s DoUBravkoU
19/10 1900 sežeňTe mozarTa
20/10 1000 peTr a lUcie
21/10 1900 vivalDianno 2015 

měsTo zrcaDel
26/10 1900 hUBTe Trampy, seroU 

v lese aneB z cancákU 
rené ilČi BaUmana

Dům kUlTUry
15/10 1900 DvoJkocerT ivo Jahelky 

a miroslava paleČka
20/10 1600 a 1700  Červená karkUlka
22/10 1900 1. aBonenTní 

koncerT cyklU B

zahraní Dům
14/10 1900 1. aBonenTní 

koncerT cyklU k

kino kvěTen
10/10 1500 pan
10/10 1730 pan 3D
10/10 2000 mUž na laně 3D
10/10 2200 sinisTer 2
11/10 1000 hoTel Transylvánie 2 3D
11/10 1500 pan
11/10 1730 pan 3D
11/10 2000 mUž na laně 3D
12/10 1730 Wilsonov

12/10 2000 gangsTer ka
13/10 1500 filmový DoBroDrUh 

karel zeman
13/10 1730 Wilsonov
13/10 2000 gangsTer ka
14/10 1730 cesTa vzhůrU
15/10 1730 marťan 3D
15/10 2000 pUrpUrový vrch

16/10 1730 marťan 3D
16/10 2000 a 2200  pUrpUrový vrch
17/10 1500 hoTel Transylvánie 2 3D
17/00 1845 oTello, giUseppe verDi
18/10 1500 hoTel Transylvánie 2 3D
18/10 1730 marťan 3D
18/10 2000 pUrpUrový vrch
19/10 1730 povíDky ze sTockholmU
19/10 2000 Jsem Tvá
20/10 2000 all inclUsive

21/10 1730 amy
21/10 2000 klUB rváČů
22/10 1730 zTraceni v mnichově
22/10 2000 paranormal acTiviTy: 

The ghosT Dimension
23/10 1500 mrkáČek Bill
23/10 1730 zTraceni v mnichově
23/10 2000 a 2200  paranormal acTiviTy: 

The ghosT Dimension
24/10 1000 a 1500  mrkáČek Bill
24/10 1730 zTraceni v mnichově
24/10 2000 anDré rieU: massTrichTský 

koncerT 2015
25/10 1000 a 1500  mrkáČek Bill
25/10 1730 zTraceni v mnichově
25/10 2000 paranormal acTiviTy: 

The ghosT Dimension

26/10 1730 zTraceni v mnichově
26/10 2000 posleDní lovec ČaroDěJnic
27/10 1730 zTraceni v mnichově
27/10 2000 posleDní lovec ČaroDěJnic
28/10 1000 a 1500 

hoTel Transylvánie 2 3D
28/10 1730 zTraceni v mnichově
28/10 2000 evangeliUm poDle BraBence
29/10 1730 celeBriTy s.r.o.
29/10 2000 sicario: náJemný vrah
30/10 1730 celeBriTy s.r.o.
30/10 2000 sicario: náJemný vrah
31/10 1000 mimoni 3D
31/10 1400 v hlavě 3D
31/10 1645 TannhäUser, 

richarD Wagner

regionální mUzeUm Teplice
výsTavy
do 25/10 anTonín DUDek
do 29/11 Československé legie
16/10–15/11  výsTava oBrazů a plasTik
5/11–3/1/2016  JUliUs payer – 

polárník, karTograf a malíř
26/11–2/2/2016  vánoce na klopě
9/12–10/1/2016  raDek friDrich – 

v inDUsTriální zóně

měsTské kUlTUrní zařízení DUBí
29/10  vznik Čsr 
30/10  DUšiČkový koncerT
26/11  první aDvenTní koncerT
27/11  rozsvěcení vánoČního 

sTromeČkU

měsTské DivaDlo Bílina
14/10 1900 ani za milion
18/10 1500 o ČaroDěJnici chyTrolíně

kUlTUrní Dům fonTána Bílina
15/10 1800 1. proDloUžená – 

TaneČní kUrz 2015

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

Exponátem měsíce v regionálním muzeu je zmetek
Běžte se do teplického muzea 
podívat na exponát měsíce 
září. Je jím nepovedeně vypá-
lená nádoba. Ta pochází z ar-
cheologického výzkumu, který 
proběhl v roce 1979, v dnes již 
zaniklé obci Liptice. Nádoba se 
řadí do doby bronzové a náleží 
k období kultury knovízské. 
Jde o amforovitou zásobnici 
s povrchem zdobeným tzv. 
prstováním.

Na první pohled je patrné, že 
nádoba je zborcená, ale řádně 
vypálená a drží tvar. Zde se na-
bízí otázka, proč tomu tak je?

Je samozřejmé, že i v obdo-
bí pravěku docházelo při výro-

bě k nepovedeným kouskům 
a někdy se dokonce nepo-
vedl celý vypalovací 
proces. Pokud 
by se jed-
nalo 
o ná-
dobu 
zbor-
cenou 
při výpalu, 
byla by prav-
děpodobně buď druhot-
ně použita nebo by se nachá-
zela v odpadní jámě.

Důvodem zborcení kerami-
ky při výpalu by mohla být 
buď špatně připravená hlína, 

která obsahovala větší 
množství vody, než 

je přípustné, nebo 
nedostatečné 

vysušení ná-
doby před 
výpalem. 
Z tohoto 
důvodu 
se do ke-

ramické 
hlíny přidá-

valo tzv. ostřivo 
(drcené hliněné střepy 

starší keramiky, křemenný pí-
sek, slída atd.), které mělo za 
úkol ulehčit rovnoměrné vysu-
šení výrobku, a zabránit 

tak nebezpečí praskání při 
schnutí i výpalu.

Tato nádoba se však nachá-
zela ještě s podobně zborcenou 
nádobou v jámě, kterou se při 
archeologickém výzkumu po-
dařilo identifikovat jako pec-
ní jámu. A tak se celá situace 
při bližším prozkoumání jeví 
jako nezdařený výpal, ne však 
z důvodu nekvalitních nádob, 
ale z důvodu nesprávně posta-
vené pece na výpal. Výzkum 
dokládá, že došlo ke zborcení 
pece přímo při výpalu. Pec byla 
i s jejím obsahem zanechána 
nedotčena a v blízkosti byla 
později postavena pec jiná.  kv

v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c zk u l t u R a
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Mlčíčí 
radnice
Zatímco rad-
nice v okolí 
mají webové 
stránky nabi-
té informace-

mi o dění ve městě a okolí, 
o rozhodování radních 
a zastupitelů, Teplice nikoli.

Když se chcete z webu do-
zvědět o pro občany důleži-
tých věcech, musíte žádat 
písemně radnici o infor-
mace podle paragrafu 106 
o svobodném přístupu k in-
formacím.

Proč politická reprezen-
tace Teplic nechce, aby o je-
jím rozhodování veřejnost 
věděla? Vždyť informace 
o tom, která vláda co pod-
pořila, prosadila, postavila, 
nebo naopak nezvládla, by 
lidé měli vědět. I podle toho 
se přece pak ve volbách roz-
hodují.

Argument, že není po-
vinné podle zákona tyto 
informace zveřejňovat, je 
legitimní. Proč si ale rad-
nice v Teplicích přidělává 
práci, když ostatní města 
na webech s občany i médii 
komunikují naprosto běžně 
a bezproblémově… anebo 
že by teplický magistrát 
měl před voliči co tajit? 
 

martina Seewaldová
šéfredaktorka

I N Z E R C E

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

teplice – Radní v Teplicích nyní 
přemýšlejí, co udělat se sou-
časným územním plánem.

Dokument je pro budoucí 
rozvoj klíčový, protože stanoví, 
jaké konkrétní objekty či čin-
nosti se mohou na daném úze-
mí města dělat. Podle zákona 
musí plán město také pravidel-
ně aktualizovat.

Opoziční zastupitel Zdeněk 
Bergman je přesvědčený, že by 
město mělo přijmout územ-
ní plán zcela nový. A využít 
k tomu dotace, které nyní po-
skytuje stát. „Je to příležitost, 
o kterou bychom neměli při-
jít,“ tvrdí. Přesvědčit ale kole-

gy, aby radním uložili o tuto 
dotaci usilovat, se mu nepo-
dařilo.

Podle teplického primátora 
Jaroslava Kubery je takový úkol 
navíc zbytečný. „Radní se územ-
ním plánem intenzivně zabýva-
jí,“ prohlásil. Podle něho vedení 
města ví i o možnosti získat na 
něj státní peníze.

Není ovšem jasné, zda se 
město rozhodne plán jen ak-
tualizovat, nebo udělat nový. 
To je mnohonásobně dražší. 
„Území Teplic je dlouhodobě 
již rozdělené. Dělat příliš velké 
změny v něm není možné,“ vy-
světlil primátor Kubera.  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.
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400 10 Ústí nad Labem 
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tel.: 724 227 752 
e-mail: redakce@zitteplice.cz 
Daniel Mareš 
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Mgr. Miroslav Pakosta 
tel.: 602 464 749 
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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 26. 10. 2015

www.facebook.com/zitteplice.cz

MC
20

15
14

3

Co s územním plánem?Co říkáte zavedení 
lázeňského 
poplatku?

 
Jana Wertheimová 
25 let, obchodní 
referentka, teplice
 

Za mě určitě ne. Myslím, že 
lázně samy o sobě už tak 
nejsou nic levného. Stále 
se snižují platy, ale zavádí 
všude vyšší ceny.

 
lukáš Šotner 
28 let, servisní technik 
teplice
 

Nevidím problém v zavedení 
lázeňského poplatku. V ji-
ných lázeňských městech se 
tento poplatek také vybírá 
a nikomu to nepřijde divné.

 
luděk Havel 
30 let, svobodný 
umělec, teplice
 

Pokud by to zlepšilo ostrahu, 
památky a třeba i ovzduší, 
proč ne. Ale rozhodující 
je asi i výše sumy.

 
václav Douša 
29 let, it specialista 
teplice 
 

Poplatek by se mohl klidně 
vybírat, jde o to, zda by to 
hradila pojišťovna, nebo 
sám host.

a n k e t a S l o u p e k

z p R Á v y
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Filharmonie hrála pro děti
teplice – Tisíce dětí se vystřídaly 
v září na představeních Seve-
ročeské filharmonie Teplice.  
Řada z nich je přitom ve filhar-
monii vůbec poprvé. 

„Osobně moc nemám rád 
termín výchovné koncerty. My 
je nazýváme spíše koncerty 
pro děti, protože koncert by 
neměl jen vychovávat, ale pře-
devším zpřístupnit malým po-
sluchačům svět klasické hud-

by. Řada dětí slyší filharmonii 
ve svém věku vůbec poprvé 
a koncert je může inspirovat 
k tomu, aby se nejenom věno-
valy hudbě, ale hlavně si k ní 
vůbec vytvořily vztah,“ řekl ře-
ditel Severočeské filharmonie 
Teplice Roman Dietz.

Každý den zhlédlo zhru-
ba hodinový program ve dvou 
cyklech přes tisíc dětí. Obsa-
hem jsou hudební ukázky, ale 
také mluvené slovo. Pro ty nej-
menší formou pohádkového 
děje, ve kterém nechybí král, 
princezna ani strašidelný čaro-
děj. Autorem scénáře, dirigen-
tem a zároveň moderátorem je 
Miloš Machek, člověk, který se 
oblasti práce s dětmi a mládeží 
věnuje už přes 20 let.

„Děti jsou jedinečné publi-
kum: Jsou velice bezprostřed-
ní, ale na druhou stranu vám 
nic neodpustí. Nejvíce práce 
je tedy na samotných přípra-
vách,“ uvedl.  zt

Porcelánové stezky 
destinací roku?
Dubí – Projekt, který turisty 
provede historií výroby porce-
lánu a zajímavými místy Tep-
licka, se uchází o titul v sou-
těži DestinaCZe 2015. Pořádá 
ho agentura Czechtourism. 
Společný projekt Ústeckého 
kraje a dubské porcelánky 
nazvaný Porcelánové stezky 
je zařazený do kategorie Po 
Česku za tradicemi. Turisté 
mohou poznat nejen porce-
lán, jeho výrobu a lidi, kteří 
ho dělají, ale i město Dubí 
a nezajímavější památky 
v jeho okolí. Čtveřice tras je 
zavede například i do tep-
lického muzea, na zámek do 
Duchcova, který je spjatý 
s Giacomem Casanovou, nebo 
do oseckého kláštera a na 
další zajímavá místa.

Hlasování o nejlepší destina-
ci probíhá až do 31. října 2015 
na stránkách www.destina- 
cze2015.cz.  zt
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Teplice chtějí koupit hybridní trolejbusy
teplice – Speciální trolejbusy, 
které na část své jízdy nepotře-
bují troleje, by rádo v příštích 
letech koupilo město Teplice.

Takzvané hybridní trolej-
busy by pracovaly tak, že po 
linkách, kde jsou rozvody 
elektřiny, by jezdily klasicky. 
Uvnitř vozu by byly i akumu-
látory. Na té části trasy, kde 
troleje nejsou, by by se tro-
lejbus vlastně změnil v elek-
trobus. Výhodou by bylo, že 
při rozšiřování dopravy nebo 
změně trasy by nebylo třeba 
dělat nové vedení.

Jde zatím o plán, který město 
zvažuje na příští období evrop-
ských dotací. Podle vedoucí-
ho finančního odboru Romana 
Jodase město zvažuje nákup 
jedenácti takových vozů. Jejich 
cenu odhaduje na 166 milio-

nů korun. „Dotace by pokryla 
sedmdesát procent nákladů,“ 
uvedl. Teplice by jejich nákup 
rozložily do několika let. Mi-
nimálně jednou během jejich 
provozu by bylo třeba měnit  
akumulátory, což je investice 
dva miliony korun na vůz.

Podle náměstka primátora 
Hynka Hanzy nejsou podobné 
trolejbusy levné. Ale městu se 
podle něho vyplatí investovat 
do tohoto typu vozů, protože 
má trolejbusovou infrastruktu-
ru, do které v minulých letech 
dalo hodně peněz.  lu

Nepůjde elektřina
teplice – Lidé bydlící v okolí 
Novosedlické ulice v Teplicích 
budou 15. října část dne bez 
dodávek elektrické energie. 
Společnost ČEZ oznámila, že 
v oblasti musí dodávky kolem 
osmé hodiny ranní odpojit. 
Obnovit je má kolem třinácté 
hodiny. O tom, kde přesně 
proud nepůjde, se mají obyva-
telé a firmy v postižené oblasti 
dozvědět i z letáčků.  zt

I N Z E R C E

VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI 
HMYZU
MARKÝZY

PODZIMNÍ 
SLEVY

33%

VÝROBA
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www.lukyul.cz
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V lázních utekl chlor
teplice – Dva lidé se nadýchali 
chloru při závadě na zařízení 
bazénu v budově Císařských 
lázní. Záchranáři museli celou 
budovu evakuovat. Hasiče 
na místo zavolala záchranná 
služba krátce po půl jedenác-
té dopoledne. „Zdravotnická 
záchranná služba ošetřila 
dva zaměstnance zařízení, 
kteří se látky nadýchali. Hasiči 
evakuovali návštěvníky před 
budovu,“ uvedl mluvčí hasičů 
Lukáš Marvan.  lu

Město dalo přes 
čtvrt milionu na sport
teplice – Teplická radnice dala 
254 tisíc korun třem klubům na 
zajištění sportování mládeže.

Největší částku, zhruba 108 
tisíc korun, město pošle klubu 
Junior Radky Bandasové, kte-
rá trénuje rozstleskávačky. Je 
v něm přihlášených 17 teplic-
kých dětí, kteří se tímto spor-
tem aktivně zabývají.

Další peníze pak poputují do 
školních sportovních klubů. 83 
tisíc korun směrem do základ-
ní školy v Koperníkově ulici. 
O 19 tisíc menší částku dosta-
nou děti v ZŠ Buzulucká. Pení-
ze mohou kluby použít napří-
klad na pronájem sportovišť, 
na provozní náklady, nákup 
sportovního vybavení, ale tře-
ba i na dopravu nebo pořádání 
soustředění.  lu
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V Oseku se 
vyřádíte na lanech
osek – Novou atrakci mají od 
poloviny srpna k dispozici oby-
vatelé Teplicka. V sousedství 
autokempu v Oseku vyrostlo 
lanové bludiště v korunách 
stromů. Nabízí trasy o celkové 
délce 110 metrů. Snadno ho 
mohou využít i děti. Je udělané 
tak, aby se v případě pádu 
nikdo nezranil.  zt
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Pozor na nové značení
teplice – Řidiči by si měli dát pozor na změnu dopravního zna-
čení na Duchcovské ulici. Nově byly upraveny jízdní pruhy pro 
odbočování, konkrétně je změněno řazení v jízdních pruzích na 
křižovatce ulic Duchcovská – Buzulucká – Sklářská v Teplicích. 
Ve směru z Teplic na Duchcov je nově veden samostatný odbo-
čovací jízdní pruh vlevo do ulice Buzulucká a sdružený jízdní 
pruh pro směr rovně do Duchcova a pro odbočování vpravo do 
ulice Sklářská. Řidiči jsou na novou dopravní situaci upozorněni 
kromě trvalé úpravy provozu na pozemní komunikaci i přechod-
ným dopravním značením instalovaným na ulicích Duchcovská 
a Stará Duchcovská.  zt

Teplice chtějí obnovit trať z Lovosic
teplice – Tepličtí zastupitelé po 
vládě požadují, aby zajistila 
obnovení železniční trati do 
Lovosic. Tu před dvěma lety 
poničil sesuv, který zastavil 
i stavbu dálnice D8. Na její 
opravě nyní dělníci pracují, ale 
na železnici nikoli. Rozbitých je 
přitom zhruba dvě stě metrů.

Mluvčí ministerstva dopra-
vy Tomáš Neřold tvrdí, že za-
tím nic takového v plánu není. 
„Vzhledem k výši nákladů na 
zprovoznění trati a nízkému 
využití této železnice dostává 
přednost obnovení dálnice D8, 
které je prioritou. Rozhodnutí 
o této trati zatím není koneč-
né,“ řekl Neřold.

S tím se ale nehodlají politi-
ci v Teplicích smířit. Argumen-
tují tím, že po celé délce trati 
nevede silnice, a nelze ji tedy 
nahradit autobusy. Upozorňují, 
že například v případě velkých 
záplav, které by poškodily že-
lezniční trať mezi Lovosicemi 
a Ústím, vedoucí údolím Labe, 

by tudy mohly vlaky místo ob-
jíždět. Trať podle nich má i tu-
ristický potenciál, mohla by tu 
jezdit turistická doprava pod-
porovaná Ústeckým krajem.

Obnovu železniční trati si pře-
je již mnoho lidé. Na její záchra-
nu existuje i petice, pod kterou 
je již více než 2500 podpisů.  lu

Neprojedete křižovatkou
teplice – Řidiči neprojedou kři-
žovatkou ulic Alejní a Česko-
slovenských dobrovolců v sou-
sedství teplického gymnázia. 
Probíhaly zde výkopové práce, 
v současné době nechává 
město položit na komunikaci 
nový povrch.

Podle Marcely Tůmové z tep-
lické radnice je ale v místě 
zachovaný průjezd autobusů 

MHD. Vše by mělo být hotové 
nejpozději 18. října.  zt
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Za pobyt v lázních hosté 
v Teplicích asi zaplatí více
teplice – Lidé, kteří se budou od 
příštího roku rekreovat v Tep-
licích, za svůj pobyt nejspíše 
připlatí. Tepličtí zastupitelé 
se rozhodli, že po šesti letech 
znovu zavedou lázeňský a uby-
tovací poplatek. Za každého 
hosta by měly lázně za den 
odvádět do městské kasy 15 
korun. Za ubytovaného hosta, 
který se ve městě rekreuje, 
pak hotely, ale i fyzické osoby, 
musí za den odvést šest korun. 
Jde o maximální částky, které 
povoluje zákon.

Vedoucí finančního odbo-
ru Roman Jodas odhaduje, že 
město tím ročně získá 2,1 až 

2,75 milionu korun. Přesněj-
ší částka se podle něho velmi 
těžko odhaduje. Vybrané pe-
níze chce radnice použít na 
řešení problémů, které souvisí 
s provozem lázní a pobytem lá-
zeňských hostů. Například na 
nepořádek způsobený hosty 
z arabských zemí, na který si 
Tepličané opakovaně stěžují.

Někteří zastupitelé poukáza-
li na fakt, že se bude vybírání 
poplatku velmi obtížně kon-
trolovat, hlavně u fyzických 
osob. Primátor Jaroslav Kube-
ra připustil, že asi vše nevybe-
rou, protože lidé mohou tvrdit, 
že i Arabové jsou u nich na 
návštěvě. „Díky české povaze 
předpokládám, že když jeden 
bude platit, tak ten druhý také, 
aby ho soused náhodou ne-
práskl,“ prohlásil Kubera.

Dodal, že v minulosti byl 
výběr ubytovacího poplatku 
jednodušší, protože se odvá-
děl z lůžka. Nyní ale majitelé 
ubytovacích kapacit platí jen 
když je lůžko obsazené. Ideál-
ní by podle něho byla paušál-
ní platba, ale pro její stanovení 
radnice potřebuje relevantní 
údaje.  lu

Řada nemovitostí nemá jasného vlastníka
teplicko – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových nyní hledá vlastníky téměř dvou 
set nemovitostí na Teplicku.

Z katastru nemovitostí totiž nemůže zjistit, 
čí dané nemovitosti jsou. Seznam nedostatečně 
identifikovaných vlastníků lze najít nově třeba na 
úřední desce teplického magistrátu. Jsou nejen pří-
mo z Teplic, ale i Trnovan, Hudcova a dalších míst.

„Jde o nemovitosti, u kterých v katastru ne-
movitostí není dostatečně určitě uveden jejich 

vlastník. Zejména to jsou případy, kdy nemo-
vitost vedená v katastru nemovitostí nemá za-
psaného žádného vlastníka, a dále nemovitosti 
vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvedeni 
sice jsou, ale zápis neumožňuje jejich dostateč-
nou identifikaci,“ vysvětlili zástupci úřadu.

Majitelé nemovitostí by měli tuto výzvu zkon-
trolovat. Pokud se vlastník do konce roku 2023 
nepřihlásí, nemovitost se automaticky stane 
majetkem státu.  lu

Za hranicí 
budou utečenci
cínovec – Přímo za česko-němec-
kou hranicí u bývalého hranič-
ního přechodu Cínovec plánuje 
německá vláda ubytovat část 
běženců. Chtějí k tomu využít 
budovu bývalé celnice, která 
je na dohled českých domů. 
Místním obyvatelům se toto 
rozhodnutí příliš nezamlouvá. 
Utečenci by ale neměli mít 
volný přístup na české území. 
Policisté navíc slíbili, že pokud 
by se zde vyskytly nějaké pro-
blémy, posílí u hranic hlídko-
vou činnost.  zt

Metelkárna bude slavit! Bude jí 90 let!
28. října 2015 to bude 
90 let, kdy se poprvé 
budova školy otevře-
la žákům a učitelům.

Ke kulatinám dostane dárků 
hned několik. Jedním z nich 
bude dárek v podobě publika-
ce, která se pokusí uplynulých 
90 let shrnout. Nebudou v ní 
chybět fotografie, úryvky 
z kronik školy či soupis 
zaměstnanců školy. Také 
bude úplně poprvé zveřejněn 
přehledný seznam absolventů, 
a to od školního roku 1960/61 
až do současnosti.

Slavit s ní budou samozřej-
mě i současní žáci a učitelé. Ve 
dnech 22.–23. 10. bude žákům 
II. stupně formou workshopů 
toto velké výročí připomenu-
to. Žáci zažijí na vlastní kůži 
výuku ruštiny, zazpívají si nej-
větší šlágry posledních 90 let, 
vyzkouší si nácvik spartakiá-
dy a brannou výchovu. Nebude 
chybět zábavný kvíz k historii 
budovy, divadelní představení 

našich žáků a výtvarná dílna. 
Děti se mají na co těšit.

Symbolicky popřát Metel-
kárně mohou všichni její pří-
znivci svou přítomností, a to 
v den otevřených dveří v pá-
tek 23. 10. 2015 v odpoledních 
hodinách mezi 15.00–18.00 
hod.  Návštěvníci budou moci 
nahlédnout do všech prostor 
školy, zhlédnout výstavu jedi-
nečných fotografií školy a ze 

života školy nebo si odpoči-
nout u jejich promítání. Po 
této akci bude přichystáno 
posezení současných zaměst-
nanců, na které budou pozváni 
zaměstnanci bývalí, s kterými  
společně zavzpomínáme.

Na sobotní dopoledne 
24. 10. 2015 nabízíme mož-
nost komentované prohlídky 
školou větším skupinám (nej-
lépe) bývalých třídních kolek-

tivů. Využijte možnost udělat 
si třídní sraz přímo ve škole! 
Tyto zájemce však žádáme 
o domluvení si přesného času 
prohlídky prostřednictvím 
e-mailu ředitele školy.

Přeji touto cestou Metelkár-
ně jen to nejlepší a vy, čtená-
ři, přijměte naše pozvání na 
den otevřených dveří a oslav-
te s námi kulaté výročí Metel-
kárny.  michal chalupný, ředitel školy

Na sesuvu se pracuje
teplicko – Dopravě směrem do 
Teplic po silnici E55 by se 
mohlo na konci příštího roku 
ulevit. Dělníci konečně začali 
pracovat na odstranění sesuvu 
na dálnici D8, kvůli kterému 
část aut z dálnice musí použí-
vat silnici z Lovosic na Teplice. 
Pokud vše půjde podle plánu 
ministerstva dopravy, mohla 
by být dálnice přes České 
středohoří hotová na konci 
příštího roku. Jde o jediný 
chybějící úsek mezi Prahou 
a Drážďany.  lu

MC
20

15
14

7

6

v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c zz p R Á v y



Zakázku na dopravu Teplice odkládají
Lukrativní zakázku na pro-
vozování městské hromadné 
dopravy Teplice v nejbližší 
době nevypíší.

Městu sice končí smlouva se 
společností Arriva, která nyní 
dopravu v Teplicích provozu-
je, ale lidé se nemusí bát, že by 
o autobusy a trolejbusy přišli. 
Komunální politici se rozhod-
li, že smlouvu se společností 
jednorázově prodlouží. A to až 
do léta roku 2017. Dopravce 
tak sice bude mít zakázku bez 

výběrového řízení, ale prodlou-
žit starou smlouvu na nějakou 
dobu platné předpisy povolují.

Podle vedoucí odboru dopra-
vy Ivany Müllerové je posunutí 
nutné. „Jinak by nebylo možné 
žádat o dotace,“ vysvětlila.

Město také pracuje na tak-
zvaném Plánu udržitelné mobi-
lity, který by měl říci, jak bude 
doprava, a to nejen ta veřejná, 
v příštích dvaceti letech vypa-
dat. Její vypracování by mělo 
stát kolem jednoho a půl mili-

onu korun. „Když jsem tu část-
ku slyšel, začal jsem omdlívat,“ 
neodpustil si komentovat cenu 
primátor Jaroslav Kubera.  zt

Babiš souhlasí s prolomením limitů na dole Bílina
Lidé pracující na dole Bíli-
na a v elektrárně Ledvice 
nejspíše nemusejí mít starosti 
o budoucnost. Předseda ANO 
a ministr financí Andrej Babiš, 
který se dosud vyjadřoval zdr-
ženlivě k možnému prolomení 
limitů těžby, nyní s jejich posu-
nutím na tomto dole souhlasí.

Podle něho je potřeba zajis-
tit dostatek zdrojů pro elek-
trárny a teplárny. Z Bíliny jde 
uhlí hlavně do Ledvic, Mělníka 
a Teplárny Ústí nad Labem.

Podle Babiše je situace v Bíli-
ně jiná než třeba na dole ČSA. 
Hlavně kvůli tomu, že posu-

nutím limitu těžby nepadnou 
žádné obce. „Severočeské doly 
patří společnosti ČEZ, kde má 
stát majoritní podíl. Je to lo-
gické,“ uvedl. Nevyloučil, že by 
vláda mohla limity prolomit již 
v říjnu na výjezdním zasedání 
v Ústeckém kraji.

Generálního ředitele ČEZ 
Daniela Beneše, který minist-
ry Andreje Babiše a Richarda 
Brabce ve čtvrtek doprovázel 
v ledvické elektrárně a bílin-
ském dole, zpráva evidentně 
potěšila. „Já jsem to očekával. 
Nebylo by logické tu uhlí ne-
chat,“ uvedl.

Pokud by limity nepadly, mu-
sely by Severočeské doly začít 
za pět let se zužováním těžby. 
Jejich vedení má v plánu těžit 
déle. V místech, kam již nebu-
dou smět rypadla, i hlubinným 
způsobem ze dna stávajícího 
dolu.  lu

Radnice pronajme 
lukrativní prostory
Město Teplice nabízí zájem-
cům k pronájmu dvojici zají-
mavých prostor na Benešově 
náměstí a náměstí Svobody.

V prvním případě jde o býva-
lou služebnu městské policie. 
„Strážníci získali nové prosto-
ry a nemáme pro bývalou slu-
žebnu využití,“ vysvětlil tajem-
ník Marek Fujdiak.

V druhém případě jde o bý-
valou restauraci v budově tep-
lického magistrátu. Dosavadní-
mu nájemci skončila smlouva 
a město hledá nového.

Podle Fujdiaka bude o nájem-
ci rozhodovat nejen cena, ale 
i jeho záměry s prostorami. Ty 
každý musí předložit. Zájemci 
mají čas do 11. listopadu.  lu

I N Z E R C E

Nezaměstnaných 
na Teplicku ubývá
Na konci měsíce srpna hledalo 
na Teplicku práci 7083 lidí. Míra 
nezaměstnanosti se dostala na 
7,7 procenta. Na konci loňského 
roku přitom bylo bez práce 8278 
obyvatel Teplicka a míra neza-
městnanosti byla 9,1 procenta. 

Za zlepšením je oživující se 
česká ekonomika.  lu
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Prorazit na českém 
literárním trhu není 
jednoduché. Mladé 
spisovatelce z Teplic-
ka Veronice Černucké 
se to ale podařilo. 
Zhruba před šesti lety 
si řekla, že se pustí do 
psaní. Zvolila si detek-
tivky a uspěla. Před 
více než čtyřmi lety jí 
vyšla první kniha a od 
té doby chrlí jeden 
napínavý příběh za 
druhým. V únoru má 
na pulty knihkupectví 
dorazit další. Mladá 
spisovatelka slibu-
je, že bude napí-
navý a zároveň 
tajemný. Přečtete 
ho od začátku 
až do konce 
se zatajeným 
dechem.

Jak ses dostala k psaní 
detektivek?
Práce se slovy mě vždycky ba-
vila. Po maturitě na teplickém 
gymnáziu jsem začala studo-
vat v Ústí nad Labem český 
jazyk a literaturu v kombinaci 
se společenskými vědami. 
V té době mi už vycházely 
první fejetony a reportáže. 
Během celého studia jsem si 
přivydělávala jako novinářka 
a snažila se vypilovat řemeslo. 
Vlastní knihu jsem zatoužila 
napsat ve chvíli, když jsem si 
uvědomila, že mě už nenapl-
ňuje o literatuře jen mluvit 
před katedrou. Nechtěla jsem 
jen připravovat studenty na 
písemné maturity, ale chtěla 
jsem vytvořit něco vlastního. 
Ve třiceti letech jsem si řekla, 
že nastal čas, abych se do 
toho už pustila. Ohledně žánru 
nebylo co řešit. Detektivky, 
obzvláště pak ty zapeklité ve 
stylu Agathy Christie, jsou 
moje srdcovka.

Kdy vyšla první kniha? Jaká 
byla a jaké měla ohlasy?
Na jaře v roce 2011 vyšla sbír-
ka detektivních povídek Noc, 
kdy jsem měla zemřít. Přijalo 
ji brněnské nakladatelství 
Moba, ale nijak mi 
nezastírali, že je 
to pro ně risk. 
Důvod? Jsem 
neznámá 
autorka 
(v podtextu 
žena) a po-
vídky, natož 
ty české, se 
skoro vůbec 
neprodávají. 
Když jsem měla 
v ruce smlouvu, 
začala jsem pře-
mýšlet 

o obálce. Nakonec je na ní 
fotografie věštkyně. Na mo-
delku si zahrála má kolegyně 
Markéta Vágnerová, která učí 
v Dubí. Poté, co se kniha ocitla 

na pultech, jsem si začala 
domlouvat různá autor-

ská čtení a autogrami-
ády. Moba si nechala 
víc než rok na to, aby 
se rozhodla, jestli 
půjde do další knihy. 
Naštěstí se ukázalo, 
že lidé chtějí detek-
tivní povídky číst 
i kupovat. Následo-

val román Tajemství 
sedmi ještěrek, kde 

mi obálku nafotil můj 
bývalý student Ladislav 

Pejchar.

V Tajemství sedmi 
ještěrek zazářila poněkud 
excentrická Tara.
Překvapilo mě, jak na moji 
hlavní hrdinku lidé zareago-
vali. Záměrně jsem si vybrala 
model Velkého detektiva, 
který je inteligentní a lehce 
arogantní. Má Tara je bohatá, 
vzdělaná a navíc i atraktivní. 
Fajn je, že málokomu byla lho-
stejná. Čtenáři ji buď milují, 
nebo by jí nejradši dali pár 
facek. Tara si nebere servít-
ky a s oblibou se naváží do 
policistů. Několikrát jsem si 
říkala, jestli jsem to už trochu 
nepřehnala, ale nakonec se 
ukázalo, že tato její vlastnost 
se lidem líbí. Kdo mě zná, tak 
ví, že povahou je Tara hodně 
po mně. Své příběhy vypráví 
v první osobě, což je čtivé 
a pro mě nejjednodušší. Podru-
hé se Tara objevila v románu 
Naše heslo apokalypsa, tam ji 
osud zavál do Krušných hor, 
kde se snažila vyřešit záhadu 
zamčeného pokoje.

Jaké jsou tvé detektivky?
Píši povídky a romány s Tarou. 
Tara se odehrává v Česku, 
všechny povídky jsou ze za-
hraničí. Povídky jsou napína-
vé, drsné a cynické. Někdo 
by možná řekl, že leckdy 
jsou i dost nechutné. Ruším 
veškerá tabu a mým cílem 
je čtenáře šokovat. Romá-
ny s Tarou jsou klasické 
detektivky hádanky. Takové, 

jako jsou například Vraždy 
v Midsomeru nebo romány 
Agathy Christie. V každé knize 
zemřou minimálně tři lidé, 
zápletky jsou komplikované 
a všechno souvisí se vším. 
Čtenáři mají k dispozici stopy 
k vyřešení záhady, ale ty se 

autor: vít lukáš
fotografie: martina lukavská

Veronika Černucká: Baví mě detek  tivky s inteligentní zápletkou

barva: modrá ve 
všech odstínech 
(+ tyrkysová)

jídlo: každé, které 
nemusím vařit já

hudba: country, 
Pavel Bobek, 
skupina Kabát

číslo: 7

politik: nemám 
oblíbené politiky
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snažím utopit v moři falešných 
stop. Největší lichotka je, když 
mi pak čtenáři řeknou, že to-
hle by je ani ve snu nenapadlo 
a že byli slepí, když to správné 
řešení neviděli.

Která kniha se ti nejvíc po-
vedla? Dokážeš sama zhodno-
tit kvalitu svých textů?
Samozřejmě, že to umím. Já 
nejsem nadšenec ani bohém, 
jsem spíš pragmatik a cynik. 
Když rozebírám text, je mi 
jedno, kdo ho napsal. Pokud se 
budeme bavit o obsahu a for-
mě, pak jsem plně spokojená 
s povídkovou knihou Chuť 
na hřích. Přitom čtenářům 
se víc líbí Právo na vraždu, 
které mi po formální stránce 
přijde o chloupek slabší. V této 
sbírce jsou duchařské povídky 
a figuruje v nich hodně žen 
a to je možná blízké ženským 
čtenářkám. Celkově vím, že 
lidi chtějí nečekaná řešení 
a pořádně zamotaný případ. 
Baví je mrtvoly pokropené krví 
a zároveň humor. Mně jdou 
dialogy, dokážu čtenáře poba-
vit i vyděsit, ale nechtějte po 
mně sáhodlouhé popisy. U toho 
bych umřela nudou. Ale zpátky 
k otázce. V únoru vyjde román, 
se kterým jsem stoprocentně 
spokojená. Ten se pro mě sta-
ne laťkou do budoucna.

Prozradíš, o čem bude?
Bude to třetí román s Tarou 
a jmenuje se Poslední modlit-
ba. Odehrávat se bude ve fik-
tivním Třenovském klášteře, 
kde dojde k několika vraždám. 
Čtenáři budou moci rozplétat 
hned několik záhad a dala 
jsem si záležet i na tajemné 
až skoro hororové atmosféře. 
V Mobě právě vzniká obálka 
a všichni se snažíme, aby kni-
ha byla co nejvíc vymazlená. 
Na obálce bude teplická mo-
delka a zakladatelka soutěže 
Miss Face Taťána Makarenko. 
Coby vášnivou a chlípnou 
jeptišku ji nafotil pražský umě-
lecký fotograf Petr Kozlík.

Jak se ti povedlo získat ke 
spolupráci takovou celebritu, 
jako je Taťána Makarenko?
Prostě jsem se jí zeptala 
(smích). Táňu jsem učila v sep-
timě na gymnáziu a od té doby 
sleduji její úspěchy v modelin-
gu. Původně jsem si myslela, 
že mě odmítne, ale ona po krát-
kém přemýšlení souhlasila. Šla 
do toho s tím, že dělá v podsta-
tě charitu. Ona i fotograf Petr 
Kozlík. Protože, co si budeme 

nalhávat, z finančního hlediska 
je i psaní knížek charita. Tohle 
prostě musíte dělat pro radost, 
a protože vás to baví. Kdybych 
měla Táně a jejímu fotografovi 
zaplatit tolik, kolik se mo-
delkám a fotografům platívá, 
musela bych vydat alespoň 
deset knih. Ale na druhou 
stranu je taková knižní obálka 
milá vzpomínka, se kterou se 
jednou můžete chlubit vnouča-
tům. Kdybych byla já modelka, 
tak bych taky chtěla mít fotku 
na obálce knížky. (smích)

Jak těžké jsou spisovatelské 
začátky? Je těžké v dnešní 
době prorazit?
Řekla bych, že knižní trh je na-
prosto nevyzpytatelný. Čtenáři 
šílí po knihách, které nemají 
žádný děj a pod které bych se 
styděla podepsat. Kvalitní ru-
kopisy míjejí, protože nemají 
reklamu. Co se týče detekti-
vek, tak mám zřejmě jiný vkus 
než nakladatelé a tvůrci seri-
álů. Mě nebaví číst a sledovat 
krimi natočené podle pravdy, 

které jsou na jedno brdo. Na 
začátku dojde k vraždě, pak 
se prokousáváte výslechy a na 
konci autor ukáže prstem 
na jednu postavu a řekne, 
že tenhle vraždil. Když máte 
štěstí, tak vám i prozradí, proč 
to udělal. Mě baví komplikova-
né zápletky, jaké umí napsat 
například Švédka Camilla 
Läckberg. Nechápu, proč těch 
klasických hádanek nevychází 
víc. Nemají zájem nakladate-
lé? Autoři? Čtenáři? Občas mě 
nemile překvapí, co všechno 
v detektivní literatuře vychá-
zí. Napsat knihu a věřit v její 
vydání je sázka do loterie.

Projevilo se na tvém psaní, 
že jsi maminka?
To absolutně netuším. Mož-
ná mám větší fantazii a víc 
nápadů? Každopádně si nyní 
psaní víc užívám, protože vím, 
že nemám čas, kdykoliv si 
zamanu. Dřív jsem psala hodně, 
ale dneska si dám tak hodinku 
nebo dvě, když malý spí. Proto 
je v dalších rukopisech víc toho, 
čemu říkám literární omáčka. 
Prostě ty popisy a vnitřní mono-
logy, které se nedotýkají záha-
dy. Mé postavy možná zlidštěly 
a motivy vražd jsou víc intimní, 
ale to asi nebude mateřstvím. 
A jestli jsem zjemněla? Právě 
naopak. V mých příbězích 
jsou děti oběti i vrazi. Nic mi 
není svaté a před ničím se 
nezastavím. Ale pozor. Tohle je 
všechno čirá fantazie a já vím, 
že je to pohádka pro dospělé. 
Od doby, co mám Martínka, 
mi nedělá dobře, když slyším 
zprávy o tom, jak někdo ubližu-
je dětem. Ale detektivky mají 
kouzlo nemožného. Ty nikdo 
nebere vážně.

Jsi z Teplic a bydlíš v Oseku. 
Objevilo se jedno z měst 
v tvých knihách?  
Protože nemám ráda realitu, 
snažím se vyhýbat konkrétním 
městům nebo místům. První 
Tara byla kdesi u Labe, ale 
blíž jsem to nespecifikovala. 
Zámeček hraběte Tovačovské-
ho z druhého románu byl na 
hranicích s Německem a Tara 
jela na kliniku do města plné-
ho lázní a fontán. Ale žádné 
jméno tam nepadlo. „Poslední 
modlitba“ se bude odehrávat 
ve vymyšleném městečku 
Třenov. Ten má přibližně 
čtyři tisíce obyvatel a je v něm 

devět set let starý klášter opře-
dený strašidelnými pověstmi. 
Ale víte, jak to my spisovatelé 
říkáme: Podobnost je čistě 
náhodná. Jedno ale vím jistě, 
můžu si vypůjčit reálie, ale ni-
kdy v mých knihách nebudou 
pobíhat lidé, které znám.

Co plánuješ do budoucna? 
Chceš se psaním knih živit?
Tak to bych žila o chlebu 
a vodě. Chápu, že někdo sní 
o tom, že napíše bestseller 
a vydělá tolik, že pak bude 
žít na ostrově, ale to je lehce 
naivní představa. Mě může 
živit literatura a psaní, ale 
nejsem a ani nechci být autor, 
který píše na objednávku. 
Mně vyhovuje frekvence jedna 
kniha ročně. Až mi dojdou 
nápady, tak to prostě zabalím 
a nebudu se nutit do žádného 
jiného žánru. Podle mě jde 
vymyslet a napsat tak dvacet 
pětadvacet dobrých klasických 
detektivek. Mou laťkou bude 
Poslední modlitba a nebudu 
chtít vydat knihu, která by byla 
horší. Vlastně i tohle je luxus. 
Ono totiž není vůbec jisté, zda 
mi budou další knihy vycházet. 
Všechno je to o číslech prodej-
nosti. I když máte za sebou už 
několik knih, vůbec to nezna-
mená, že vám budou vycházet 
další. Proto jsem vděčná za kaž- 
dého, kdo si mé knihy koupí 
nebo půjčí v knihovně. 

Veronika Černucká: Baví mě detek  tivky s inteligentní zápletkou

Veronika Černucká (1979) se 
narodila v Teplicích. Pracovala 
jako učitelka a novinářka, 
ale v současné době ji kromě 
dvouletého syna Martina 
zaměstnává psaní detektivek. 
Nakladatelství Moba jich 
vydalo šest a ve dvou z nich se 
představila přidrzlá Tara. S tou se 
čtenáři budou moci znovu setkat 
v únoru, kdy vyjde detektivní 
román „Poslední modlitba“.

Veronika Černucká
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Dvořák a Svěcený představí Vivaldianno
Michal Dvořák a Jaroslav 
Svěcený zavítají se svým 
ambiciózním pokračováním 
úspěšného projektu Vival-
dianno s podtitulem Město 
Zrcadel i do Teplic. Těšit se 
na něj můžete 21. října od 
19:00 hodin v Krušnohorském 
divadle. Počin, který samotné 
tvůrce už od počátku nepře-
stává překvapovat vřelostí 
ohlasů publika, se ve své 
nejnovější, třetí vývojové fázi, 
rozmáchl k opravdu strmému 
letu, má ambice velkolepé 
mezinárodní koncertní show 
s hráči světové elity, s moderní 
animací a projekcí, s tancem 
i mluveným slovem, s tím vším 
ve službách trochu mrazivého 
příběhu o nadějích a ztrátách 
barokního génia Antonia Vi-
valdiho. V našich podmínkách 
je skutečně výjimečná událost, 

sejdou-li se na pódiu kromě 
osvědčených protagonistů – 
Svěcený, Dvořák, Heroldovo 

kvarteto, také takové hvězdy 
světového formátu, jako Tina 
Guo a Li Chuan Yu.  zt

V jízdárně vystavují obrazy Antonína Dudka
Antonín Dudek, člen známé 
teplické výtvarné Skupiny 75, 
o které se ve své době mluvilo 
nejen v Teplicích a Severočes-
kém kraji, ale i na uměleckých 
školách v Praze, vystavuje 
svá díla pod uměleckým 
jménem Antonín Dé. V jízdár-
ně teplického zámku do 25. 
října představuje pod názvem 
„Obrazy nestárnou“ jak díla, 

kterými vstoupil do výtvarného 
života, tak i nejnovější práce. 
Jeho obrazy vyvolávaly vždy 
mimořádný zájem a rozporupl-
né hodnocení. Upoutají i zcela 
nepoučeného diváka svým 
náročným technickým prove-
dením a schopností vnášet do 
malby filozofické úvahy. Jste 
všichni zváni na tuto zajíma-
vou výstavu. Vstup je volný.  zt

Jamie Marshall zahraje v Teplicích
Pražští The Amplified Acoustic 
Band zahrají 17. října od 20:00 
hodin v teplickém Jazz Clubu. 
Vstupné je 140 korun. Jedná 
se o multižánrovou skupinu 
s bluesovými kořeny kolem 
anglického písničkáře, zpěváka 
a vynikajícího kytaristy Jamie-
ho Marshalla s bohatým autor-
ským i převzatým repertoárem 
a výrazným aranžérským po-
tenciálem. Jamieho doprovázejí 

zkušení muzikanti s bohatou 
hudební minulostí, kteří jsou 
výraznými personami na české 
hudební scéně. Celkový zvuk 
je navíc obohacen o sólový 
vokální projev Svatky Hlávkové 
Štěpánkové. Kapela nabídne 
posluchačům nevšední zážitek 
hlavně díky charismatickému 
a osobitému zpěvu Jamieho, vý-
borné instrumentaci a spontán-
nímu projevu hudebníků.  zt

Studio Ypsilon přiveze Mozarta
Do Krušnohorského diva-
dla přijedou 19. října herci 
z legendárního Studia Ypsilon. 
Přivezou představení Sežeňte 
Mozarta. Hraje se od 19:00 
hodin a vstupné je 220 do 
330 korun. Jak to tenkrát bylo 
a kdo za vším stál, kdo nejspíš 
vyprovokoval Mozarta k na-
psání několika uměleckých 
hitů, jež zůstávají nezapo-
menutelné pro příští časy 
a jsou srovnatelné vždy s tím 
nejlepším? Tím záhadným 
mužem byla geniální osobnost, 
která do dnešní doby zůstala 

téměř zapomenuta. Tento fakt 
dá ráz i našemu představení. 
Z hlediska tématu a tohoto na-
šeho výkladu je to inscenace 
aktuální, do dnešní doby jak 
dělaná.  zt

V Domě kultury uslyšíte 
i melodie Jaroslava Ježka
V teplickém Domě kultury 
vystoupí 15. října hned dva 
písničkáři – Ivo Jahelka a Mi-
roslav Paleček. Na dvojkoncert 
se můžete těšit od 19:00 hodin 
a vstupné je od 180 do 220 ko-
run. Od Palečka zazní oblíbené 
písně z dílny Jaroslava Ježka 
a Voskovce a Wericha. Těšit 
se ale můžete i na oblíbené 
autorské skladby Hele lidi, 
Valčíček, Prodavač limonád 
či Navěky tu přeci nejsi. Ivo 
Jahelka známý jako zpívající 

právník se představí se svými 
vtipnými zhudebněnými soud-
ničkami.  zt

Zajděte si 
 s dětmi do kina
Zajděte si s dětmi do kina 
Květen na animované 
dobrodružství neposedného 
medvídka koaly Mrkáčka 
Billa a jeho přátel. Vstupné 
na australský snímek je 
110 korun. Přehled promí-
tání najdete v kulturním 
servisu a na straně 2.  zt

Děti pobaví 
Červená karkulka
Teplické 
maňáskové 
divadlo po-
těší nejmen-
ší diváky 20. 
října pohád-
kou Červená 
karkulka. 
Hraje se 
v Domě kultury od 16:00 
a 17:00 hodin a vstupné je 
40 korun. Zdejší loutkové 
divadlo datuje svou historii 
od počátku 70. let 20. stole-
tí. Známou Karkulku oblékl 
principál divadla Jan Liška 
do moderního hávu a příběh 
obohatil o snadno zapama-
tovatelné písničky. Pro děti 
od 2,5 roku. Pro omezenou 
kapacitu sálu doporuču-
jeme vstupenky zakoupit 
v předprodeji, v pokladně 
Domu kultury.  zt

V Božáku to 
rozjedou Francouzi
Hardcoreová skupina 
z Francie – Stinky to rozjede 
26. října od 20:00 hodin 
v klubu Božák. Vstupné je 
60 korun. Podívejte se i na 
další říjnové akce na strán-
kách www.bozak.cz.  zt
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Měňte olej, a budete opravdu dobří
Najít teplickou restauraci 
Hlubina není jednoduché, 
i když se nachází v polovině 
cesty mezi teplickým divadlem 
a radnicí. Když se mi to pove-
de, její vývěsní štít je opravdu 
malý, scházím po schodech do 
sklepa. V kuchyni asi nemají 
příliš výkonnou digestoř, ko-
mínový efekt mi typický odér 
žene do nosu. Když se dostanu 
ke dveřím imitujícím baty-
skaf, již ale nic cítit není. Ani 
kouř. V době oběda tu nikdo 
nekouří.

Usedám u jediného volného 
stolu, nakouknu do poledního 
menu a už zde stojí číšník. Ob-
sluha je rychlá, a to po celou 
dobu. Na otázku, co mi doporu-
čí, ani na okamžik nezaváhá. 
„Plněné knedlíky, opravdu se 
povedly,“ prohlásí. Nakonec na 
jeho radu nedám a volím krůtí 
medailonky s gratinovanými 
rajčaty, mozzarellou a hranol-
ky. K tomu z menu králičí vý-
var a kofolu. Každý den mají 
čtyři jídla, z toho jedno typicky 
české. Zaznamenávám v uply-
nulých dnech třeba španělské 
ptáčky nebo rajskou.

Polévku mám na stole do mi-
nuty. Horkou a s mnoha kusy 
králičího masa. Na mne ne 
dost slanou, ale na stole mám 

nejen klasickou slánku a pep-
řenku, ale i mlýnek s mořskou 
solí a celým pepřem.

Po polévce na druhé jídlo 
opět nečekám. Tady se člo-
věk i za ze zákona danou půl-
hodinovou polední pauzu asi 
opravdu najíst stihne. Ochut-
nám gratinované rajčátko 
a mé chuťové buňky zajásají. 
Pak vezmu hranolek a zase je 
srazím zpět. Ten olej, ve kte-
rém se smažil, by chtěl vymě-
nit. Už je to na hraně, i když 
za ještě asi ne. Ovšem hodně 
bodů tím jídlo ztrácí.

K mému překvapení mi na 
stole přistává koláč z perníko-
vého těsta s tvarohem, dostává 
ho ostatně každý. Tak si ob-
jednávám presso. Než se udě-
lá v klasickém přístroji, vidím 
totiž za bar, vyzkouším wifi. 
Hned ji najdu a zajásám. Ale 

jen na chvíli. Telefon připoje-
ný je, ale připojení na signálu 
není. A ve sklepě se má mobil-
ní data táhnou jako šnek.

Káva nezklamala ani ne-
nadchla a tak žádám účet. Cel-
kem 147 korun je za celé menu 
s pitím a kávou příjemná cena. 
V restauraci je čisto, zkusím 
tedy ještě toalety, které někdy 
bývají problém. Tady je uklíze-
jí, ani kolem mušle nenajdete 
kapky. Papírových ručníků je 
dost, zrcadlo nad umyvadlem 
vyleštěné.

Na rychlý oběd je to vel-
mi dobré místo za příjemnou 
cenu, které, pokud nejste míst-
ní, ale budete velmi obtížně 
hledat. Jestli si kuchař dá příš-
tě pozor na olej, nejspíše si po-
chutnáte.  lu

Jablka nemusí 
jen do sklepa

Uro-
dilo se 
vám na 
zahradě 
hodně jablek 
a nevíte co s nimi? 
Nemusíte je jen uskladnit ve 
sklepě. I ta nejlepší nakonec 
chytnou pachuť a koupená 
budou chutnat lépe.

Využít lze tradiční meto-
dy, jako z jablek udělat šišky 
štrúdlu, ale ten se rychle může 
přejíst. Pak je možné je nastrou-
hat a vše zavařit. Náplň do závi-
nu bude mít kdykoli k dispozici.

Na odšťavňovači si lze vyro-
bit chutný přírodní mošt. Kdo 
má jablek hodně, tak velká 
moštárna funguje například 
na Ústecku u Habrovického 
rybníka. Jablečnou šťávu mů-
žete také zavařit, případně si 
udělat jablečné víno.

Nezapomeňte na kompot. 
Buď ho udělejte a zavařte do 
sklenic, ale vynikající je i rych-
lokompot v hrnci. K nakráje-
ným jablkům přidáte jen cukr 
dle chuti, trochu citronu, pár 
hřebíčků a vše krátce povaří-
te. Až vystydne, je hotový.  zt

Zkuste středověké bylinné recepty
Chřipka, kašel, horečka, nespa-
vost nebo žaludeční problémy 
nejsou spojené pouze s dnešní 
moderní dobou. Znali je už lidé 
v dávné historii. Běžné nemoci, 
které znepříjemňují den, pro-
vázejí člověka zkrátka od nepa-
měti. Léky, které by od 
bolesti či onemocnění 
ulevily, se sice objevo-
valy již ve starověku, 
ovšem dlouho nebyly 
prostému lidu dostup-
né. Proto se nejčastěji 
obraceli k tomu, co 
nabízela příroda. 

 „Byla to jediné, na 
co se prostý lid mohl 
spolehnout. S postu-
pem času si ale moc 
bylinek oblíbili také panovní-
ci, kteří nechali pěstovat léči-
vé rostliny na svých dvorech 
i v klášterních zahradách. Od 
13. století pak začaly vznikat 
první lékárny,“ říká bylinkářka 
Jarmila Podhorná ze společnos-
ti Naděje. Největší rozšíření 
bylin u nás má pak na svědomí 
císař Karel Veliký.

Byliny často získaly svůj ná-
zev právě podle toho, se kterou 
zdravotní obtíží si uměly po-
radit. „Proto při zlomeninách 

končetin nejlépe pomohl kos-
tival, na kašel a záněty krku 
plicník, proti průjmu a bolesti 
břicha zeměžluč. Jaterník hojil 
játra, srdečník léčil onemoc-
nění srdce, jitrocel uměl zcelit 
rány,“ vysvětlila Podhorná.

Populární pak byla 
zejména šalvěj lékař-
ská, která podle teh-
dejších léčitelů uměla 
pomoci od bezmála 
99 zdravotních potí-
ží. Neméně zázrač-
ně účinkovala i šanta 
kočičí. Ta pomáhala 
uvolnit křeče, srazit 
horečku, podpořit po-
cení i zklidnit orga-
nismus. Používala se 

také pro odstranění trávicích 
obtíží a nachlazení. Při nespa-
vosti se polštáře plnily bukvi-
cí lékařskou, klidnému spán-
ku prospívala také meduňka. 
Na záněty se přikládal sporýš, 
spáleniny hojilo lněné semín-
ko. Od horečky a zimnice ule-
vil podběl, oční choroby zase 
uměla vyléčit levandule. Široce 
oblíbená byla také máta, kte-
rá blahodárně působila na ža-
ludek, proti slabosti, bolestem 
hlavy a nachlazení.  zt

Bramborová 
polévka s hříbky 
a vlákninou

Typicky česká polévka 
s houbami může být i zdra-
vá. Na její chuti nebo struk-
tuře to nijak nepoznáte. 

INGREDIENCE
•	 zeleninový vývar
•	 Brambory
•	 Čerstvé houby (lze i sušené)
•	 kořenová zelenina (případně další 

polévková zelenina dle chuti)
•	 cibule
•	 Česnek
•	 pohanka lámanka
•	 máslo
•	 Hladká mouka
•	 majoránka
•	 Sůl a pepř

Na másle orestujeme cibuli 
a na kusy nakrájenou ze-
leninu, zalijeme vývarem 
a přidáme na kusy nakrá-
jené houby a brambory, 
osolíme, opepříme. Vaříme, 
dokud zelenina nezměkne. 
Z másla a mouky uděláme 
jíšku. Do polévky hodíme 
malou hrst pohanky láman-
ky, kterou jsme před tím 
propláchli ve vodě. Okamži-
tě poté polévku zahustíme 
jíškou, které ale bude třeba 
méně než při klasické bram-
boračce, protože pohanka 
část vody natáhne do sebe. 
Dochutíme majoránkou, 
trochou česneku, případně 
přisolíme a připepříme.  lu

R e c e p t

Termíny 
farmářských trhů

9. října oc olympia
16. října náměstí Svobody
23. října oc olympia
30. října náměstí Svobody
6. listopadu oc olympia

p o z v Á n k a
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 v Teplicích se v roce 1902 narodil 

v židovské, německy hovořící rodině 
paul kohner. Následně udělal kariéru 
v Americe, kde se stal filmovým agentem. Ve 
dvacátých letech pracoval pro Universal Studios 
v New Yorku a Los Angeles. V roce 1928 byl 
jmenován vedoucím evropské divize společnosti 
Universal v Berlíně. V průběhu třicátých let se 
vrátil jako producent do Hollywoodu.

 víte, že Teplice mají 
nejstarší autentický doklad 
o zřízení lázní v České 
republice? Jsou jím chrliče 
ve tvaru lvích hlav. Pro 
lázně byly zakoupeny roku 
1583 v Drážďanech. Minulý 
rok jste je mohli obdivovat 
v teplickém muzeu.

 
posledním českým majitelem Teplic byl Vilém 
Vchynský ze Vchynic, který byl zavražděn spolu 
s Albrechtem z Valdštejna v roce 1634 v Chebu.
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2 7 8

6 5 9 1 4

2

6 2 3

4 2 9

1 7 6

2

6 5 7 9 3

1 4 2

4 6 3 7

3 8

8 1 6 2

3 9

4 5 2 6

3 1

2 5 6 3

9 4

4 5 8 9

k Ř Í Ž o v k a Francouzské přísloví: přítel není ten, kdo tě polituje, … (tajenka)

st
ře

dn
í

ob
tíž

né

1 2

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



Baltické pobřeží přivítalo Arkádii
Již podvanácté vyrazili na 
společnou dovolenou za-
městnanci chráněných dílen 
teplické Arkadie a Lebenshilfe 
Altmark West z německého 
Gardelegenu. Střídavě se čes-
ko-německá skupina vydává 
na zajímavá místa v Německu 
a v Čechách. A protože se 
loňská dovolená, která byla 
v režii Arkadie, uskutečni-
la v Jizerských horách, byli 
letos na řadě němečtí přátelé. 
Vybrali Niendorf na pobřeží 
Baltského moře. Stejně jako 
v minulých letech, připravili 
i letos organizátoři týdenní, 
velmi pestrý program. Rybář-
ské slavnosti v Travemünde 
či výlet do Lübecku spojený 
s projížďkou patrovým vyhlíd-
kovým autobusem,  plavbou 
na lodi kanálem okolo města 
a také s návštěvou starodávné 
cukrárny vyznačující se letitou 
výrobou marcipánu, střídaly 
návštěvy přírodních paměti-
hodností. „V motýlím dvoře 
jsme viděli motýla s rozpětím 

křídel převyšujícím 30 centi-
metrů,“ říká účastnice zájezdu, 
jinak prodavačka v obchůdku 
Arkadie, Iveta Klečková, „ptačí 
park nám zase ukázal na 1200 
exemplářů ptáků z celého 
světa.“ Samozřejmě nechybělo 
lenošení v plážových koších, 
výlet na kolech či návštěva 
termálních lázní. Celý týden 

byl doslova nabit spoustou zá-
žitků. Nezbývá než poděkovat 
za podporu Česko-německému 
fondu budoucnosti a těšit se na 
společnou dovolenou v příštím 
roce. Na té přivítáme své ně-
mecké přátele v Česku. Do té 
doby se ale zaměstnanci a kli-
enti obou organizací setkají při 
řadě dalších akcí.  Josef Hon

Žáci hotelové školy jeli na zkušenou do Německa
Zatímco řada žáků Hotelové 
školy Teplice si o prázdninách 
užívala volné dny, více než 
dvacítka z nich se chopila 
nabízené příležitosti a vyrazila 
na dvouměsíční prázdnino-
vou praxi do Německa. Díky 
spolupráci s Arbeitsagentur 
Annaberg-Buchholz mohli žáci 
oborů Hotelnictví a Kuchař 
sbírat pracovní zkušenosti 

a zdokonalovat své jazykové 
znalosti v několika čtyř-
hvězdičkových hotelech na 
německé straně Krušných hor. 
Rozhodnutí strávit osm týdnů 
prací v neznámém prostředí 
a překonat všechny obtíže 
spojené s jazykovou bariérou 
vyžaduje odvahu. A naši žáci 
dokázali, že jí mají víc než 
dost. A nejen to. Svou praco-

vitostí, ochotou učit se nové 
věci, vstřícným vystupováním 
a odhodláním vypořádat se se 
všemi překážkami získali naší 
škole u zahraničních partnerů 
opravdu dobré jméno. Důka-
zem jsou jak skvělá pracovní 
hodnocení, tak nabídky další 
možné spolupráce i budoucího 
zaměstnání.  Hotelová škola, obchodní 
akademie a Střední průmyslová škola teplice

Salesiáni měli 
benefici v kostele
Salesiánské středisko Štěpána 
Trochty pořádalo Benefiční 
odpoledne, které se uskuteč-
nilo v kostele sv. Jana Křti-
tele na Zámeckém náměstí 
v Teplicích. Na programu bylo 
vystoupení pěveckého sboru 
Poupata z teplické základní 
školy Maršovská a divadelní 
vystoupení Divadla Orry, které 
pod vedením režiséra Jarosla-
va Hunky uvedlo hru Láska 
a intriky. Vstupné bylo dobro-
volné a výtěžek byl věnován 
ve prospěch činnosti salesi-
ánského střediska.  Salesiánské 
středisko Štěpána trochty v teplicích

Senioři pořádají školu 
digitální fotografie
První část Školy digitální 
fotografie se uskutečnila. 
Teď pokračujeme. Hledej-
te, ulovte a vytvořte svoje 
nejpěknější snímky. Máte 
na to trochu času – ještě se 
jednou sejdeme na počátku 
října u počítačů s vašimi 
fotkami. Následně 21. října 
bude slavnostní setkání opět 
s panem Šilpochem a věřím 
i návštěvou z Prahy, kdy se 
pochlubíme svými úlovky 
a budeme vybírat fotografie 
na naši výstavu. Ta by měla 
být ještě letos na oficiálním 
místě. Tam pozveme všechny, 
koho zajímáme a kdo nás 
mají rádi.  Kdo nestihl naši 
školu 9. a 10. září, rozhodně 
se ještě může přihlásit.

 Senzační senioři teplice

Učitelé jeli na kolech 
napříč Krušnými horami

V jednu zářijovou sobotu se 16 učitelů vydalo v původně mlhavě 
podzimním počasí na cykloturistický výlet. I když velká část 
výpravy využila lanovku na Komáří vížku, přesto všichni podali 
v postupně se zlepšujícím počasí skvělý výkon. Po hřebenech  
hor se učitelé vydali na Dlouhou Louku a pak přes hrad Osek 
a město Osek zpět do Teplic. A protože své povolání nezapřeli, 
cestou si vyslechli od svých kolegů krátké referáty, které přibli-
žovaly geografické a historické souvislosti projížděných míst. 
Většina učitelů najela téměř 50 kilometrů, někteří i víc v závis-
losti na místě bydliště.  J. Řehák

Vlčata hledala dobrodružství
Hned v pátek, v průběhu 
schůzky s rodiči, si děti ze 
Skautského střediska Dvojka 
v Teplicích na zahradě zahrály 
pár seznamovacích her. 
Nejstarší družina Kamzíků 
se večer odpojila a vydala se 
přespat do přírody, kousek od 
Ústí nad Labem. 
Mladší kluci si 
zatím na zahradě 
postavili stany 
a přespali v nich. 
V sobotu se mlad-
ší vydali naproti 
druhé skupině. 
Cestou si obě 
skupinky zahrály 
spoustu zajíma-
vých her. Poté, co 
jsme se setkali, 
vydali jsme se na 
vlak a jeli zpátky 
do Teplic. K večeři 
jsme si na ohni 
opekli buřty a šli 

jsme spát. Druhý den ráno 
jsme se vydali na Písečák, kde 
se děti seznámily s vlčáckou 
etapovou hrou, tento víkend 
zaměřenou na manuální zruč-
nost. Pak jsme pouze došli do 
klubovny, kde na děti už čekali 
rodiče.  Skautské středisko Dvojka teplice
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Cestování po magistrále se zrychlí
Od roku 2016 by i cestující 
Ústeckého kraje mohli vlaky 
Českých drah cestovat rychle-
ji. Zhruba o 5 minut se zrychlí 
jízda po Podkrušnohorské ma-
gistrále mezi Chebem, Teplice-
mi a Ústím nad Labem. Jízdní 
řády dálkových vlaků budou 
i v roce 2016 stabilní. Na vět-
šině tratí zůstává pravidelný 
hodinový nebo dvouhodinový 
interval mezi spoji. Jednou 
z výraznějších změn v dálkové 
mezistátní dopravě bude roz-
dělení ramen vlaků EuroCity, 
které staví i v Ústí – Praha 
– Berlín – Hamburk a Praha – 
Brno – Bratislava – Budapešť. 

Zachován bude pouze jediný 
přímý vlak Hungaria Buda-
pešť – Hamburk. U ostatních 
spojů bude zajištěn přestup 

v Praze hlavním nádraží. Na 
rameni Praha – Hamburk 
bude jeden vlak prodloužen až 
do Kielu.  zt

Město hledá dárce 
vánočního stromu

Chcete městu darovat vánoč-
ní strom? Pokud uvažujete 
v nejbližší době o pokácení 
vzrostlého jehličnanu a mohli 
byste jej magistrátu věnovat, 
obraťte se prosím na Dag-
mar Teuschelovou, vedoucí 
oddělení životního prostředí, 
a to telefonicky na čísle 417 
510 903 nebo elektronicky na 
adrese teuschelova@teplice.
cz. Magistrát potřebuje pra-
videlně rostlý strom s výškou 
nejméně 12 metrů.  zt

Magistrát spustil 
novou aplikaci
Teplický magistrát spustil 
novou službu pro občany. Ap-
likace Hlášení závad v menu 
na webu www.teplice.cz – Chci 
zařídit umožní občanům jed-
nodušším způsobem nahlásit 
závady na městském majetku 
nebo komunikaci. Na webu 
najdete veškeré potřebné 
informace.  zt

Zajděte si s dětmi 
na pohádky za 
zvýhodněnou cenu
Zajistěte si v Krušnohor-
ském divadle předplatné na 
tři pohádky. Jeho majitel má 
v hledišti zajištěno své vlastní 
místo a vstupné bude mít 
s 25 procentní slevou. Za čtyři 
pohádky tak zaplatí pouze 240 
korun. Hraje se 11. října, 1., 17. 
a 22. listopadu. Bližší informace 
najdete na www.dkteplice.cz.  zt

Opravdu se léky musí vyzvednout do dvou týdnů?
Otázka:
Lékař mi dal recept na mé léky s tím, že 
platí půl roku a výdej se má opakovat 
2x. Zajímalo by mě, jestli si musím léky 
poprvé vyzvednout do 14 dnů, jako je to 
u běžných receptů, nebo mohu vyzved-
nout třeba všechno najednou kdykoli 
během té půlroční platnosti.

Odpověď:
Léky na tzv. opakovací recept si můžete 
vyzvednout kdykoli během platnosti 
tohoto receptu. Recept s předepsanými lé-
čivými přípravky, jejichž výdej se má opa-

kovat, platí 6 měsíců počínaje dnem jeho 
vystavení, neurčí-li lékař jinak; nejdéle 
však platí 1 rok. Lékař tedy tímto způso-
bem může pacientovi předepsat jeho léky 
až na dobu jednoho roku. Na jeden recept 
lze předepsat více než jedno balení jedno-
ho druhu léčivého přípravku pro zajištění 
léčby pacienta do jeho další kontrolní 
návštěvy u ošetřujícího lékaře, nejdéle 
však na dobu tří měsíců a zpravidla do 
počtu tří balení. Tomuto omezení podléhá 
i množství předepsané pro jednotlivý 
výdej na opakovacím receptu. Znamená 
to, že může být předepsáno opakované 

vydání takového počtu balení, které vám 
vždy pokryje tři měsíce užívání. Nemělo 
by se tedy stát, že po kontrole u lékaře 
své pravidelné léky vlastně delší dobu 
stále ještě nepotřebujete. Při opakova-
ném výdeji lékárník vystaví na vydávaná 
balení vždy výpis z receptu, který obsahu-
je všechny potřebné údaje z receptu. Na 
původní recept uvede poznámku Pořízen 
výpis a vrátí ho pacientovi. Výpis zůstává 
v lékárně a slouží jako doklad pro účely 
kontroly nebo vyúčtování zdravotní pojiš-
ťovně. Až u posledního výdeje si nechává 
lékárník původní recept.  zt

p o R a D n a

V Krupce byli experti 
kvůli zápisu do UNESCO
Odborníci zkoumali  společnou 
sasko-českou sériovou nomi-
naci Hornické kulturní krajiny 
Erzgebirge/Krušnohoří na 
zápis do Seznamu světového 
dědictví UNESCO. Dvoučlenná 
expertní mise Mezinárodní 
rady památek a sídel (ICO-
MOS), do jejíž kompetence tato 
oblast spadá, navštívila všech 
85 památek na české i saské 
straně, jež jsou součástí návrhu 
nominace. Vzhledem k velikos-
ti hodnoceného území trvala 
hodnotící mise celkem 10 dní, 
během kterých hodnotitelé 
podrobně prozkoumali všechny 
navržené památky. Program 
byl věnován právě prohlídce 
a posouzení Hornické kulturní 
krajiny Krupka, která je nedíl-
nou součástí nominace.

To, zda Hornická kulturní 
krajina bude či nebude zapsá-
na na Seznam světového dědic-
tví, se rozhodne na 40. zasedá-
ní Výboru pro světové dědictví, 
které se uskuteční v červnu 
2016 v tureckém Istanbulu.  rk

Hajšlovi slavili zlatou svatbu
Malá zasedací síň krupské 
radnice se 25. září stala opět 
místem slavnostního okamži-
ku. Přesně před 50 lety si totiž 
manželé Eva a Jan Hajšlovi 
z Krupky řekli své „ano“ 
a vstoupili na cestu společné-
ho života. Slavnostně si tak 
připomněli své rozhodnutí, 
které učinili ve svém mládí. 
Během společného manželství 
vychovali 3 děti a v současnos-
ti se již také těší ze 7 vnoučat 
a 2 pravnoučat. „Cesta vašeho 
společného života, kterou si 
dnes připomínáme, je pro nás 
mladší vzorem, že všechny 
životní těžkosti lze společný-
mi silami překonat a radovat 
se z drobností, které každý 

den přináší. Přeji vám mnoho 
zdraví, lásky a štěstí do dalších 
společných let,“ řekl místosta-
rosta Krupky Karel Rouček, 
který jubilantům blahopřál 
k významnému životnímu 
výročí za celé vedení města. 
Manželé Hajšlovi si volné 
chvíle vyplňují společným 
koníčkem, kterým je zahrad-
ničení. V podstatě celý svůj 
život, s malou výjimkou, žijí 
v Krupce – Bohosudově, a jsou 
tak skutečnými pamětníky, 
kteří mohou vzpomínat na to, 
jak město vypadalo dříve. Za 
50 let prošla Krupka, tak jako 
ostatní města našeho regionu, 
mnoha změnami. „Změnilo 
se mnoho věcí a myslím si, že 
k lepšímu. Snažíme maximálně 
využívat peníze města ku pro-
spěchu jeho občanů a zlepšení 
života v Krupce. Až totiž také 
moje generace bude prožívat 
podzim svého života, budu rád, 
když naše děti budou mít na co 
dobrého navazovat,“ řekl Karel 
Rouček k minulému i budoucí-
mu vývoji města.  rk
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Tepličané pomáhají Kurdům
Už devátý kamion s humani-
tární pomocí pro Kurdy boju-
jící s Islámským státem vyráží 
v těchto dnech ze Saska. Je to 
už druhý kamion, který vedle 
Němců pomáhali výrazněji 
naplnit také Češi. Akci orga-
nizuje společnost Roja Sor- 
kurdsky – Červené slunce. Za 
ní stojí Šárka Petrová z Teplic 
a její manžel Shamsadin 
Shamou – Kurd, který se hlásí 
k náboženské komunitě jezídů.  
Tedy skupině, kterou Islámský 
stát tvrdě pronásleduje a s je-
jími příslušníky zachází mimo-
řádně krutě. „Jezídské dívky 
jsou znásilňovány. Islamisté 
jezídy vyhnali z jejich domovů. 
Nemají vůbec nic. Mohli odejít 
jen s tím, co mají na sobě.  
Bydlí ve stanech, nemají vůbec 
žádné peníze, nic si nemohou 
koupit,“ popisuje pan Shamou, 
který do oblasti jezdí. 

„Organizace Roja Sor vznik-
la v Česku, ale jako první se do 
pomoci zapojili Němci a jezídi 
z Německa. Především s jejich 
pomocí jsme vypravili první 
kamiony. Češi nás začali pod-
porovat, až když nás oslovil 

Blok proti islámu. Ano, je to 
tak,“ říká Šárka Petrová. Ačko-
liv názory na tuto organizaci 
mohou být různé, pro Roja Sor 
je prý především důležité, že 
díky ní přišla pomoc. „Nehledě 
na to, že mezi těmi, kterým po-
máháme, jsou také muslimo-
vé,“ dodává paní Petrová. 

Kamion, který vyráží do ob-
lasti Kurdistánu, veze oble-
čení, hygienické prostředky, 
zdravotnické pomůcky a také 
třeba kojenecké mléko: „Oslo-
vila nás jedna firma, která vy-
rábí kojeneckou výživu a dala 
nám devadesátiprocentní sle-
vu,“ říká Šárka Petrová a dodá-
vá: „Pokud by tedy někdo chtěl 
přispět právě koupí kojenecké-
ho mléka, můžeme mu dát spo-
jení na tohoto výrobce.“  vv

Jak třídit odpad
Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění 
odpadu není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo 
slepí. Vytříděné složky komunálního odpadu odkládejte do ba-
revných kontejnerů, které jsou ke sběru jednotlivých komodit 
určeny. Po celém území našeho města je více než 150 stanovišť 
(tzv. separačních hnízd), ve kterých je vždy umístěna trojice 
nádob na jednotlivé komodity: papír (modrý kontejner) – 
plasty (žlutý kontejner) – sklo (zelený kontejner). V některých 
lokalitách jsou rozmístěny i hnědé nádoby na bioodpad a duo- 
nádoby, do kterých je možné papír a plast třídit současně do 
jedné nádoby. V těchto lokalitách jsou pak rozmístěny pouze 
nádoby na sklo.  zt

Sběr plastů 
Do žlutých nádob můžete odhodit:
plastové obaly, sáčky, fólie, nákupní taš-
ky, kelímky od jogurtů a dalších potravin, 
sešlápnuté pet lahve od nápojů, plastové 
obaly od spotřebního zboží,nápojový 
karton (tetra pak) od mléka a džusů.

Do kontejnerů na plasty nepatří:
pěnový polystyrén, sklo, papír, kovy, 
textil, molitan, guma, kabely, plastové 
obaly znečištěné chemickými látkami, 
minerálními oleji apod., linolea a výrobky 
z pvc.

Sběr papíru 
Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, katalogy, telefonní 
seznamy, neznečištěné papírové 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, pau-
zovací 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, 
automobilová 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 
nepatří:
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 1 x 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 na-
chází v Úprkově ulici v areálu firmy marius 
pedersen, a. s., která ho spravuje.

občané města teplice zde po prokázání 
totožnosti (platným občanským průkazem) 
mohou ukládat veškeré druhy odpadu 
zdarma, podnikatelé za úhradu dle ceníku.

ukládán zde může být např. odpad 
velkoobjemový, odpad ze zeleně, stavební 
odpad a nebezpečné odpady (tzn. zářivky, 
oleje, znečištěné obaly, akumulátory, 
vyřazená zařízení – tv, lednice…).

Další informace poskytnou pracovníci 
společnosti marius pedersen, a. s. 
na telefonních číslech: 
recepce: 417 514 911, 417 539 386 
obsluha: 417 514 949

Provozní doba 
sběrného dvora:
V letním i  v 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.

Písečná 30. 9. – 3. 10. 
Maršovská 2. 10. – 6. 10.
Americká 5. 10. – 8. 10. 
Rovná 5. 10. – 8. 10.  
Lípová 5. 10. – 8. 10. 
Alejní 28. 9. – 1. 10. 
Rooseveltovo nám. 1. 10. – 5. 10. 
Sobědruhy, 
Důlní ul. x Pod Kopcem 6. 10. – 9. 10. 
Trnovanská 9. 10. – 9. 10. 
Dr. Vrbenského 6. 10. – 9. 10. 
Gagarinova 7. 10. – 10. 10. 
J. Suka 7. 10. – 10. 10. 
Javorová 7. 10. – 10. 10.
Ostravská 29. 9. – 2. 10. 
Unčínská 30. 9. – 3. 10. 
K. Čapka 2. 10. – 6. 10. 
U Nemocnice 5. 10. – 8. 10.
Potěminova 12. 10. – 15. 10. 
Jugoslávská 13. 10.–16. 10.
Proboštovská 15. 10. – 19. 10.
Pražská 16. 10. – 20. 10. 
K. J. Erbena 16. 10. – 20. 10. 
Baarova 16. 10. – 20. 10. 
Holečkova 16. 10. – 20. 10. 
J. Hory 2. 10. – 6. 10.

Duchocovská 21. 10. – 24. 10. 
Školní 19. 10. – 22. 10. 
Sobědruhy, vedle 
restaurace „U Slunce“ 22. 10. – 26. 10. 
Jaselská 20. 10. – 23. 10. 
Jankovcova 23. 10. – 27. 10. 
Křížovského 23. 10. – 27. 10. 
Slovenská 12. 10. – 15. 10. 
A. Staška 21. 10. – 24. 10. 
Zemká 22. 10. – 26. 10. 
Francouzská 20. 10. – 23. 10. 
Přítkovská 23. 10. – 27. 10. 
Kpt. Jaroše 19. 10. – 22. 10. 
Zrenjaninská 21. 10. – 24. 10. 
P. Holého 27. 10. – 30. 10. 
Kollárova 26. 10. – 29. 10. 
Sviní potok 28. 10. – 31. 10.  
Vrázova 30. 9. – 31. 10. 
Sklářská 28. 10. – 31. 10.
Libušina 26. 10. – 29. 10. 
Fučíkova stezka 16. 10. – 20. 10. 
Buzulucká 27. 10. – 30. 10. 
Raisova 30. 10. – 3. 11. 
E. Krásnohorské 29. 10. – 3. 11. 
Přítkovská – u č. p. 1500 
panelák vedle OSSZ 23. 10. – 27. 10.

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 1432
Jaselská – areál Perla – pod budovou jeslí
Maršovská 1453/2 – parkoviště naproti ZŠ
Scheinerova – na rohu s Nedbalovou ul.
Opavská 2615
Plynárenská – parkoviště naproti ZŠ
Přítkovská 1462/30
Trnovanská 1288/24
Trnovanská 1529/4
Doubravická – proti č. p. 1664
Pod Doubravkou – proti č. p. 2900

A. Sochora 1313
Unčínská – před MŠ
Krušnohorská 1566
Fučíkova stezka – u křižovatky 
s Novákovou ul.
Duchcovská 410-415 – za „desetipatrákem“
Jateční ul. – u Penny Marketu
Penny Market – Trnovany
Masarykova ul. – KIK
Nákladní ul. – Interspar
Wolkerova – Červený kříž

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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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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