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Tip Hany Uhríkové
Aktuálně bych vás 
pozvala do Krušno-
horského divadla 
na francouzskou 
komedii Úhlavní 
přátelé Divadla 
v Rytířské s Terezou 
Kostkovou, Miroslavem Vlady-
kou, Nelou Boudovou a Radkem 
Holubem, kterou uvádíme 24. lis-
topadu od 19:00 hodin. Následují 
Adventní koncerty v průběhu 
celého prosince a rok 2014 ukon-
číme 30. prosince představením 
Louskáček, na které bych ráda 
pozvala i rodiče s dětmi. Já mám 
teď plnou hlavu Abonmá jaro 
2015, jak se krásně nazývá před-
platné, které vám doporučuji jako 
vánoční dárek, ze kterého bude 
mít obdarovaný radost až do léta. 
Těšit se můžete také na Divadlo 
Járy Cimrmana, Michala Dlouhé-
ho a Simonu Stašovou, Chantal 
Poullain, Lindu Rybovou, Ondřeje 
Pavelku nebo Jakuba Pracha-
ře. Krušnohorské divadlo letos 
oslavilo 90. narozeniny a je stále 
v plném lesku. Přijďte se podívat. 

 Hana Uhríková, Dům kultury Teplice

Zahradní dům
6/12 1600 Brixiho komorní 

souBor Teplice

JaZZ cluB Teplice
7/11 2000 BraTři v Triku praha
8/11 2000 laco decZi a cecula 

new York
14/11 2000 luBoš pospíšil
21/11 2000 GwYn ashTon duo
28/11 2000 J. eoin

Božák
15/11 2100 skYwalker
29/11 2100 lovemakers

krušnohorské divadlo
12/11 1900 mandarinkový pokoJ
19/11 1900 malé modní impulsY 

a Zase TY TeTY u piana
23/11 1030 semhle Z Támhle 

a loupežníci
24/11 1900 Úhlavní přáTelé
30/11 1900 modrá hvěZda 

vánoc 2014
2/12 1900 vánoční salon 

Fešáků s hosTem
3/12 1900 poslední Ze žhavých 

milenců

dům kulTurY
13/11 1900 aBonenTní koncerT 

cYklu k
15/11 1800 iv. BeaTový FesTival – 

Jížanský rock
20/11 1900 dnY české 

a německé kulTurY
22/11 1030 maJda s FranTiškem 

na cesTách

26/11 1900 průduškY 
27/11 1900 aBonenTní koncerT 

cYklu B
1/12 1600 čerTovské dovádění 

– mikulášská 
nadílka

4/12 1900 severočeské 
Filharmonie Teplice

kino kvěTen
12/11 1730 pohádkář
12/11 2000 Frank
13/11 1730 ZmiZení eleanor 

riGBYové: on
13/11 2000 ZmiZení eleanor 

riGBYové: on
14/11 1030 maGické sTříBro
14/11 1730 ZmiZení eleanor 

riGBYové: on
14/11 2000 ZmiZení eleanor 

riGBYové: on
14/11 2200 JessaBelle
15/11 1000 maGické sTříBro
15/11 1500 maGické sTříBro
15/11 1730 John wick
15/11 2000 želeZná srdce
15/11 2215 JessaBelle
16/11 1000 maGické sTříBro
16/11 1000 maGické sTříBro 3d
16/11 1730 John wick
16/11 2000 želeZná srdce
17/11 1500 maGické sTříBro 3d
17/11 1730 želeZná srdce
17/11 2000 JessaBelle
18/11 1730 želeZná srdce
18/11 2000 JessaBelle
19/11 1730 želeZná srdce

19/11 2000 člověk BeZ osudu
20/11 1730 hunGer Games
20/11 2000 hunGer Games
21/11 1730 hunGer Games
21/11 2000 hunGer Games
22/11 1845 leZeBník sevillský
23/11 1545 Faraonova dcera
23/11 2000 hunBer Games
24/11 1730 GeT on up – příBěh 

Jamese Browna
24/11 2000 hunGer Games
25/11 1500 pohádkář
25/11 1730 show Film FesT 2014
25/11 2000 show Film FesT 2014
26/11 1730 GeT on up – příBěh 

Jamese Browna
26/11 2000 divoké hisTorkY
27/11 1500 Tučňáci 

Z madaGaskaru 3d
27/11 2000 ouiJa
28/11 1500 Tučňáci 

Z madaGaskaru 3d
28/11 1730 Tučňáci  

Z madaGaskaru 3d
28/11 2000 ouiJa
28/11 2200 ouiJa
29/11 1000 Tučňáci  

Z madaGaskaru 3d
29/11 1500 Tučňáci  

Z madaGaskaru 3d
29/11 1730 Tučňáci  

Z madaGaskaru 3d
29/11 2000 pohádkář
29/11 2200 ouiJa
30/11 1000 Tučňáci  

Z madaGaskaru 3d
30/11 1500 Tučňáci  

Z madaGaskaru 3d
30/11 1730 pohádkář
30/11 2000 pohádkář

reGionální muZeum Teplice
výsTavY
6/11–30/11 volYňšTí češi
14/11–1/2 moderní umění
28/11–1/2 Ježíšek, 

neJslavněJší děťáTko
akce
12/11  Založení muZeJní 

společnosTi 
v Teplicích roku 1894 
přednáška

26/11  BeTlémářsTví 
na šluknovsku  
přednáška

měsTské kulTurní ZaříZení duBí
27/11  i. advenTní koncerT 

v cínovci
4/12  ii. advenTní koncerT 

v kapličce v poZorce
6/12 1000 mikulášská nadílka 

Lidový dům v Pozorce

reGionální knihovna v Bílině
12/11 pohádkový svěT v knihách
12/11 čaJ o páTé
20/11 na špacíru Zeměpisem

dnY židovské kulTurY – 
Teplický cimes
12/11 1830 slavnosTní ZaháJení 

Co je košer? / Regionální 
knihovna Teplice (RKT)

13/11 1830 koncerT kvarTeTa 
RKT

19/11 1400 židé meZi čechY 
a němci / aula Gymnázia 
Teplice, přednáška

21/11 1830 židovšTí průmYslníci 
na Teplicku ii. – 
skláři / RKT

21/11 2000 FranZkaFkaBareT 
Zahradní dům

K a m  v y r a z i T  n a  T e p l i c K U
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Žít Teplice, zpravodajský a servisní 
magazín pro oblast Teplicka.
V nákladu 27.000 výtisků je distribuován do schránek 
domácností prostřednictvím České pošty s.p.
V nákladu 2000 výtisků je distribuován 
do vybraných veřejných prostor.
Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury 
České republiky pod číslem MK ČR E 21615.
Nevyžádané příspěvky nevracíme, 
neoznačené fotografie archiv redakce.

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

Příští vydání: 10. 12. 2014 
Uzávěrka příspěvků a inzerce je 3. 12. 2014

www.facebook.com/zitteplice.cz
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www.kia.com

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 390, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

Nová Kia Sportage 
s programem 777 
se zvýhodněním  
až 165 000 Kč

Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 5,3 – 8,5 l/100 km. Emise CO2 135 – 197 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

moldavská dráha bude na poštovní 
známce. vydá ji Česká pošta na začátku 
příštího května v řadě Technické památky 
České republiky. vydání poštovní známky 
u příležitosti 130. výročí moldavské 
dráhy iniciovaly Českojiřetinský spolek, 
Spolek přátel krušnohorské železnice most-Dubí-moldava a Heimatgeschichtsverein 
rechenberg-Bienenmühle. známku navrhuje malíř adolf absolon a rytinu provede martin 
Srb. Jsou to autoři loňské poštovní známky vodní dílo Fláje. nominální hodnota známky 
by měla být 13 korun. moldavská horská dráha, někdy nazývaná také Krušnohorská 
železnice či Teplický Semmering je železniční trať z moldavy přes Dubí do mostu.
Jde o jednokolejnou železnici dlouhou 26,6 kilometru. foto: archiv

Teplický Semmering 
bude na poštovní známceKolik peněz utrácíte 

za vánoční dárky?

lukáš ravinger 
33 let, obchod. zástupce 
Teplice
 

Myslím si, že o letošních 
Vánocích utratím víc peněz, 
než v minulém roce, počí-
tám tak 10 tisíc korun.

michaela Schmiederová 
28 let, referentka 
Teplice
 

Za dárky i letos utratím 
určitě tak 10 tisíc korun.

Hana marxová 
39 let, účetní 
Teplice
 

Zhruba tak do 3 tisíc. Kupu-
ji jen maličkosti. Pro mě je 
důležitější, že se sejdu s ro-
dinou, než nějaké dárky. 

Kateřina vaníková 
16 let, studentka 
Teplice
 

Sama nevím, díky rozvodu 
rodičů mám hodně počet-
nou rodinu, takže když to 
všechno sečtu, může to být 
částka kolem 1 200 korun.

eliška Beňková 
31 let, operátorka 
Teplice
 

Stejně utrácím každý rok. 
Tři dárky ve stejné cenové 
relaci.

a n K e T a

Spásná viróza

Měla jsem potřebu si doká-
zat, že jsem mladá a v kon-
dici. Taky se hodí zbavit 
se pár nadbytečných kil 
před vánočním nezřízeným 
obžerstvím. A mistr světa 
v boxu Lukáš Konečný ote-
vřel své tréninky veřejnosti, 
tak proč to nezkusit.

Středa: kruhový trénink 
a po hodině totální vyčer-
pání. Hlášku, že dnes nikdo 
nezvrací, protože je trénink 
lehký, nemám sílu komen-
tovat.

Čtvrtek: vstát z nízké 
pohovky je problém, sejít 
schody je problém, vecpat 
se do auta je problém...

Pátek: outfit tepláky 
a crocsy – obléknutí úzkých 
džín je problém, obutí nor-
málních bot je problém, 
k autu nedojdu. Jsem srab. 

Lukáš Konečný říká, že 
netrénované tělo bolí a tré-
novat se musí častěji – ide-
álně alespoň třikrát týdně. 
Podruhé a potřetí to bude 
ještě bolet. Počtvrté je to 
nejhorší. Hrklo ve mně.

Před druhým tréninkem 
mě zachránila viróza.

Užijte si podzim bez virů. 
 
martina Seewaldová
šéfredaktorka
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Infuzní terapie na Klinice CLT
Soukromé zdravotní zařízení 
Klinika CLT zahájila novou službu 
klientům, moderní terapii pomocí 
infuzí. Tato forma léčby, nebo jen 
prevence onemocnění, je totiž 
mnohem efektivnější než polykání 
léků nebo dlouhodobé užívání 
potravních doplňků.

 
V současné době narůstá 
zatížení stresem, a to hlavně 
v důsledku duševního a fy-
zického vyčerpání, špatné 
životosprávy a znečištěného 
životního prostředí. Podávání 

vysokých dávek antioxidantů, 
jejichž nedostatek je zodpo-
vědný i za zvyšující se výskyt 
chronických zánětlivých 
onemocnění, výrazně přispívá 
k dobré zdravotní i duševní 
kondici.

„K nejúčinnějším anti-
oxidantům patří vitamín C, 
který je při zánětech rychle 
vypotřebován. Proto je většina 
chronických zánětlivých 
onemocnění prokazatelně pro-
pojena s jeho nedostatkem,“ 
říká MUDr. Olga Raskina, 

interní lékařka na Klinice CLT.  
„Vysoké dávky vitamínu C 
mají zásadní roli při takových 
nemocech, jakými jsou napří-
klad: nehojící se rány, artritidy, 
alergie, aterosklerózy, virové 
infekce, nádory, onemocnění 
kůže, deprese, únavové syn-
dromy či selhání imunitního 
systému.“

Lidé, kteří se domnívají, že 
by pro ně byla vhodná infuzní 
léčba či preventivní kúra, mo-
hou kontaktovat lékaře Klini-
ky CLT. K řešení některých ne-

mocí mohou lékaři doporučit 
i jiné druhy infuzí. Po důklad-
ném interním vyšetření, včet-
ně laboratoře krve, vyhodnotí 
klientův zdravotní stav a na-
ordinují infuzi přímo na míru. 
Přijít může kdokoli, zvláš-
tě pak sportovci, studenti ve 
zkouškovém období, pacien-
ti před a po operaci, ale třeba 
také ženy, které chtějí oddálit 
projevy stárnutí. Pro svůj léči-
vý koktejl si přijďte na Kliniku 
CLT, která sídlí ve 3. patře bu-
dovy Císařských lázní.

Informace a objednávky 
na recepci kliniky 
nebo na tel.: 417 977 800
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Volejte 733114188.  
Pište na info@jo-reality.cz. 
Sledujte www.jo-reality.cz. 
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Nové autobusy pro Teplicko se už vyrábějí
Teplice – Tři desítky nových autobusů vyjedou 
od nového roku na trasy mezi obcemi a městy 
v okresech Ústí nad Labem, Teplice a Děčín. 
Nechávají je vyrábět dva z dopravců, kteří 
zajišťují spojení pro Ústecký kraj. Kraj má totiž 
pro firmy, které si na zajištění autobusové do-
pravy objednává, přísné podmínky stran kvality 
a stáří vozů. Průběh výroby nových vozidel 
proto kontrolují i politici z vedení Ústeckého 

kraje. „Návštěvou výrobců autobusů prověřuje-
me způsob zadání výroby jednotlivými doprav-
ci, ověřujeme splnění zadávacích podmínek 
objednatele v praxi a ujišťujeme se, že vozidla 
budou připravena k nasazení do provozu včas 
od začátku roku 2015,“ vysvětlil krajský radní 
pro dopravu Jaroslav Komínek. Nově vyráběné 
autobusy mají mít největší kapacitu míst a bu-
dou proto jezdit na páteřních linkách.  vk

Začalo odstraňování sesuvu 
půdy na nedokončené dálnici D8 
Teplicko – Po roce a čtvrt od 
sesunutí půl milionu krychlo-
vých metrů zeminy na stavbu 
dálnice D8 konečně začaly sa-
nační práce. Vláda práce zada-
la firmě Eurovia, která dálnici 
z Ústí do Prahy staví. Zejména 
ekologickým organizací se ale 
toto řešení nelíbí. Vláda totiž, 
kvůli údajnému riziku dalších 
závalů, zadala Eurovii zakázku 
bez výběrového řízení.  Podle 
Miroslava Patrika z Dětí země 
je to ale alibismus. Patrik se 
domnívá, že pokud by skuteč-
ně nějaké nebezpečí dalšího 
sesuvu hrozilo, ministerstvo 
dopravy by jednalo okamži-
tě a provedlo by průzkumy. 
Dětem země dal nepřímo za 
pravdu i ústecký hejtman 

Oldřich Bubeníček, když nevy-
slyšel žádost Ředitelství silnic 
a dálnic na vyhlášení stavu 
nebezpečí v místě sesuvu. To 
by totiž umožnilo odstranit 
sesuv bez výběrového řízení. 
Bubeníček ale vyhlásit stav 
nebezpečí odmítl s tím, že ten-
to stav se vyhlašuje jen pokud 
existuje nebezpečí ohrožení 
životů nebo majetku lidí. A to 
podle něj není případ závalu 
na D8.  vk, čro sever

Tepličané běželi kolem Doubravky
Teplice – Legendární teplický 
běžecký závod Běh kolem 
Doubravky se letos běžel už po 
sedmdesáté! Desítky dospě-
lých i dětí si první listopado-
vou neděli vyzkoušely svou 
fyzičku v lesoparku kopce 
Doubravka. Jestlipak ale vědě-
li, že tohle amatérské běžecké 
klání založil hned po válce La-
dislav Kořán? Zajímavá osob-
nost historie Teplic, muž, který 
stál u počátků elektrických 
hudebních nástrojů u nás, za-

pálený atlet, cyklista a běžec, 
mistr světa v přespolním běhu, 
ale také vězeň komunistického 
režimu.  vk

V muzeu uvidíte 
práci kriminalistů
Teplice – Až do 14. prosince 
mohou zájemci navštívit 
v Regionálním muzeu Tep-
lice výstavu Kriminalistika 
ve fotografii. Díla zachycují 
práci kriminalistických 
techniků, technické pro-
středky používané v krimi-
nalistice, stopy z místa činu, 
reálné předměty i fotografie 
vytvořené v laboratorních 
podmínkách. Originály nej-
lepších fotografií byly vloni 
vydraženy za celkovou sumu 
37 000 Kč, celý výtěžek byl 
věnován na konto Nadace 
policistů a hasičů.  zt

p o z v Á n K a

foto: jan bachorík

Medaile pro hasiče
Teplice – Na 
státní svá-
tek 28. října 
neuděluje 
vyzname-
nání jen 
prezident. 
Služební 
medaile u příležitosti Dne vzni-
ku samostatného Českoslo-
venska tradičně rozdává také 
generální ředitel Hasičského 
záchranného sboru. Letos 
Drahoslav Ryba ocenil také 
celou řadu Severočechů, mezi 
nimi i čtyři Tepličany: nprap. 
Petra Havlatu, plk. Ing. Adolfa 
Langera, nprap. Daniela Zimu, 
pprap. Jiřího Masopusta.  vk

Gymnázium druhé 
v celokrajské soutěži
Teplice – Loňské prvenství v sou-
těži Dobrá škola, kterou pořá-
dá Ústecký kraj, se gymnáziu 
Teplice obhájit nepodařilo. 
Může se ale radovat z druhého 
místa a sedmi set padesáti 
tisíc korun jako odměny. 
Soutěž spočívá ve sbírání 
bodů za různé aktivity jako 
je například účast a úspěš-
nost ve vědomostních soutě-
žích, spolupráce s vysokými 
školami a taky za výsledky ve 
vzdělávání. Na pátém místě 
byla sloučená Hotelová škola, 
Obchodní akademie a Střední 
průmyslová škola.  vk

Policisté chystají 
besedu pro seniory
prosetice – Nebezpečný věk je 
tématem debaty, kterou pro 
seniory pořádá teplická policie 
a strážníci. Beseda se uskuteč-
ní 20. listopadu od 9:30 hodin 
ve služebně Městské policie 
v  Proseticích, Dvorská ul 195. 
„Senioři budou seznámeni se 
zásadami, jejichž dodržování je 
důležité při předcházení trest-
né činnosti a k eliminaci rizik, 
která starším lidem hrozí,“ 
řekl teplický policejní mluvčí 
Daniel Vítek. Účast zájemci 
musí potvrdit do 18. listopadu 
na telefonu 724 345 871.  zt
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Lidé zavalili muzeum mstišovským sklem 
Teplice – Velký zájem vzbudila 
připravovaná výstava mstišov-
ského skla v teplickém muzeu. 
To vyzvalo veřejnost k zapůjče-
ní nebo odkupu dekorační sklo, 
které na začátku šedesátých let 
vyráběla sklárna ve Mstišově.  
Muzeum mělo dosud ve svých 
depozitářích asi jen dva kousky 
takového skla. „Vůbec jsme ne-
tušili, že naše výzva vzbudí tak 
veliký zájem. Podařilo se nám 
získat 83 předmětů k odkou-
pení a dalších 48 do zápůjčky. 
Moc všem děkujeme,“ řekla 
muzejní pracovnice Marcela 
Jurenková.

Jedná se většinou o před-
měty ze souboru Rapsodie. 
Misky, košíčky, vázy, svícny 
z čirého skla, do kterého 
jsou přidávány další čtyři 
barvy. Jednotlivé typy skla 
jsou si tvarově podobné, 
ale každý kousek je vlastně 
originál. Jde totiž o ruční 
výrobky.

Muzeu se podařilo do 
zápůjčky získat i několik 
opravdových unikátů. Na-
příklad obří vázu vyrobe-
nou na zakázku, nebo flako-
nek na voňavku. Výstava je 
plánovaná na příští rok.  vv

Figuríny lámaly 
rekord v návštěvnosti
Teplice – Rekordní dva a půl 
tisíce lidí během šesti dnů 
přilákala do teplického muzea 
výstava Katastrofy lidského 
těla. K vidění tam byly voskové 
figuríny lidí s neobvyklými 
anomáliemi, jako jsou třeba 
dvě hlavy, vlčí syndrom, čtyři 
oči a podobně. Všechny figurí-
ny znázorňovaly osoby, které 
skutečně žily. Exponáty vytvo-
řili umělci z Petrohradského 
antropologického muzea.  dam

Klokánek má nové auto
Teplice – Teplický Klokánek 
dostal nový automobil. Bude 
sloužit především k přepravě 
dětí, které v Klokánku našly 
azyl, ať už třeba k lékaři anebo 
v případě potřeby rychlého 
odvozu z problémové rodiny.  
Automobil zajistila agentura 
Kompakt, která na něj získala 
peníze od firem výměnou za 
reklamní plochu na darova-
ném vozidle. Automobil byl 
předáván na malé slavnosti, 
kde byli přítomni také zástupci 

sponzorů, kterým děti recito-
valy básničky a také darovaly 
vlastnoručně vyrobené pozor-
nosti.  vk

Jen třetinu vloupání 
policie objasnila
Teplice – Jen necelou třetinu 
případů loňských vloupání do 
chat a chalup v Ústeckém kraji 
se policii podařilo objasnit. 
Podle policejních statistik 
došlo v celé republice ke 
4841 krádežím vloupáním do 
rekreačních objektů, z toho ke 
346 případům došlo na území 
Ústeckého kraje. Věci ukrade-
né a poničené během krádeží 
v našem kraji přišly celkem na 
sedm milionů korun. Přitom 
u 70 procent těchto případů se 
policistům nepodařilo vypátrat 
pachatele.  vk

Charitativní běh pro 
teplickou chirurgii
Teplice – Celkem 14 500 korun 
představoval výtěžek z už 
třetího ročníku charitativního 
běhu Krupkou, který pořáda-
lo bohosudovské Biskupské 
gymnázium. Peníze předali 
pořadatelé chirurgickému 
oddělení nemocnice v Tepli-
cích. Výtěžek běhu pochází ze 
startovného ve výši 50 korun, 
které museli účastníci závodu 
zaplatit. Běželo se v několika 
kategoriích.  vk
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Každá starší budova má své 
duchy a skřítky. Nejinak 
je tomu na Základní škole 
Metelkovo náměstí.
 
Ten zdejší skřítek je ale 
pěkný popleta, každou chví-
li se někam ztratí, a když ho 
voláme, neozývá se. Možná 
už ani neví, jak se jmenuje. 
Protože se velkým dětem 
ani dospělým neukáže, 
zveme všechny budoucí prv-
ňáčky, aby nám ho pomohli 
najít a pojmenovat. Stačí, 
aby přišli se svými rodiči 
do naší školy v úterý 25. 11. 
mezi 15:30 a 17:00 hod.
   Na předškoláky čeká kro-
mě hledání skřítka spousta 
dalších zajímavých aktivit. 
Rodiče si mohou prohléd-
nout školu a její vybavení, 
seznámit se s některými 
učiteli, vyzkoušet si práci 
s interaktivní tabulí a elek-
tronickým hlasovacím 

zařízením, které bylo zakou-
peno z prostředků projektu 
firmy Lesy České republiky, 
s.p. Ostatní pomůcky, jaký-
mi jsou například tabule 
či notebooky, máme díky 
přispění zřizovatele. Tím je 
Statutární město Teplice.
 
Těšíme se na Vaši návštěvu 
ZŠ Metelkovo náměstí

„Metelkárna“ zve budoucí 
prvňáčky a jejich rodiče 
na Den otevřených dveří
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Teplice vede menšinová koalice. Primátorem 
je už šesté volební období Jaroslav Kubera
Teplice – Do svého šestého volebního období 
v čele Teplic nastoupil Jaroslav Kubera. Krátce 
po volbách se zdálo, že ačkoliv jeho ODS volby 
v Teplicích vyhrála, Kubera po dvaceti letech 
na radnici skončí. Druhé hnutí Volba PRO! 
Teplice a třetí ANO 2011 si totiž jako podmínku 
povolební spolupráce daly jeho konec v křesle 
primátora. Nepodařilo se jim ale sehnat vět-
šinu v zastupitelstvu. Občanští demokraté se 
mezitím dohodli s ČSSD a TOP 09 na menši-
nové koalici. Na její podporu sepsali program 
povolební spolupráce sestavený z povolebních 
slibů všech stran. V tajné volbě primátora se 
tak koalici podařilo získat potřebných 14 hlasů 
z celkových 27 a  v čele města  už pošesté sta-
nul opět Jaroslav Kubera. Čtrnáctý hlas patřil 
s největší pravděpodobností kandidátovi hnutí 
Pro sport a zdraví – Teplice. V radě zasedají čty-
ři zastupitelé z ODS tři z ČSSD a dva z TOP 09. 
Kuberovými náměstky byli zvoleni Hynek Han-

za z ODS a Radka Růžičková z ČSSD. Ve zbytku 
devítičlenné rady zasednou dva radní z ODS, 
dva z ČSSD a dva z TOP 09.  vk

Teplice – Obtížná povolební vyjednávání byla také jedním z důvodů proč na svůj 
zastupitelský mandát rezignoval volební lídr teplické TOP 09 Petr Měsíc. Nelíbi-
lo se mu, že strany a hnutí nebyly při povolebním vyjednávání v zájmu budouc-
nosti města ochotné zapomenout na osobní nevraživosti. Z počátku nebyl také 
zcela srozuměn s tím, že by koalici, ve které bude TOP 09, podpořilo sdružení 
Petra Bendy. Měsícův mandát tak získal osmnáctiletý student Dominik Feri 
(na snímku), který se zároveň stal radním.  vk

Měsíce v zastupitelstvu nahradil Feri

Krajští silničáři se 
připravovali na zimu

Teplice/most – Školení a praktic-
ký nácvik zvládání nebezpeč-
ných situací pro řidiče Správy 
a údržby silnic Ústeckého 
kraje, kteří obsluhují těžkou 
techniku, se odehrál na mos-
teckém polygonu. Před zimním 
obdobím si tak řidiči vyzkou-
šeli jízdu na mokru, brzdění 
a smyky. Proškoleni byli řidiči, 
kteří v zimním období vyrá-
žejí jako první na zasněžené 
a zledovatělé silnice, přitom 
se na ně vztahují všech-
na pravidla jako na běžné 
účastníky silničního provozu. 
„Cvičné jízdy umožní řidičům 
využít plně všechny možnosti, 
které moderní vozidla a jejich 
technika nabízejí. Zaměřuje-
me se především na zvládnutí 
těžkých strojů v mimořádných 
podmínkách,“ řekl krajský 
radní pro oblast dopravy a sil-
ničního hospodářství Jaroslav 
Komínek.  zt/foto: kuuk
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AGC obhájila titul v anketě firem 
podporujících zdraví zaměstnanců
Teplická společnost AGC Flat 
Glass Czech již počtvrté obhájila 
titul Podnik podporující zdraví. 
Soutěž oceňuje firmy, které pří-
kladně pečují a podporují zdraví 
svých zaměstnanců. Výsledky 
desátého ročníku soutěže, kte-
rou organizuje Státní zdravotní 
ústav s podporou ministerstva 
zdravotnictví, vyhlásili organi-
zátoři v úterý v Praze. 

„Jsme si vědomi, že zdraví 
našich zaměstnanců je jed-
nou z nejdůležitějších hodnot, 
o kterou je třeba dlouhodobě 
pečovat. Také proto v našem 
programu péče o zaměstnance 
zaujímá velmi důležité místo. 
Tuto oblast budeme i do bu-
doucna dál rozvíjet,“ uvedl Li-
bor Sehnal, manažer lidských 
zdrojů AGC Flat Glass Czech. 

AGC Flat Glass Czech posky-
tuje zaměstnancům mnohé 
nadstandardní zdravotní služ-
by. Jde například o speciálně 
nastavené preventivní lékař-
ské prohlídky pro zaměstnance 
pracující v rizicích tepelné či 
jiné zátěže. „Ty probíhají v nad-
standardním rozsahu v nestát-
ním lékařském zařízení Klinika 
CLT. Dále jde o lázeňskou péči, 
lékařské screeningy v případě 
zdravotních problémů a další 
aktivity. V naprosté většině pří-
padů jsou plně hrazeny společ-

ností, protože jsou zajišťovány 
špičkovými odborníky Kliniky 
Císařské lázně Teplice,“ doplnil 
Libor Sehnal.

Nejvyšší ocenění, titul Pod-
nik podporující zdraví 3. stup-
ně, získala na další tři roky 
společnost AGC Flat Glass 
Czech s několika dalšími vý-
znamnými firmami působící-
mi v České republice, jako na-
příklad ExxonMobil, Siemens, 
Pražská energetika nebo Linet. 
Teplická sklárna tituly získala 
již v letech 2005, 2008 a 2011. 
Kritériem pro hodnocení firem 
je metodika Quality Criteria 
of Workplace Health Promoti-
on Evropské sítě pro podporu 
zdraví na pracovišti.  mj

Britská firma nabídne Tepličanům 
padesát pracovních míst
Do teplické zóny CTPark se 
chystá britská společnost 
Regenersis, která je jedním 
z předních poskytovatelů slu-
žeb v oblasti oprav high-tech 
elektroniky. Pracuje pro firmy, 
jako je Nokia, Samsung, Toshi-
ba nebo Honeywell. V opravá-
renském centru, které právě 
v teplické zóně vzniká, by 

mělo v první fázi najít práci 
50 lidí. V budoucnu by se 
jejich počet měl zdvojnásobit. 
Regenersis přivedla do Teplic 
firma CBRE, která se zabývá 
podnikáním v oblasti komerč-
ních realitních služeb. Podle 
ní by v brzké době na Teplicko 
měly dorazit další zahraniční 
investice.  vk

Na severu přibývají chudí zaměstnaní
Za hranicí chudoby nežijí na severu Čech už jen lidé bez práce. 
V ubytovnách přibývá lidí, kteří svým vzděláním i profesí patří 
do střední třídy. Platy na severu Čech jsou totiž velmi nízké 
a mnoho lidí prostě nemá na to, aby si našetřilo na horší časy. 
Pokud je pak postihne nějaká životní katastrofa jako nemoc, 
ztráta partnera a podobně, rychle se ocitnou v zoufalé situaci. 
Problém mnohých lidí zvyklých starat se celý život o sebe je, že 
se za svou nouzi stydí a nechtějí zažádat stát o pomoc a zařadit 
se mezi lidi závislé na dávkách. „Představte si, že člověk má 
někam přijít a vyprávět svůj příběh, kolik bere peněz, co se děje 
doma, proč na to nemá. Cítí se pak většinou méněcenný, zoufalý, 
že se dostal do takové situace, protože většinou si tito lidé po-
mohli sami,“ vysvětluje Tereza Hajdúová z Člověka v tísni, která 
pracuje v Předlicích. Podle pracovníků humanitárních organizací 
je proto velmi těžké určit, kolik pracujících žijících v chudobě je. 
Jejich počet ale určitě nebude zanedbatelný.  vk, Čro Sever

Společnost AGC Flat Glass Czech se 
letos dostala například i mezi pět 
nejlepších zaměstnavatelů v soutěži 
Sodexo Zaměstnavatel roku. Firma vede 
i žebříček Czech TOP 100 v Ústeckém 
kraji a v roce 2012 obsadila šesté místo 
v anketě společenské odpovědnosti.
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Petr Hynek: Mohl bych hrát   fotbal každý den
Za žlutomodré 
kopal už jako žáček 
a jako student chodil 
s vlajkou do fotba-
lového kotle fandit. 
Petr Hynek, vystudo-
vaný chemik, který 
celý svůj dosavadní 
profesní život spojil 
s teplickou sklárnou, 
vede po zesnulém 
Františku Hrdličkovi 
FK Teplice. „Fotbal 
nemůže vést někdo, 
kdo ho nemá rád,“ říká.

Jak dlouho jste se rozhodoval, 
že vezmete nabídku stát se 
ředitelem FK Teplice?
Krátce. Znám předsedu před-
stavenstva FK Teplice Pavla 
Šedlbauera už víc než 25 let. 
Oslovil mě, popovídali jsme si 
a on se zeptal, zda to beru. Já 
odpověděl, že ano.

Neváhal jste? Co všechno se 
vám honilo hlavou?
Dlouho jsem nepřemýšlel.  Dě-
lal jsem 14 let ředitele fabriky 
a největší problém, respektive 
změna pro mě je mediální 
pozornost, kterou fotbal má. 
Fabrika širokou veřejnost ne-
zajímá, zatímco fotbal ano. 
Já jsem s médii neměl žádné 
zkušenosti, a proto tohle 
byla věc, nad kterou jsem 
hodně přemýšlel.

Pracoval jste celý 
život ve sklárně, 
a i když jste byl de-
set let v dozorčí 
radě fotbalového 
klubu, je to 
velká změna?
Je, ale být 
ředitelem fotba-
lového klubu je 
manažerská práce. 
Musíme zajistit 
rozumný chod klubu, 
aby se neplýtvalo nákla-
dy, abychom přivedli další 
partnery. Práce ředitele je, 
aby tým fungoval jako tým, 
aby hlídal ekonomiku. A ve 
fabrice je to jen o ekonomice, 
ve fotbale ještě o sportu, to je 
ta výkladní skříň.

Když jste se rozhodoval, pře-
mýšlel jste i nad tím, že Fran-
tišek Hrdlička byl takový 
pojem v teplickém fotbalu, 
že vzít místo po něm nebude 
úplně jednoduché?
Je to těžké. On byl ředitelem 
dlouho a vybudoval si jméno 
a postavení a měl mnoho zku-
šeností. Všichni budou srov-
návat: Tohle by Franta nikdy 
neudělal… Ale to tak je. Ale 
já jsem o tomhle nepřemýšlel. 
Víte, ve fotbale platí, že kdyby 
vás fotbal nezajímal, asi tady 
nemůžete být. 

A hrál jste za Teplice fotbal?
Hrál jsem v mládežnických 
kategoriích. Ale nikdy jsem 
nedosáhl jako hráč žádných 
velkých úspěchů… Mě totiž 
chytil sálový fotbal a ten hraji 
celý život. Baví mě to, člověk 
je víc ve hře než u velkého 
fotbalu. 

Chodíte si jen tak „zako-
pat“, nebo hrajete 
nějakou soutěž?
Hraji okresní přebor za 
Brnou. Přemluvil mě šva-
gr, že mají málo hráčů… 
a už jsem tam sedmý rok. 
Ale kdybych fotbal neměl 
rád, nepřesvědčil by mě. 
Ale já fotbal 
hraji pro 
 
 

zábavu a je jedno, jakou sou-
těž. Prostě chcete vyhrát. Mohl 
bych hrát fotbal každý den.

Prý jste ale velký fanoušek 
teplického fotbalu už řadu let.
To jsem. Chodil jsem s vlajkou 
a trumpetou fandit na východ-
ní tribunu, kde se tehdy nejvíc 
fandilo, už od roku 1973, kdy se 
otevřel stadion Na Stínadlech.

Jaké vztahy má dnes klub se 
svými fanoušky?
Jsou dvě organizované skupi-
ny, se kterými komunikujeme,  
sektor 15 a fanklub, který je 
při zápasech na východní tri-
buně a je rovněž hodně slyšet, 
za což jsem moc rád.

Na Teplice teď chodí hodně 
fandů.

Chodí asi 
pět tisíc 

fanoušků. 
Ale chtěli 
bychom, 
aby sem 
chodilo 
fanoušků 
víc.

Když jmlu-
víme o fa-

noušcích, co ří-
káte na zápas 
se Slovanem 

Bratislava, 
  

 

kdy létaly dýmovnice, fando-
vé vyrvali sedačky, byly po-
tyčky a padaly i pokuty? 
Je tohle ještě fandění?
To už fandění není. Nedávno 
hrála Sparta v Plzni a myslím, 
že domácí fanoušci naházeli 
na trávník dýmovnice, že 
nebylo vidět na fotbal. To 
na fotbal nepatří. Na utká-
ních Ligy mistrů takové věci 
nevidíte. Je to asi o kultuře, 
výchově a asi i o represích. 
V 80. letech se stala tragédie 
při finále PMEZ, kdy hrál 
Liverpool s Juventusem a při 
řádění fanoušků zemřelo asi 
39 lidí. Pak anglické týmy 
vyloučili z pohárů a začalo se 
to řešit. Dnes tam na fotbal 
chodí plné stadiony lidí, fandí, 
ale k excesům už nedochází.

Každý klub má své tvrdé jád-
ro fandů, ale prospívají row-
dies svému klubu?
Sparta tím, jakou má historii 
a popularitu, má takzvané 
ultras asi nejvíce. Spartě 
fandí lidé napříč republi-
kou, kdežto my máme fandy 
z Teplic a z nejbližšího okolí. 
My máme sektor 15, ale nejsou 
to rowdies. Jak s nimi, tak 
s fanklubem se scházíme, 
komunikujeme a řekneme si, 
když se nám něco nelíbí. Ale 
oni nehází dýmovnice, nic ne-
rozbíjí, a že někdy roztáhnou 
transparent proti soupeři, to 
k fotbalu patří.

Máte recept, jak se zbavit ra-
dikálních fandů ve fotbale?
Nemám. V tom musí pomoci 
stát legislativou a fotbalový 
svaz.  Když se vrátím k zá-
pasu Sparty se Slovanem, 
tak Sparta za řádění svých 
fanoušků zaplatí pokutu asi 
2,5 milionu a tím to končí. To 
ale není řešení. Možná nebu-
de jiná cesta než registrace 
fanoušků. 

Jsou stadiony, kam se tepličtí 
fandové bojí jezdit kvůli 
bezpečnosti? Protože právě 
při tom zápasu Sparty se 
Slovanem se hodně mluví 
o nevyhovujícím stadionu 
Na Pasienkoch.
Tam fanoušci nebyli dobře 
oddělení. Na většině stadionů 
u nás oddělení jsou. A orga-
nizuje se jejich odchod ze 
stadionu a podobně. Nemy-
slím si, že se bojí jezdit na 
konkrétní stadiony.

Chystáte pro fanoušky něja-
ké novinky?

martina seewaldová

r o z H o v o r

8

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



Připravili jsme marketingovou 
akci s klíčenkami Mar-ex. To 
je bonusový program, kdy fan-
dové, kteří mají tyto klíčenky, 
budou moci získávat benefity 
od partnerů klubu, které jsou 
založeny na tom, že naši part-
neři nabídnou jejich držitelům 
zajímavé slevy. Na konec roku 
jsou připraveny autogramiády 
v obchodních centrech v Tep-
licích, tradičně se účastníme 
vánočních trhů v OC Olympia 
v Teplicích, kde bude mimo 
jiné možno zakoupit reklamní 
předměty FK Teplice.

Říkáte, že když sám hrajete 
fotbal, chcete vyhrávat. Tepli-
ce jsou ve středu ligové tabul-
ky před posledními koly pod-
zimní části, ale je to takové 
hraní ode zdi ke zdi. Čím to je?
Je to jako na houpačce. Když 
pominu zápas s Jihlavou 
(Teplice prohrály 2–3), tak jsme 
doma předváděli dobrý fotbal, 
na který se dobře dívalo, lidem 
se musel líbit, padalo hodně 
gólů.  A zápas s Jihlavou se nám 
nepovedl. Čím to bylo? Třeba 
tím, že klíčoví hráči nemohli 
nastoupit, že došlo k individu-
álním chybám… Faktorů může 
být spousta. Faktem ovšem 
je, že takto hrát nemůžeme.  
Prohrát, to se stane, je to sport, 
ale všichni musí vidět, že hráči 
zápas „odjezdili“. A určitě je po-
třeba, abychom zabrali i venku, 
kde se nám letos výsledkově 
moc nedaří.

Na kolikátém místě ligové ta-
bulky byste rád přezimoval, 
abyste byl spokojený?
V klidném středu a výš.

A kde chcete skončit po jarní 
části? Mají Teplice na pohá-
rové soutěže?
Mají. Cílem je, abychom 
hráli v horní polovině tabulky, 
ideálně třeba do pátého místa. 
A samozřejmě bychom se chtě-
li o pohárové soutěže porvat. 
A ještě je tady Český pohár, 
který jsme vyhráli už dvakrát.  
Probojovali jsme se do jarních 
kol a je to šance.

Jak jste se vypořádal s tím, 
že teď reprezentujete klub 
nejen ve směru k veřejnosti, 
ale třeba i na fotbalovém 
svazu? František Hrdlička 
byl ostřílený, vy jste nováček 
a plavat se žraloky asi není 
jednoduché...
Byl jsem se na svazu předsta-
vit, abych poznal šéfy odborů, 
pozdravil jsem se s předse-

dou. Byl jsem už na ligovém 
shromáždění. A takové to kdo 
s kým kde a co… tu zkušenost 
ještě nemám. Dlouhodobě 
chceme, aby první a druhá liga 
byly samostatné, aby o nich 
rozhodovaly kluby. To je to, co 
budu na svazu prosazovat.

Jaké změny v FK Teplice 
chystá nový ředitel?
Klub neměl sportovního ředi-
tele. Teď jsme ho ustanovili 
a je to člověk, který bude mít 
odpovědnost za celý sportovní 
úsek, za celou sportovní kon-
cepci od žáků až po A tým. To 
musí být provázané. My dává-
me spoustu peněz do mládeže 
a není možné, abychom si ne-
vychovali žádné talenty do A 
týmu. Posílíme i obchodní tým, 
abychom ještě víc propagovali 

fotbal a sehnali další partnery 
pro klub, například z řad drob-
ných podnikatelů a živnostní-
ků. Chceme také hledat nové 
partnery pro případné využití 
prostor v jižní a východní tri-
buně stadionu, abychom celý 
areál ještě více oživili.

Ale Teplice vždy doplňova-
ly A tým právě svými odcho-
vanci.
Myslím, že bychom mohli 
ještě víc. I to je propagace 
klubu a mládeže. A když vás 
to stojí úsilí a prostředky, proč 
se nesnažit hráče vytahovat. 
Z mládežníků se v posled-
ní době dostali do áčka M. 
Lüftner s L. Takacsem… je to 
dobře nastartované. Trenéři 
postupně dávají šanci dalším 
mladým hráčům, například D. 
Richter a D. Laňka jsou určitě 
velkým příslibem. Co je určitě 
důležité, že se naši mladí hráči 
dostávají do reprezentačních 
výběrů už od U16 a výš. Jenom 

namátkou bych jmenoval P. 
Ondráška, M. Richtera, M. 
Bílka. Chceme vybudovat 
tréninkové středisko mlá-
deže a koncepci připravuje 
fotbalový svaz. Je škoda, že 
nám v tom nepomáhá město. 
Pomáhá Ústecký kraj a jedna 
z mých prvních cest vedla 
právě k hejtmanovi, protože 
my si vážíme toho, když tyto 
instituce pomáhají v tom, aby 
se děti nikde neflákaly, nebraly 
drogy a namísto toho dělaly 
nějaký sport, protože to není 
jen o fotbale.

Chystáte nějaké obměny týmu 
na jarní část ligy? Během 
zimy se odehrávají přestupy, 
máte někoho v hledáčku?
Vy čekáte, že vám řeknu jmé-
na (smích)?

To by bylo ideální…
Debaty o posilách vedeme vel-
mi často a věříme, že se něco 
podaří.

A jak to vlastně funguje?  Při-
jde za vámi trenér Ščasný 
a řekne: Teď jsem viděl bez-
vadného hráče, toho chci, 
kupte mi ho?
Tím, že trenér Ščasný je ve 
fotbale už dlouho, je to zkušený 
trenér, má spoustu kontaktů, 
a díky němu se do Teplic do-
stala spousta hráčů. Bavíme se 
o tom, koho přivést, a je důleži-
té, aby se skloubilo i to, že tady 
máme dost zahraničních hráčů.

To máte. A trochu to vypadá, 
že éra před trenérem Ščas-
ným patřila hráčům z bývalé 
Jugoslávie a jeho éra paří Af-
ričanům – Salami, Litsingi…
Víte, proč to tak je? Za trenéra 
Plíška, který před Teplice-
mi trénoval v Bosně, k nám 
chodili hráči z téhle oblasti. 

Pak přišel trenér Ščasný, který 
trénoval mimo jiné i v Ma-
ďarsku, a ten si vybral hráče 
i odtamtud. Příkladem jsou 
právě Litsingi a Salami.

V roli ředitele jste jako první 
mediální přestřelku řešil to, 
že Aidin Mahmutovič řekl no-
vinářům, že v Teplicích už ne-
chce být.
Je to dobrý hráč. Mluvili jsme 
s ním se sportovním ředitelem 
a řekli jsme si, že tady odehrál 
spoustu dobrých let, že je teď 
po zranění a musí začít hrát, 
a pokud chce odejít a bude 
dobrá nabídka, že ho pustíme. 
A dohodli jsme se. A za dva 
dny buch – tiskovka a on tam 
řekne, že tady být nechce.

Ale už se k tomu nechci moc 
vracet, důležité je, že jeho vý-
konnost jde opět nahoru, že 
pracuje pro tým.

Když je teplický tým sesta-
vený z Čechů, Kapverďanů, 
Afričanů… jak se řídí taková 
parta?
Věřím, že to není jednoduché. 
Trenér to zvládá docela dobře. 
Někteří neumějí česky, někteří 
naši hráči neumějí anglicky, 
a když se půlka lidí nemů-
že bavit s tou druhou, je to 
obtížné.

Jak trenér nadává? Česky?
Asi česky, možná i anglicky, 
já jsem u toho zatím nebyl. 
Ale oni určitě poznají, když 
je naštvaný.

Příští rok slaví klub sedmde-
sáté narozeniny. Chystáte ně-
jaké oslavy?
Chceme vydat knížku 70. let 
žlutomodré radosti a 115 let 
teplického fotbalu,  protože 
chceme zmapovat i dobu 
před druhou světovou válkou, 
o které se dosud nemluvilo. 
chystáme výstavu fotografií 
a artefaktů, pozveme osobnos-
ti teplického fotbalu a připra-
vujeme řadu zajímavých akcí, 
nechte se překvapit. 

Číslo: 14

Jídlo: rajská s deseti

Politik: nemám

Hudba: Pink Floyd

Záliba: fotbal

Citát/krédo: 
Nechci slevu 
zadarmo.

m o J e  n e JPetr Hynek: Mohl bych hrát   fotbal každý den

Petr Hynek se narodil 20. 11. 1962 
v Teplicích a v mládežnických 
kategoriích hrál fotbal za 
teplický klub. V roce 1986 
dokončil VŠCHT a nastoupil jako 
technolog do tehdejšího Sklo 
Unionu. Po roce 1990 začal řídit 
plánování výroby v závodu Řete-
nice a později obchodní oddělení. 
Řídil dceřinou společnost AGC 
Processing a pro AGC pracoval 
také v Polsku a na Slovensku. 
Deset let byl členem dozorčí 
rady FK Teplice a po smrti Fran-
tiška Hrdličky se stal ředitelem 
klubu. Je ženatý a má tři syny.

Petr Hynek
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Beatový festival nabídne Marsyas i Žlutého psa
Na letošní Beatový festival se 
můžete těšit 15. listopadu od 
18:00 hodin v teplickém Domě 
kultury. Přijede i legendární 
folkrocková skupina Marsyas, 
která slavila úspěchy zejména 
v původním složení v sedmde-
sátých letech minulého století. 
Pokud máte rádi jejich nezapo-
menutelné vokály, nenechte si 
vystoupení ujít. Přijede Zuzana 
Michnová i Oskar Petr, jehož 
skladba Zmrzlinář nahání i po 
letech husí kůži. Poslední čes-

ký hippie Petr Kalandra sice 
bude chybět, ale i tentokrát 
dva zbývající členy doprovodí 
skvělý Petr Kalandra Memory 
Band. Těšit se můžete i na Žlu-
tého psa. Česká rocková kape-
la, působí od roku 1978. Jejím 
zakladatelem a frontmanem 
je Ondřej Hejma. Návštěvníci 
koncertů jsou mnohdy jejich 
vystoupením překvapeni. Hrají 
totiž opravdu řízný bluesrock. 
Kompletní program najdete 
v servisu na straně 2.  dam

Kostelem se rozezní bluesrock
Dvojice výborných hudebníků 
Paul Batto a Ondřej Kříž, hra-
jící hudbu s prvky jazzu, blues 
i soulu, vystoupí 7. prosince 
v teplickém kostele svatého 
Jana Křtitele. Akce se uskuteč-
ní od 16:00 hodin a vstupné 
je 100 korun.  zt

Do Teplic přijedou 
Úhlavní přátelé
Svěží francouzská komedie 
o tom, jak snadné je narušit 
dlouholeté přátelství, pokud si 
při cestě za nejlepšími přáteli 
vezmete s sebou mobil. Přiveze 
ji 24. listopadu do Krušnohor-
ského divadla soubor z praž-
ské Rytířské ulice. Představení 
začne v 19:00 hodin a vstupné 
je od 170 do 250 korun.  zt

Filharmonici zahrají 
Smetanu i Dvořáka
V rámci Dnů české a němec-
ké kultury zahrají členové 
Severočeské filharmonie 
v teplickém Domě kultury. 
Již 20. listopadu tak zájemci 
uslyší skladby Bedřicha 
Smetany či Antonína Dvo-
řáka. Koncert se uskuteční 
od 19:00 hodin a vstupné je 
200 korun.  zt

Duchovní písně 
v Zahradním domě
Brixiho komorní soubor 
vystoupí s programem du-
chovních skladeb 6. prosin-
ce v teplickém Zahradním 
domě. Soubor spolupracuje 
se Severočeskou filharmo-
nií Teplice.

Adventní koncerty 2014 
jsou podpořeny Ústeckým 
krajem v rámci Programu 
podpory regionální kulturní 
činnosti na rok 2014. Kon-
cert se uskuteční od 16:00 
hodin a vstupné je 100 ko-
run.  zt

p o z v Á n K a

MC
20

14
12

4

I N Z E R C E

Irský písničkář rozproudí Jazz Klub
V teplickém Jazz Klubu vystoupí 28. listopadu od 20:00 hodin, 
v Irsku narozený písničkář J. Eoin. Jeho profesionální hudební 
dráha má počátky v 80. letech, kdy vystupoval jako sólový pís-
ničkář na turné legendární kapely Clannad. Poté se přestěhoval 
do New Yorku. Druhou polovinu 80. let strávil v rodném Irsku. 
Nyní žije v Londýně a patří k uznávaným ostrovním písničká-
řům. Vstupné je 140 korun.  zt
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Kde kejhají svatomartinské husy?
Sychravý listopad nám už po desáté zpříjemňuje Svatomartinské 
víno. Tedy mladá vína odrůd Müller Thurgau, Veltlínské červe-
né, Muškát moravský, Modrý Portugal a Svatovavřinecké  od 
českých a moravských vinařů vybraná degustátorskou komisí, 
která se poprvé otevírají právě v 11 hodin 11. listopadu na svátek 
svatého Martina. Svatomartinská vína si získala obrovskou 
popularitu a navíc se jim podařilo vzkřísit trochu skomírající 
tradici svatomartinský husí. Vždyť právě tento pečený opeře-
nec je k lehkým ovocitým mladým vínům to pravé. Můžete to 
vyzkoušet i v Teplicích. Svatomartinskou husu má kolem půlky 
listopadu na jídelníčku celá řada podniků. Do 16. listopadu ji 
nabízí restaurace v hotelu Prince de Ligne a také v lázeňské 
restauraci Beethowen. Celé svatomartinské menu, a to včetně 
kachních jater a polévky kaldoun, si můžete do 16. listopadu dát 
také u Kozičky. Takže co v listopadu k obědu už víte.  zt
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Teplický Gastroden

Ani letošní listopad se neobe-
jde bez Gastrodne pořádaného 
teplickou hotelovou školou. 
Ten letošní se koná ve čtvrtek 
27. listopadu a jeho téma je 
Masopustní veselí.

Žáci hotelovky přímo v pro-
storách své školy veřejnosti 
ukážou, co všechno se ve škole 
naučili. Ti, kteří se učí kuchaři 
nebo cukráři napečou, nasma-
ží, navaří. Ti, co se připravují 
na kariéru číšníků, budou ná-
vštěvníky obsluhovat. Úkolem 
těch, co se na Gastroden při-
jdou podívat, bude ochutnávat 
a případně také kupovat. 

Gastroden na teplické hote-
lové škole začíná v 11 a končí 
v 17 hodin. Vstupné je 20 ko-
run, pro studenty a důchodce 
polovic.  vk

Studenti hotelovky zabodovali 
na barmanské soutěži
Na teplické hotelové školy se studenti neučí 
jenom vařit a obsluhovat u stolu. Škola je také 
připravuje na dráhu barmanů a baristů. A zdá 
se, že dobře. Na 21. ročníku prestižní barman-
ské a baristické soutěže Finlandia Vodka Cup 
2014, který se konal v Mariánských Lázních, 
se totiž účastníci z Teplic rozhodně neztratili. 
Míchání drinků i vaření kávy jim vážně šlo 
a většinou sknčili na velmi dobrých místech. 
Hvězdou teplickou týmu se stal Jan Marek, 
který zvítězil v barmanské kategorii Junior 
Cocktail Competition.  vk

Farmářské trhy 
v Teplicích
Zima na krku, takže vyztužit 
si zdraví výrobky bez chemie 
je potřeba možná víc, než kdy 
jindy. Čili vzhůru na farmář-
ské trhy! Stánky s dobrotami 
čekají každé úterý o Olympie 
a každý pátek na náměstí Svo-
body. Pokud byste se dobrota-
mi na trzích u Olympie někdy 
přecpali, po 15. listopadu bude-
te mít šanci přímo na místě 
nadbytečné kalorie vypotit. 
U centra se totiž otevře ledové 
kluziště.  vk
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K Ř Í Ž o v K a v tajence najdete citát václava Duška
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VÝLOV  DÁRKŮ  Z  AQUAPARKU

OD 1. 11. DO 14. 12. 2014

I N Z E R C E
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Víte, že v Teplicích 
jsou senzační senioři?
A víte, kde se s nimi může-
te potkat a jak je poznáte? 
Jednoduchá odpověď – mají ve 
městě svůj samostatný klub 
Zvonkohra a za sebou hezkých 
pár úspěšných akcí. Inspirací 
k založení klubu se stal projekt 
Senzační senioři (SenSen) 
zastřešený Nadací Charta 77, 
který si klade za cíl aktivizo-
vat a podporovat „otevřené 
a neformální“ sdružování 
jednotlivců i klubů v rámci 
programu SenSen, přičemž 
doporučenou formou jsou 
občanská sdružení, ponovu 
tzv. spolky. Zvonkohra vznikla 
prvního března tohoto roku 
a zásadním předpokladem pro 
její fungování je azyl, který jí 
s velkým porozuměním pro věc 
poskytla teplická knihovna. 
Zde se konají hlavně klubové 
přednášky, ale členové klubu 
se scházejí podle tématu a po-
třeby i na jiných místech. Klub 
se ovšem nespecializuje na 
stáří v klasickém slova smyslu 

ani nerezonuje s podobou  
seniora, tak jak ho vnímá 
většina společnosti. Klub není 
omezen ani tematicky, ani vě-
kem. A čím se tedy klub může 
pochlubit? Především krátkou, 
ale bohatou historií, k níž se 
vážou konkrétní akce, které už 
úspěšně proběhly. Byly to např. 
přednášky o sebeuvědomění, 
o asertivitě všedního dne, 
kde si lidé vyměnili zábavnou 
formou spoustu konkrétních 
zkušeností a řešili společně 
nejrůznější problémy. Informa-
ce najdou zájemci na interne-
tu: kss-zvonkohra.sensen.cz. 

 Dana marková

Gymnazisté si užívali 
podzimní exkurzi v bioparku
Teplé podzimní počasí využívá spousta teplických škol a školek 
k návštěvě našeho Bioparku Gymnázia Teplice, někdy označo-
vaného dětmi jako „minizoo“. V týdnu od 13. do 17. října 2014 
navštívilo náš biopark 43 žáků Speciální základní školy v Tepli-
cích. I přes nepříznivé deštivé počasí to bylo pro některé vůbec 
poprvé, kdy si mohli prohlédnout nevšední živočichy zblízka. 
Prohlídka se pak stala aktuálním námětem hodin výtvarné 
výchovy. Od podzimu roku 2008 provozuje Gymnázium Teplice 
biopark jako součást didaktického parku. Jde o soubor staveb 
a zařízení pro pěstování rostlin a chov živočichů. Jeho smyslem 
je zkvalitnit a zatraktivnit výuku biologie na gymnáziu, ale také 
umožnit návštěvy veřejnosti.  petra Čermáková

Fotbalisté bukovanské 
družby navštívili Stínadla
Jedinečný zážitek na celý život 
si ze Stínadel 22. října odvezli 
hráči bukovanské Družby. 
Ti totiž v rámci projektu 
Gambrinus Kopeme za fotbal 
dostali možnost nahlédnout 
do zákulisí Synot ligy, kon-
krétně si vybrali zápas FK 
Teplice – Bohemians Praha 
1905. Sváteční den začal pro 

výpravu z Bukovan tři hodiny 
před utkáním, kdy dorazila 
na teplická Stínadla. Zde už 
na ně čekal obchodní a mar-
ketingový ředitel klubu Ing. 
Petr Heidenreich, který je 
po stadionu provedl. Hráči 
Bukovan tak mohli vidět něco, 
co se jen tak někomu nepo-
štěstí, a to zákulisí příprav na 
ligový zápas. Přímo při práci 
mohli sledovat kustoda Jiřího 
Semeráda, který připravoval 
dresy a vybavení pro hráče 
před jejich příjezdem. Dalším 
nevšedním zážitkem pak byla 
možnost prohodit několik slov 
s masérem FK Teplice i ná-
rodního týmu Edou Poustkou. 

 martin Kovařík
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Odměny členů volebních komisí 
se budou vyplácet do 28. listopadu
V pokladně budou k vyzvednutí do 28. listopadu. Vyzvednout 
odměnu si členové komisí mohou v pokladně v přízemí budovy 
na náměstí Svobody 2 v pondělí a středu od 8.00 do 12.00 a od 
13.00 do 17.00, v úterý a čtvrtek od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 
15.00 a v pátek od 8.00 do 12.00 hodin.  zt

Policie hledá svědky nehody
Policie žádá občany, kteří byli 
svědky níže uvedené dopravní 
nehody o spolupráci. K nehodě 
mělo dojít 25. října v době od 
01:00 do 11:30 hodin v teplické 
Arbesově ulici. Pravděpodobně 
nezjištěný řidič motorového 
vozidla poškodil levou přední 
stranu zaparkovaného vozidla  

Volkswagen s německou regis-
trační značkou a z místa ujel, 
aniž by věc ohlásil policii nebo 
se s druhým účastníkem doho-
dl. Veškeré poznatky k nehodě 
lze sdělit na Dopravní inspek-
torát Teplice, ul. Husitská 5, 
telefon 974 439 260, nebo na 
bezplatnou linku 158.  zt

Útulek pro opuštěná 
a toulavá zvířata
Pro veřejnost je otevřen v úte-
rý a ve čtvrtek od 14:00 do 
17:00 hodin. 

Nově příchozí přírůstek je do 
24 hodin podroben veterinár-
nímu vyšetření a následně je 
umístěn po dobu 11 dní do ka-
rantény. Po uplynutí této doby 
je zvíře oočkováno a nabízeno 
do náhradní pěstounské péče. 
Adresa útulku: Dvorská 195, 
415 01 Teplice – Prosetice. 
Tel.: 417510504, e-mail: 
utulekteplice@email.cz.  zt
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V PRODEJI 
od 10.12.2014
V PRODEJI 
od 10.12.2014

Školní 10. 11. až 13. 11.
S. K. Neumanna 10. 11. až 13. 11.
Duchcovská 12. 11. až 15. 11.
Zemská 13. 11. až 17. 11. 
A. Staška 12. 11. až 15. 11.
Křížovského 14. 11. až 18. 11.
Slovenská 14. 11. až 18. 11.
Jugoslávská 15. 11. až 18. 11. 
Kollárova 17.11. až 20. 11. 
U Nemocnice 17. 11. až 20. 11. 
Libušina 7. 11. až 20. 11. 
Holého 18. 11. až 21 .11. 
Buzulucká 18. 11. až 21. 11.
Hudcov 18. 11. až 21. 11. 
Sklářská 19. 11. až 22. 11.
Vrázova 19. 11. až 22. 11.
Potoční 20. 11. až 24. 11.
Doubravická 20. 11. až 24. 11.
Sochorova 20. 11. až 24. 11.
Bohosudovská 20. 11. až 24. 11
K. J. Erbena 7. 11. až 11. 11. 
Krušnohorská 21. 11. až 25. 11
Raisova 21. 11. až 25. 11. 
Masarykova 24. 11. až 27. 11.
Skupova 24. 11. až 27. 11. 
Alejní 24. 11. až 27. 11.
U Garáží 25. 11. až 28. 11.
Ostravská 25. 11. až 28. 11. 
Gagarinova 13. 11. až 17. 11.
U Soudu 26. 11. až 29. 11.

Uničínská 26. 11. až 29. 11. 
Písečná 26. 11. až 29. 11. 
Jugoslávská 26. 11. až 29. 11. 
Přítkovská 27. 11. až 1. 12.
Trnovanská 27. 11. až 1. 12. 
Přítkovská 27. 11. až 1. 12.
Rooseveltovo nám. 27. 11. až 1. 12. 
K. Čapka 28. 11. až 2. 12. 
Rovná 1. 12. až 4. 12. 
Americká 1. 12. až 4. 12. 
J. Suka 3. 12. až 6. 12.
Sokolovská 3. 12. až 6. 12.
Maršovská 4. 12. až 8. 12. 
Rohová 4. 12. až 8. 12. 
Metelkovo nám. 4. 12. až 8. 12.
Zelená 5. 12. až 9. 12. 
Dubská 5. 12. až 9. 12.
Potěminova 8. 12. až 11. 12. 
Mostecká 8. 12. až 11. 12.
Bílinská 9. 12. až 12. 12. 
V Břízkách 10. 12. až 13. 12. 
Opavská 10. 12. až 13. 12. 
Máchova 10. 12. až 13. 12. 
Pražská 12. 12. až 16. 12. 
Školní 18. 12. až 18. 12. 
Bratislavská 15. 12. až 18. 12.
Jaselská 16. 12. až 19. 12
Holečkova 12. 12. až 16. 12. 
Baarova 12. 12. až 16. 12. 
Jankovcova 19. 12. až 23. 12.

S T a n o v i š T ě  v e l K o K a p a c i T n Í c H  K o n T e J n e r ů

Omezení v ulici 
Čs. dobrovolců
Z důvodu rekonstrukce 
mostu je až do 30. listopa-
du 2014 uzavřena v úseku 
pod mostem ulice Čs. 
dobrovolců včetně části 
parkovací plochy. Objízdná 
trasa bude obousměrná 
a povede ulicemi Alejní 
a U Soudu. Prostor pro 
bezpečný podchod chodců 
bude vymezen plotovými zá-
branami. Během demolice 
bude prostor uzavřen i pro 
chodce. Mostní konstrukce 
bude rekonstruována ve 
dvou etapách. V první etapě 
bude rekonstruována část 
mostu s jízdními pruhy ve 
směru na Prahu, ve druhé 
ve směru na Dubí.  zt

Kmochova cesta 
bude uzavřena
Z důvodu zajištění komu-
nikace po sesuvu opěrné 
zdi bude uzavřena ulice 
Kmochova cesta. Uzavírka 
potrvá do 31. prosince.  zt

U z a v Í r K y

severočeské 
vodovodY a kanaliZace: 
840 111 111

poruchová linka plYn: 
552 305 233

čeZ: 840 850 860

rwe: 1239

H a v a r i J n Í  l i n K y

Přijďte do teplické knihovny
Teplická knihovna připravila 
na předvánoční čas zajímavou 
akci – poslední listopadový tý-
den bude od pondělí do čtvrtka 
každé odpoledne nabízet na 
chodbě své budovy v Lípové uli-
ci cenově výhodný nákup kní-
žek. Za cenu sníženou o dvacet 
i více procent tu bude možné 
pořídit knižní dárky pro děti – 
od těch úplně nejmenších přes 
předškoláčky a školáky až po 

malé slečny a pány kluky. V na-
bídce budou leporela, vybarvo-
vačky, hrátky se samolepkami, 
říkadla a písničky, pohádky, 
knížky prvního čtení, knihy 
o zvířatech, příběhy zamilova-
né nebo dobrodružné, o pirá-
tech, dinosaurech i strašidlech 
a také tak oblíbené fantasy. 
K mání bude Krteček, Rumcajs 
a Manka, Letopisy Narnie i Svě-
rákovi Tři bratři.  zt
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Pomozte najít zloděje, 
kteří ukradli šperky za 64 tisíc 
Policie žádá veřejnost o spo-
lupráci při pátrání po dvojici 
zlodějů, kteří se specializují na 
krádeže šperků. Podezřelí mají 
propracovaný systém, jak se 
k drahému zboží dostat. Zatím-
co jeden z mužů zabaví obsluhu 
a nechává si ukázat klenoty, 
druhý využije chvilkové nepo-
zornosti zaměstnance a z regálu 
nebo vitríny odcizí šperk.

Tepličtí kriminalisté prošet-
řují už dva případy, které mají 
na svědomí stejní pachatelé. 
25. září v dopoledních hodi-
nách odcizili popsaným způso-
bem ze zlatnictví v teplickém 
obchodním centru brilianto-
vé náušnice v hodnotě 41 tisíc 
korun a už o necelou hodi-
nu později v dalším zlatnictví 
v centru Teplic svůj trik zopa-
kovali a nepozorovaně si od-
nesli zlatý náramek za 23 tisíc. 

Muži však nekradli pouze na 
Teplicku, vydali se i do Karlo-
vých Varů, kde vykradli další 
zlatnictví. Jednání pachatelů 
zachytily průmyslové kamery 
v prodejnách, na záznamech 
jsou vidět i obličeje pachate-
lů. Policie přivítá jakékoliv 
svědectví k totožnosti nebo 
výskytu podezřelých mužů, 
informace je možné sdělit na 
Službu kriminální policie a vy-
šetřování v Teplicích nebo Kar-
lových Varech, případně na 
bezplatnou linku 158.  zt
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V osmém díle 
našeho seriálu se 
zaměříme na ně-
které novinky, jež 
nám přinesl nový 

občanský zákoník („NOZ“) 
v oblasti smluvního práva 
a darovací smlouvy.

Darovací smlouva
Darovací smlouva je institut, 
se kterým se každý z nás ale-
spoň jednou ve svém životě 
již setkal. Zjednodušeně se 
dá říci, že darovací smlouvou 
dárce bezplatně převádí nebo 
se zavazuje obdarovanému 
převést věc do jeho vlastnic-
tví a obdarovaný dar nebo 
slib daru přijímá. Tento práv-
ní vztah však s příchodem 
NOZ doznal několika zásad-
ních změn, o kterých si dnes 
něco ve stručnosti povíme.

Očekávání daru
První zásadnější novinkou je 
skutečnost, že slíbí-li někdo 
dar jiné osobě, avšak platná 
darovací (např. pro nedosta-
tek formy) nevznikne, stanoví 
NOZ, že má taková osoba 
právo na náhradu nákladů, 
které účelně vynaložila v oče-
kávání daru. V praxi to může 
znamenat, že ten, kdo jinému 
neprozřetelně slíbí napří-
klad darování automobilu 
a dotyčná osoba v očekávání 
tohoto daru uhradí zápisné 
do autoškoly, aby tak získala 
potřebné řidičské oprávnění, 
může být povinen takový 
výdaj této osobě nahradit.

Darování pro případ smrti
Další zásadní novinkou, kte-
rou NOZ přináší, je možnost 
darovat určitou věc nebo 
soubor věcí pro případ smrti 
dárce. Aby bylo možno tako-
vé jednání považovat za da-
rování, je však zároveň třeba, 
aby se dárce vzdal práva dar 
odvolat a vydal o tom obda-
rovanému listinu. Pokud tyto 
podmínky splněny nebudou, 
bude se takové jednání dárce 
považovat za odkaz.

Darování veškerého majetku
NOZ nově připouští možnost 
darování veškerého majetku 
dárce. V případě takového 
darování rozeznává NOZ 
majetek stávající a majetek, 
který dárce teprve nabu-
de v budoucnu. Co se týče 
majetku, který dárce teprve 
nabude, je dárci umožně-
no darovat nejvýše jednu 
polovinu takového majetku. 
V případě majetku, který 
v okamžiku darování dárce 
vlastní, zákon žádné takové 
omezení nestanoví. Dárce se 
může nově zavázat rovněž 
k darování věci, kterou 
nevlastní, avšak musí se 
zároveň smluvně zavázat, že 
ji pro obdarovaného obsta-
rá, jinak je taková smlouva 
neplatná. 

 mgr. martin Sobek, advokát

Autor je společníkem Advokátní 
kanceláře Andrášek, Sobek a spol., s. r.o. 
více o rekodifikaci občanského práva 
na www.andrasek.cz
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Vánoční
nákupy s lehkostí

www.vseborice.cz

Oslavte 
s námi 
Mikuláše!

Dětský koutek 
OC Všebořice

V pátek 5. prosince bude od 14.00 do 16.00 v Nákupním 
centru Všebořice nadělovat Mikuláš. Nezapomeňte tedy 
na nákup vzít s sebou i vaše děti. Za básničku na děti čeká 
sladká odměna. Těšíme se na vás.

17.–23. 11. 
Hrajeme si s plastelínou

24.–30. 11.
Učíme se říkanky

Kupte si vánoční 
stromeček 
v OC Všebořice!

Spojte nákup vánočního 
stromečku s pravidelným 
nákupem u nás a ušetřete 
tak drahocenný čas. Před 
Vánocemi se hodí každá 
minuta navíc. 

1.-21.

5.

prosince

prosince

Před naším obchodním centrem 
si vánoční stromeček můžete 
zakoupit od 1. do 21. 12. 2014. 

Obchodní centrum Všebořice vám nabízí pohodlné 
parkování zdarma. Není nic horšího než hledat 
během vánočního shonu volné místo 
k zaparkování. Těšíme se na vás!

Parkování zdarma

Nová čerpací 
stanice 
v OC Všebořice

20

Od 1. 12. 2014 otevřeme novou čerpací stanici a pro všechny 
zákazníky TESCO Všebořice máme připravenou jedinečnou 
nabídku.

Využijte bonusové slevy 1 Kč z aktuální ceny 
pohonných hmot, platné pro všechny naše 
produkty. Ušetřete 1 korunu z litru!

Získejte slevu pomocí KUPONU - čárového kódu,
umístěného na zadní straně účtenek TESCO Všebořice.
Akce platí po dobu jednoho měsíce 1. 12.–31. 12. 2014.
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