
David Deyl
Na Vánoce budou 
pohádky a relax
STRANY 8–9

Pozor na změny 
autobusových linek

STRANY 4 A 14

Zprávy

Pepa Vojtek zazpívá 
se smyčcovým triem

STRANA 10

Volný čas
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Tip Ivany 
Slunéčkové
Nedá mi, 
abych nepo-
zvala čtenáře 
tohoto listu 
na pořady, 
které pro zá-
věr letošního roku připravi-
la teplická knihovna. V úte-
rý 16. prosince bude hostem 
besedy spojené s autorským 
čtením Halina Pawlowská, 
spisovatelka, scenáristka 
a herečka, prostě zajíma-
vá žena mnoha talentů. 
A protože součástí večera 
bude i nabídka autorčiných 
publikací a autogramiá-
da, možná, že by to byla 
i příležitost pořídit někomu 
z blízkých nevšední dárek. 
V době adventní jsou také 
připraveny koncerty v Seu- 
meho kapli. V sobotu 13. 
prosince tu zahrají žáci 
teplické základní umělecké 
školy, kteří své hudební vy-
stoupení spojí i s prezentací 
výtvarných prací, a o týden 
později, vlastně jen chvíli 
před Štědrým dnem, se v so-
botním podvečeru představí 
teplická folková skupina 
SKOK a v neděli pak usku-
pení Tak Jo. Nakonec bych 
ráda využila příležitosti, 
která se mi publikováním 
této pozvánky nabídla, 
k tomu, abych popřála všem 
hodným lidem na Teplicku 
prožití pohodových svá-
tečních dní.  Ivana Slunéčková, 
ředitelka teplické knihovny

Zahradní dům
6/12 1600 Brixiho komorní 

souBor Teplice
20/12 1600 VenTilky

kosTel sVaTého Jana křTiTele
7/12 1600 BluesoVý koncerT 

Paul Batto a Ondřej Kříž
14/12 1600 karmína
21/12 1600 audiTe sileTe

JaZZ cluB 
13/12 2000 simon a Garfunkel 

se snesou s eGGnoise
19/12 2000 miloš ŽeleZňák Trio
20/12 2000 Tony ackerman 

Vánoční koncert
27/12 2000 TriBal sTyle 

Bellydance parTy

BoŽák
6/12 2100 sham 69
12/12 2100 suVereno
15/12 2100 elekTro GuZZi
19/12 2100 xmass Gymplay
20/12 2100 xaVier Baumaxa
25/12 2100 BoŽí hod Vánoční: 

heaVy WeiGhT Tour 2014
24/1 2100 resT a mc Gey
21/1 2100 la4 a dJ Wich
28/2  rock and roll 

TWisT niGhT

krušnohorské diVadlo
10/12 1900 nesem Vám noViny, 

posloucheJTe 
12/12 1900 mandraGora
14/12 1800 dopis od TáTy
15/12 1900 čechomor
19/12 1800 ViVa Jump / Vánoční show
20/12 1500 ViVa Jump / Vánoční show
21/12 1600 Taneční diVadlo Teplice
30/12 1930 louskáček
10/1 1900 laBuTí JeZero
26/1 1900 posTaVení mimo hru
31/1 1900 koncerT filmoVé hudBy

dům kulTury
8/12 1900 orchesTr VáclaVa 

hyBše / Vánoční koncert
9/12 1600 a 1700 

pohádka o sněhulácích
10/12 1900 česká mše Vánoční

11/12 1900 seVeročeská 
filharmonie Teplice

16/12 1900 inflaGranTi 
s Josefem VoJTkem

18/12 1900 seVeročeská 
filharmonie Teplice

19/12 1900 paVel šporcl

kino kVěTen
5/12 1500 Tři BraTři
5/12 1730 Jak Jsme hráli čáru
5/12 2000 inTimiTy
5/12 2200 John Wick
6/12 1500 Tři BraTři
6/12 1730 Jak Jsme hráli čáru
6/12 2000 inTimiTy
6/12 2200 John Wick
7/12 1000 Tři BraTři
7/12 1545 BaJadéra
7/12 2000 Jak Jsme hráli čáru
8/12 2000 modelky s. r. o.
9/12 1500 co Jsme komu udělali
9/12 2000 modelky s. r. o.
10/12 1700 hoBiT: 

neočekáVaná cesTa
10/12 2030 hoBiT: 

šmakoVa dračí poušť
11/12 2000 hoBiT: BiTVa pěTi armád
12/12 1430 Tučňáci 

Z madaGaskaru 3d
12/12 1630 hoBiT: 

BiTVa pěTi armád 3d
12/12 2000 hoBiT: 

BiTVa pěTi armád 3d
13/12 1430 Tučňáci 

Z madaGaskaru 3d
13/12 1745 misTři pěVci 

norimBeršTí
14/12 1000 Tučňáci 

Z madaGaskaru 3d
14/12 1430 Tučňáci 

Z madaGaskaru 3d
14/12 1630 hoBiT: 

BiTVa pěTi armád 3d
14/12 2000 hoBiT: 

BiTVa pěTi armád 3d
15/12 1630 hoBiT: BiTVa pěTi armád 
15/12 2000 inTersTellar
16/12 1630 hoBiT: BiTVa pěTi armád 
16/12 2000 inTersTellar
17/12 1630 hoBiT: BiTVa pěTi armád
17/12 2000 BoJ sněŽného pluhu 

s mafií

18/12 1730 náVraT BlBýho 
a BlBěJšího

18/12 2000 hoBiT: 
BiTVa pěTi armád 3d

19/12 1730 náVraT BlBýho 
a BlBěJšího

19/12 2000 hoBiT: 
BiTVa pěTi armád 3d

20/12 1000 sněhoVá králoVna
20/12 1445 česká mše Vánoční
20/12 2000 hoBiT: 

BiTVa pěTi armád 3d
21/12 1000 sněhoVá králoVna
21/12 1545 louskáček
21/12 2000 hoBiT: 

BiTVa pěTi armád 3d
22/12 1730 pohádkář
22/12 2000 hunGer Games: 

síla VZdoru, 1. čásT
23/12 1730 pohádkář
23/12 2000 hunGer Games: 

síla VZdoru, 1. čásT
1/1 1500 Tučňáci 

Z madaGaskaru
1/1 1730 noc V muZeu: 

TaJemsTVí hroBky
1/1 2000 Burácení
2/1 1500 Tučňáci 

Z madaGaskaru
2/1 1730 noc V muZeu: 

TaJemsTVí hroBky
2/1 2000 Burácení
3/1 1500 Tučňáci 

Z madaGaskaru
3/1 1730 noc V muZeu: 

TaJemsTVí hroBky
3/1 2100 Burácení
4/1 1730 noc V muZeu: 

TaJemsTVí hroBky
4/1 2000 Burácení
17/1 1845 Veselá VdoVa
25/1 1545 laBuTí JeZero
31/1 1845 hoffmannoVy poVídky

reGionální muZeum Teplice
VýsTaVy
14/11–1/2 moderní umění
28/11–1/2 JeŽíšek, 

neJslaVněJší děťáTko

měsTské kulTurní ZaříZení duBí
4/12  ii. adVenTní koncerT 

V kapličce V poZorce
6/12 1000 mikulášská nadílka 

Lidový dům v Pozorce
11/12  iii. adVenTní koncerT 

v kapličce v Mstišově

18/12  iV. adVenTní koncerT 
v kostele Panny Marie v Dubí

24/12  šTědroVečerní mše 
v kostele Panny Marie v Dubí

Vánoční Trhy 2014 
Zámecké náměsTí, Teplice
13. 12. 
1000  ZačáTek prodeJe
1300  TrouBení 

Ze Zámeckého Balkonu
1305  komořinka, pěVecký 

sBor Zuš Bílina
1325  ciBuláček / pěvecký sbor 

MŠ Cibuláček z Dubí
1345  flašineTář max
1400  TrouBení Ze 

Zámeckého Balkonu
1410  Vánoce s kašpárkem 

Divadlo Na nitích
1445  flašineTář max
1500  TrouBení Ze 

Zámeckého Balkonu
1505  krušnohorský 

pěVecký souBor
1530  audiTe sileTe
1600  TrouBení Ze 

Zámeckého Balkonu
1600–1700 ZVukoVá Zkouška
1700  adVenTní koncerT 

docoku
14. 12. 
1000  ZačáTek prodeJe
1300  TrouBení Ze 

Zámeckého Balkonu
1305  pramínek / pěvecký sbor 

dětí teplických MŠ
1320  poupaTa / pěvecký sbor 

ZŠ Maršovská
1340  for people / pěvecký sbor 

ZUŠ Teplice
1400  TrouBení Ze 

Zámeckého Balkonu
1405  duchcoVský pěVecký 

sBor
1425  flašineTář max
1430  smíšený pěVecký sBor 

Teplické konZerVaToře
1500  TrouBení Ze 

Zámeckého Balkonu
1505  krušnohorská 

dudácká muZika
1600  TrouBení Ze 

Zámeckého Balkonu
1610  panopTikum maxe fische
1700  TrouBení Ze 

Zámeckého Balkonu
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Jak si vybrat jazykovou školu?
Pokud se opravdu chcete naučit cizí 
jazyk, postupujte při výběru kvalitní 
jazykové školy podle následujících rad:

Kvalitní jazykové ško-
ly spolupracují s kva-
litními učiteli!
Vyberte si takovou 
školu, která má kva-
litu výuky garantova-
nou nezávislou inspekcí 
Asociace certifi kovaných jazykových 
škol ČR (ACERT). Dobrá škola také 
poskytuje garanci hodin na zkoušku 
– kdy můžete kurz „vrátit v záruční 
době“.

Kvalitní jazyková škola garantuje ma-
ximální počet studentů ve skupině!
Než zaplatíte kurzovné, máte právo vě-
dět, kolik dalších lidí se s vámi bude 

dělit o pozornost učitele. Počet studen-
tů totiž velmi výrazně ovlivňuje efekti-
vitu výuky. Pokud se zapíšete do kur-
zu, který vám slibuje pouze orientační 
počet spolužáků, nemůžete si stěžovat, 
bude-li jich nakonec dvakrát více. 

Kvalitní jazykovou školu uznávají 
mezinárodní instituce!
Mezinárodní instituce jako jsou např. 
Cambridge English nebo City&Gui-
lds akreditují pouze důsledně vybrané 
školy. Pokud je škola autorizovaným 
centrem Cambridge English, nebo Ci-
ty&Guilds, znamená to, že kurzy jsou 
vedeny přímo zkušebními komisaři 
a studenti tak mají jistotu, že je škola 
na zkoušky dokonale připraví.

Kvalitní jazyková škola má studium 
akreditované MŠMT!

Posluchači denního pomaturitního stu-
dia mají na základě vyhlášky MŠMT po 
celý školní rok statut studenta a s ním 
spojené výhody.

Kvalitní jazykovou školu vám dopo-
ručí vaši nejbližší!
Doporučení od studentů je pro každou 
školu tím nejvyšším vyznamenáním. 
Pokud je takovým studentem někdo 
z vašich příbuzných či přátel, neváhejte 
ani minutu a školu vyzkoušejte.

Všechna z výše uvedených kriterií 
splňuje např. jazyková škola Lingua 
Centrum. 
Právě zde probíhá zápis do kurzů na 
druhé pololetí! Vypsány jsou kurzy 
všech světových jazyků a mnoha po-
kročilostí. Na Cambridgeské zkoušky, 
které můžete následně složit přímo ve 

škole, vás připraví v přípravných kur-
zech Cambridge English. Termíny kur-
zů i zkoušek obdržíte v kanceláři školy 
na ulici Kapelní 1, 415 01 Teplice, tele-
fonicky na: 777 107 877 nebo navštivte 
www.lingua-centrum.cz.
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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.
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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.

advent, tedy čekání na Štědrý den, je v plném proudu. teplice jsou vyzdobené a ne-
chybějí ani vánoční stromy. letos jich je sedm. Strom na Benešově náměstí tam roste 
trvale, zbylé zdobí město jen dočasně. většina z nich je darovaných. Hlavní strom stojí 
na náměstí Svobody. měří kolem 15 metrů, je asi 45 let starý, ozdobený 3,5 kilometru 
dlouhým světelným řetězem a věnovali ho manželé kovaříkovi z Hrobu. Strom, který 
zdobí prostranství u kamenných lázní, dalo teplicím město krupka, pichlavého fešáka 
u Červeného kostela darovali Holí z kyjoviček, strom v Sobědruzích je od manželů něm-
cových z Dubí, Weinerovi z teplic zajistili strom pro prosetice a konečně vánoční 
strom na zámeckém náměstí je z pozemku města. foto: luboš hostek

 podívejte se na vIDeo z rozsvícení stromku na www.zitteplice.cz

Teplice mají sedm stromkůJaké dodržujete 
vánoční zvyky?

martina kozlerová 
19 let, studentka  
Dubí
 

Každý rok zdobím strome-
ček, musí tam být hodně 
čokolády, pak to chodím 
vyjídat. Na Štědrý den 
poctivě sedím doma, a kou-
kám na pohádky a čekám 
na zlaté prasátko, pak už 
se těším na večeři. A už se 
jen usmívat na to, jak jsme 
pohromadě. 

lenka růžičková 
25 let, zaměstnaná 
teplice
 

Dodržujeme pečení cukro-
ví, výzdobu bytu, zdobení 
stromku na Štědrý den 
a jako štědrovečerní večeři 
bramborový salát s řízkem, 
rozbalování dárků, krájení 
jablka a zapálení adventní-
ho věnce.

Diana křížová 
18 let, studentka 
teplice
 

Tak ty my doma nijak moc 
nedodržujeme, snad jen zdo-
bení stromku na Štědrý den.

Jana pricová 
16 let, studentka, teplice
 
Víceméně dodržuje-

me klasiku, adventní věnec, 
zdobení stromečku. A taky 
píšeme dopisy Ježíškovi.

a n k e t a

Vánoce
Těším se. Na 
vůni stromeč-
ku, světýlka, 
báječné 
nezdravé jídlo, 

vaječný koňak, pohádky…
ale hlavně na setkávání. 
S milými lidmi, na které 
nezbývá během roku moc 
času. A o Vánocích na ně 
většinou dojde. Možná kvůli 
výčitkám, možná symbolice 
konce roku, možná slav-
nostnější náladě… 

Těším se na vánoční ve-
čírek s kolegy, neb konečně 
probereme něco jiného než 
práci. Těším se na přáte-
le, které nevidím, jak je rok 
dlouhý, a určitě je potkám 
na řadě předvánočních akcí 
ve městě. Těším se, že díky 
aktivitám dobrých andělů 
můžu alespoň jednou v roce 
pomoci lidem, kteří nema-
jí takové štěstí. Těším se na 
předvánoční kafíčko s ka-
marádkami, se kterými si 
pofoukáme bolístky, protože 
na to jsou bezvadné. Těším 
se, že se obejmu s blízkými, 
kteří žijí tak daleko, že je ne-
možné vidět je častěji jinde, 
než na Skypu. Těším se na 
úsměvy, lásku a „teplo rodin-
ného krbu“ na Štědrý večer. 

Těším se, že se s vámi 
zase potkám v Žít Teplice.

Kouzelné Vánoce a báječ-
ný nový rok plný blízkých 
setkání… 
 
martina Seewaldová
šéfredaktorka
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Autobusoví dopravci začali 
vydávat čipové karty 
teplice – V Ústeckém kraji 
přijde s novým rokem revoluce 
v autobusové dopravě. Kraj 
mění linky, jízdní řády a zavádí 
integrovaný dopravní systém. 
K tomu bude nově sloužit 
čipová karta.

Už od 1. prosince si ji cestující 
u dopravců mohli vyzvednout. 
Ještě si ji ale kvůli nedokonče-
ným testům nemůžou nechat 
nabít. Dopravní podnik totiž ješ-
tě nedokončil testy dvou odba-
vovacích systémů, které autobu-
soví dopravci používají.

Potvrdil to dopravní ředitel 
Arrivy Petr Havlík: „Tato zaříze-
ní a jednotlivé čipové karty spo-

lu musí komunikovat. To zatím 
bohužel neproběhlo úspěšně. 
Zatím byla dvě kola akceptač-
ních testů. Zítra by mělo být tře-
tí. Máme doporučení od kraje, 
pokud testy úspěšně nedopad-
nou, tak bychom neměli nabíjet 
časové jízdenky.“

I přesto – kdo potřebuje kar-
tu s fotografií, měl by o ni po-
žádat už teď. Na její výrobu se 
totiž čeká tři týdny. Stávající 
karty budou naposledy fungo-
vat na Silvestra. O zbývající 
peníze na nich ale cestující po-
dle Petra Havlíka nepřijdou.

„Držitelé karet, kterým na 
kartách něco zbude, ať to jsou 

peníze v elektronické peněžen-
ce nebo alikvotní část časové 
jízdenky, si budou moci po 1. 
lednu požádat a my jim tyto 
peníze vrátíme.“

Krajská karta bude v Tep-
licích platit i v rámci MHD – 
pokud to tento měsíc schválí 
zastupitelstva města i kraje. 
Základní jízdné zůstane na 20 
korunách, i když cestující po-
jede po městě krajskou linkou. 

 Gabriela Hauptvogelová/Čro Sever
Seznam změn v mHD najdete na straně 14

Beethoven bez 
hostů a bez oken
teplice – Lázeňský dům Beetho-
ven prochází výměnou oken, 
a tak až do konce vánočních 
svátků bude bez hostů. Od 27. 
prosince bude dům opět v pro-
vozu, aby mohl ubytovat hosty, 
kteří budou v Teplicích kromě 
upevňování zdraví také vítat 
nový rok. Uzavření Beethovenu 
se ale týká i těch, kteří navště-
vovali tamní termální bazén. 
I ten bude až do 27. prosince 
pro veřejnost uzavřený.  vk

Kraj třetí nejštědřejší při potravinové sbírce 
Ústecký kraj – Desetitisíce lidí po 
celé republice se v sobotu za-
pojily do Národní potravinové 
sbírky a darovaly potřebným 
celkem 173 tun potravin. Da-
rovat potraviny bylo možné na 
380 pobočkách několika ná-
kupních řetězců. Podle organi-
zátorů se letos podařilo vybrat 
bezmála třikrát tolik potravin 

co vloni. V mezikrajském 
srovnání byli nejštědřejší oby-
vatelé Jihomoravského kraje, 
kteří darovali bezmála 20 tun 
potravin. O 3 tuny skoupější 
byli lidé z Moravskoslezského 
kraje. Na pomyslném třetím 
místě skončil náš Ústecký 
kraj, kde lidé darovali téměř 
12 tun jídla. Mnohem více než 

v těch nejštědřejších krajích 
darovali obyvatelé v hlavním 
městě, celkem 38 a půl tuny. 
Darované potraviny putovaly 
do potravinových bank, odkud 
je neziskové organizace 
rozdělují potřebným lidem – 
osamělým matkám s dětmi, 
postiženým lidem nebo bezdo-
movcům.  vk

Krušné hory 
na veletrhu
krušné hory – Česká i němec-
ká strana Krušných hor se 
společně představily na 
prestižním evropském veletrhu 
Denkmal 2014 v Lipsku. Jak 
název Denkmal, tedy památka, 
napovídá, tématem veletrhu 
je prezentace péče o kulturní 
dědictví. Krušné hory se tu ve 
společném česko-německém 
stánku představily jako oblast 
s jedinečnými památkami na 
hornickou minulost, která je no-
minována na Seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO. 
Nominaci byl věnován i odbor-
ný seminář, který na veletrhu 
pořádala saská vláda.  vk

Oslavy vyvrcholily 
křtem knihy
teplice – Asi sedm desítek lidí 
se sešlo v Rokokovém sále tep-
lického zámku, aby přihlíželi 
křtu knihy Židé v Teplicích – 
600 let historie Lenky Burge-
rové a Radka Spály. Přivítání 
nové knihy o důležité kapitole 
v dějinách města završilo 
letošní oslavy šesti set let Židů 
v Teplicích. Mezi hosty křtu 
byli zástupci města, židovské 
obce a sponzorů publikace. 
Čestnými hosty pak byli man-
želé Eva a Václav Hudečkovi, 
kteří dlouhodobě podporují 
a sympatizují s teplickou 
židovskou obcí.  vk

Na Bouřňáku se lyžovat bude

mikulov – Lyžařský areál Bouř- 
ňák se připravuje na novou 
sezonu. Kvůli sporům mezi 
majitelem pozemků a provozo-
vatelem lyžařského areálu ale 
stále není jasné, jestli nedojde 
ke zkrácení vleků a sjezdovek. 
Soud svým předběžným opat-
řením zajistil provoz celého 
areálu jen do poloviny ledna.

V Mikulově, kde končí vět-
šina sjezdovek Sport Centra 
Bouřňák, dělníci pracují napl-
no. Skončila tu demolice sta-

rých pokladen a v objektu tzv. 
Karlštejna vzniká nové občer-
stvení. Jakmile padnou teploty 
pod nulu, začnou zasněžovat. 
Na Bouřňáku je připravený 
i nový vlek v Údolíčku.

Jak bude právní spor o vyu-
žití části pozemků, na kterých 
leží sjezdovky a vedou vleky, 
pokračovat, bude jasné na po-
čátku ledna. Do té doby, pokud 
dovolí počasí, nabídne teplický 
Bouřňák lyžařům všechny sjez-
dovky a vleky.  jb, Čro sever

Pohádková výstava 
v botanické

teplice – Na adventní čas 
nezapomněli ani v botanic-
ké zahradě. Pro malé i velké 
tam připravili výstavu s ná-
zvem Pohádkové Vánoce. 
Představují na ní rostliny, 
které mají nějaký pohádko-
vý nebo dokonce strašidelný 
název. Třeba dračí krev 
nebo ďáblův dráp. O co jde, 
to můžete v botanické zjišťo-
vat až do 4. ledna. Poslední 
adventní víkend 20. a 21. 
prosince botanická zahrada 
pořádá další z cyklu tvoři-
vých dnů, tentokrát samo-
zřejmě na téma Vánoc. Přijít 
si vytvořit nějakou pěknou 
dekoraci do vánočního bytu 
můžete po oba dny od 10 do 
17 hodin.  vk

p o z v Á n k a

Šanovskou mušli 
čeká oprava 
teplice – Příští zahájení lázeňské 
sezony by Šanovská mušle 
měla přivítat v novém kabátě. 
Město už vypsalo zakázku na 
její opravu. Jejím předmětem 
má být celková oprava Mušle 
a to včetně rekonstrukce 
elektrických rozvodů a osvět-
lení. Oprava má začít v březnu 
příštího roku a skončit do 
osmi týdnů. Koncertní pavilon 
zvaný Mušle byl v parku posta-
ven na konci 60. let. Nahradil 
původní dřevěnou mušli, která 
vzala za své při opravě Císař-
ských lázní.  vk

z p r Á v y
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Za vodu si od ledna připlatíme 
teplicko – Od ledna si opět při-
platíme za vodu. Jak oznámila 
Severočeská vodárenská spo-
lečnost (SVS), cena v novém 
roce vzroste o 3,9 procenta. Za 
kubík vody tedy dáme 83,50 
Kč, z toho vodné představuje 
42,78 Kč a stočné 40,72 Kč. 
Podle vodárenské společnosti 
je důvodem zdražování vody 
výrazný pokles její spotřeby. 
Zatímco v roce 1993 prodala 
SVS v průměru 159 litrů na 
osobu denně, nyní je to jen ko-
lem 80 litrů. Dalším důvodem 
jsou vysoké investice do obno-
vy vodovodů. V minulosti se do 
obnovy sítí téměř neinvesto-
valo, a tak dnes má 65 procent 
potrubí překročenou životnost. 
SVS proto ročně proinvestuje 

desítky milionů na jeho obno-
vu a to se pak projevuje v ceně 
vody. Podle SVS je na investice 
použito celých 33 procent 
z ceny vody. Dalších 41 procent 
jde na provoz vodáren a 26 
procent si bere stát na daních 
a poplatcích.  vk

Nivalda láká řecký 
Panathinaikos
teplice – 
Fotbalisté 
Teplic zřejmě 
přijdou 
o jednu ze 
svých opor. 
Nejlepší na-
hrávač tep-
lického týmu 
podzimní 
části první ligy Nivaldo nejspíš 
v zimě Stínadla opustí. Přestup 
šestadvacetiletého reprezen-
tanta Kapverdských ostrovů 
není ještě úplně dotažený, ale 
v zimě k němu nejspíš dojde, 
Teplice mu v odchodu bránit 
nebudou. Zájem o něj projevil 
řecký Panathinaikos Athény 
a špičkový klub z Polska.  zt

Tepličtí policisté radili seniorům, jak na „šmejdy“
teplice – Nebav se s cizími lidmi, od nikoho si 
nic neber, dávej si pozor na své věci. Takové 
a ještě mnohé další rady dáváme dětem z oba-
vy, aby je někdo neokradl nebo jim neublížil. 
Často ale zapomínáme na to, že podobná upo-
zornění potřebují také senioři. Jsou pomalejší, 
leckdy se špatně hýbou, hůře slyší nebo vidí, 
ale také někdy trpí samotou, a tak s radostí 
a důvěrou vítají jakýkoliv kontakt s lidmi. To 
všechno z nich dělá ideální cíle pro zloděje 

a podvodníky. Jak se těmto lidem bránit, radili 
seniorům z Teplic policisté a městští strážníci. 
Na příkladu skutečných případů, kdy se obětí 
trestné činnosti stali právě dříve narození, 
ukazovali, jak se v kritických chvílích cho-
vat. Dali seniorům i rady, jak předejít útoku 
kapsáře, jak bezpečně vybírat z bankomatu 
nebo jak nenaletět podvodníkům na předvádě-
cích akcích. Na závěr dostal každý z účastníků 
malou pozornost.  vk

Soud řeší vraždu 
dvou seniorek
teplice – Kauzu Stanislava Horčí-
ka, který čelí obžalobě z vraždy 
dvou seniorek, začal projedná-
vat krajský soud. Kriminalisté 
muže původně podezřívali 
z dubnové vraždy ženy z Teplic. 
Díky DNA nalezené na místě 
činu ale přišli na to, že Horčík 
zřejmě vraždil už před čtyřmi 
roky na severní Moravě. Kro-
mě vraždy čelí obžalobě i z lou-
peže, porušování domovní svo-
body a pokusu o poškozování 
cizí věci. Jedenatřicetiletý muž 
se přiznal, hrozí mu výjimečný 
trest.  zt

Do knihovny míří 
Halina Pawlowská 
teplice – Do tep-
lické knihovny 
míří populární 
spisovatelka, 
scenáristka 
a moderátorka 
Halina Pawlovská. Uskuteční 
se tam její autorské čtení, 
beseda a autogramiáda. Akce 
ve společenském sále knihov-
ny proběhne 16. prosince od 16 
a od 18 hodin. Vstupné vyjde 
na 150 korun.  zt

z p r Á v y
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Začíná platit nový 
jízdní řád na železnici
teplicko – Jezdíte vlakem? Tak to by vám neměl uniknout nový 
jízdní řád, který v kraji začne platit 14. prosince. Na některých 
linkách dochází i k navýšení počtu spojů. Celkem bude jezdit 
792 vlaků, z toho 759 osobních a 33 spěšných. Dále 97 rychlíků, 
12 spojů EuroCity a 5 vlaků EuroNight.

Největší změna nastane na lince Děčín – Most – Chomutov.  
Spoje této linky, na kterých jezdí výhradně vlaky RegioPanter, 
pojedou každé dvě hodiny až do Kadaně-Prunéřova. Nově v pra-
covní dny v dopravní špičce pojedou osobní vlaky z Ústí nad La-
bem do Louky u Litvínova. Mezi krajskou metropolí a Teplicemi 
v Čechách budou jezdit v pracovní dny v dopravní špičce spoje 
ve 30minutovém intervalu.  zt

Druhý díl knihy o Teplicích vychází v prosinci
teplice – Křest druhé knihy 
o městě s názvem Teplice/
Teplitz-Schönau, tentokrát 
s podtitulem Krupskou branou 
do Šanova, je naplánovaný na 
12. prosince. Novinkou v knize 
jsou architektonické nákre-
sy některých výraznějších 
teplických budov, synagogy 
a šanovských vil. Nechybí ani 
hotel Neptun či Monopol.

„Velkým objevem, poprvé 
knižně publikovaným, je objev 
burgu teplické stolní společnos-
ti Schlaraffia,“ říká jeden z au-
torů, Radim Neuvirt, odborný 
pracovník teplické hvězdárny 
a planetária. „Právě díky tomu-
to našemu objevu možná dojde 
k rekonstrukci tohoto burgu, ne-
boli sněmovní místnosti, a Tepli-
ce pak budou mít další kuriózní 

místo celosvětového významu,“ 
dodává další autor Jan Zykmund.

Na křtu bude veřejnosti na-
bídnuta další pamětní medaile, 
tentokrát s Lázeňskou branou, 
která doplňuje již vydanou me-
daili s Branou bílinskou. Vý-
sledkem celé série by měla být 
čtveřice pamětních medailí se 
všemi někdejšími teplickými 
branami.  zt

Trať 097 lovosice – Teplice v čechách
•	 Rozsah dopravy zůstává stejný, v  úseku Lovosice – Radejčín zůstává náhradní auto-

busová doprava.
Trať 134 Teplice v čechách – litvínov 
•	 Zůstává základní dvouhodinový takt, v pracovní dny proložený vlaky z Ústí nad La-

bem do Louky u Litvínova, kde je zajištěný přestup na motorový vlak do Litvínova.
Trať 130 Ústí nad labem – klášterec nad ohří
•	 Změna dopravního konceptu na lince U1 Děčín – Most – Chomutov.
•	 Na spojích jezdí výhradně jednotky RegioPanter.
•	 Každé dvě hodiny pojedou vlaky až do Kadaně-Prunéřova, od těchto spojů budou pří-

poje do Kadaně předměstí a Klášterce nad Ohří.
•	 Každé dvě hodiny jezdí spoje do Mostu.
•	 V pracovní dny v dopravní špičce pojedou nově osobní vlaky z Ústí nad Labem do 

Louky u Litvínova, kde je zajištěný přestup na motorový vlak do Litvínova.
•	 Mezi krajskou metropolí a Teplicemi v Čechách budou v pracovní dny ve špičce jezdit 

vlaky ve 30minutovém intervalu.
•	 Přibude večerní vlak z Ústí nad Labem (23:33) do Teplic v Čechách (23:55) a zpět 

z Mostu (23:24) do Ústí nad Labem (0:30).

v y B r a n é  z m ě n y  v   J í z D n í m  ř Á D u  n a  t e p l I c k u

Do Bíliny byly 
vysazeny další ryby

teplicko – Český rybářský svaz 
přichází s další zprávou, která 
má poukázat na zlepšující se 
podmínky v řece Bílině, jež 
patří k nejšpinavějším řekám 
u nás. Firma Unipetrol společ-
ně s rybáři vysadila do řeky 
dalších 300 kilo ryb. Od roku 
2010 jich do Bíliny pustili ně-
kolik tun a podle pravidelných 
kontrolních odlovů se rybám 
v řece daří. Některé vysazené 
rybí druhy se začaly přirozeně 
rozmnožovat přímo v toku a to 
je prý podle odborníků znám-
ka zlepšujícího se stavu řeky. 
Snahy o zarybnění Bíliny místy 
hatí kormoráni, kteří vysazené 
ryby pilně loví. Snad se stále 
čilejší život v Bílině brzy proje-
ví i na jejím vzhledu.  vk

Ochutnejte vánoční speciality v Teplicích i v sousedním Sasku
teplicko/Sasko – Důležitou sou-
částí vánočních svátků je už od 
nepaměti jídlo. Svoje kulinářská 
specifika má ale i adventní čas. 
Jsou spojená především s ad-
ventními trhy.

Vánoční Teplice
V Teplicích budete moci pod 
širým nebem sevřít v dlaních 
hrnečky se svařeným vínem třetí 
adventní neděli 13. prosince. Na 
Zámeckém náměstí se budou 
konat Vánoční trhy. K zakous-
nutí budou dobroty inspirované 
především lidovou kuchyní. 
O potěchu ducha se postarají mu-
zikanti: Krušnohorská dudácká 
muzika a Karmína, soubor, který 
hraje českou lidovou hudbu i díla 
z doby středověké nebo barokní.

U sousedů
Těm, kteří nedají dopustit na bratwursty na-
šich saských sousedů, můžeme připomenout, 
že o adventních víkendech vypravují dráhy 
do Drážďan speciální vlak s názvem Vánoční 
kometa. Zkuste na nejstarším z jejich trhů na 
Striezelmarktu najít stánek wackerbarthské-
ho vinařství. Glühwein, tedy svařák, tam dě-
lají podle vlastního receptu a je z bílého vína, 
a nejen proto je o poznání jiný než ty běžné. 
Na Striezelmarktu je také velké množství 
stánků drážďanských pekařství, ve kterých 
prodávají především štoly.

Ale zpátky ke svařenému vínu. Kdo nemu-
sí drážďanské tlačenice, může se vydat ještě 
pár kilometrů za saskou metropoli do Míš-
ně. Na vánočních trzích víno i tady prodávají 
svařené. A to jak červené, tak bílé. Atmosféra 
starobylého míšeňského náměstí a zacinkání 
porcelánové zvonkohry z tamního kostela jen 
podtrhují jeho dokonalost.  zt

Sbírka pro azylové 
domy vrcholí
Opět vyhlašujeme materiál-
ní sbírku pro azylové domy 
pro matky s dětmi v Lovo-
sicích a v Oseku. Díky vaší 
štědrosti se nám podařilo 
vloni nasbírat téměř šest 
velkých dodávek materiální 
pomoci.

Sbíráme dámské a dětské 
oblečení, hračky, kočárky, 
pastelky, pleny, nádobí, ale 
i trvanlivé potraviny a po-
dobně.  lenka Jaremová

Sběrné místo  
koordinaci sbírky v Duchcově si vzala 
za své pavlína Hapštáková a sběrné 
místo je v zŠ J. pešaty.

n a p S a l I  J S t e

Nejčastěji odtahují 
vozy od lázní
teplice – Strážníci v Teplicích 
jsou k neukázněným řidičům 
ve srovnání s jinými českými 
městy mírní. Neměří rychlost, 
už téměř nepoužívají botičky 
a špatné parkování často řeší 
jen domluvou. Přesto i je nejvíc 
zaměstnávají právě doprav-
ní přestupky. Za poslední 
rok a čtvrt nechali řidičům 
odtáhnout 1200 aut. Nejčastěji 
trestají řidiče v lázeňské zóně 
– a to když vůz stojí na zákazu 
nebo příliš blízko přechodu. 
„Botičky jsou takový institut, 
který se dá lehce nahradit prá-
vě výzvami. Tak postihujeme 
mnohem víc přestupků. Ale ne 
tím způsobem, že z lidí taháme 
peníze. Víc než polovinu 
přestupků řešíme domluvou. 
A zbytek v řádu stokorun před-
stavují pokuty,“ říká šéf strážní-
ků Milan Chrdle.  Čro Sever
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Společnost Ženy má kancelář v Teplicích
V Teplicích se otevřela pracovna projektu 
Ženy s.r.o. Ten fungoval nejprve jen na webu, 
kde pomáhal ženám především s rozjetím 
podnikání, prodávaly se tu například ruční 
výrobky živnostnic a podobně. Pro velký 
zájem začala společnost Ženy v jednotlivých 

městech otevírat pracovny. V nich se konají 
semináře, kurzy na různorodá témata od pod-
nikání po osobní život, workshopy, testování 
výrobků a setkání se zajímavými a inspira-
tivními osobnostmi. Pracovnu firmy Ženy 
najdete v areálu Luna.  vk

ROP Severozápad 
má nového předsedu
Politické 
vedení Re-
gionálního 
operačního 
programu 
Severozá-
pad, který 
v Karlo-
varském 
a Ústec-
kém kraji 
rozděluje 
evropské 
peníze, má 
nového předsedu. Ten dosa-
vadní, Petr Navrátil, zastupitel 
Karlovarského kraje za ČSSD, 
odstoupil.

„Moje rozhodnutí souvisí 
s dohodou střídání zástupce 
za Karlovarský a Ústecký kraj 
po dvou letech a také s tím, že 
jsem byl zvolen starostou Che-
bu,“ uvedl Navrátil.

Regionální rada složená ze 
zástupců zastupitelstev Ústec-
kého a Karlovarského kraje 
zvolila do čela svého výboru 
ústeckého krajského zastupi-
tele Milana Pipala z KSČM.  vk

Šedlbauer: AGC bude největším výrobcem autoskel v Evropě
Česká divize nadnárodního 
sklářského koncernu AGC si 
navzdory krizi vedla v letoš-
ním roce dobře. Podle ředitele 
AGC Flat Glass Czech Pavla 
Šedlbauera jsou dva závody na 
Teplicku pro firmu strategické.

AGC investovala do nové lin-
ky na výrobu autoskel na 
Teplicku, takže se dá říci, 
že si firma v roce 2014 vedla 
dobře?
Firma si vedla slušně v tomto 
roce opravdu především u nás 
v Čechách. Dlouhotrvající 
hospodářská krize nás postihla 
především v západní Evropě 
a v tomto roce zaznamenáváme 
navíc značný propad v Rusku.

Znamená to, že tou miliardo-
vou investicí na Teplicku, nej-
větší v rámci celého koncer-
nu, si česká divize upevnila 
svou pozici? 
Tak o tom není žádných pochyb 
a výroby v Čechách jsou již 
dnes pro AGC v Evropě nepo-
stradatelné, a to především 
ohromným nárůstem výroby 
pro automobilový průmysl. 
To v našem případě zname-
ná výrobu základního skla 
v Teplicích a výrobu finálních 
autoskel v Chudeřicích. Oba 
tyto závody představují svě-
tovou technologickou špičku. 
Tyto dva závody jsou hlavním 

firemním potenciálem stát se 
největším výrobcem autoskel 
v Evropě, což je náš strategický 
cíl v celoevropském kontextu.

Když jsme bilancovali vloni, 
neskrýval jste obavy z pro-
tahující se finanční krize 
a stagnujícího trhu. Jsme 
z krize venku?  
Nejsme a asi ještě nějakou 
dobu nebudeme. V některých 
měsících se zdálo, že se situa-
ce mění k lepšímu, ale bohužel  
nyní i v pro nás obchodně 
„silných“ měsících  (říjen, 
listopad) jsou prodeje v Evropě 
za naším očekáváním.

I letos AGC získala titul nej-
lepší zaměstnavatel Ústec-
kého kraje. Jak se vám daří 
dlouhodobě držet v žebříčku 
nejlepších zaměstnavatelů 
v kraji i v Česku?
Asi je to díky celému systému 
práce s našimi zaměstnanci, 
otevřené komunikaci, solidní 
spolupráci s odbory při vzá-
jemném respektování.

Proč říkám asi? Není naším 
cílem získávat ocenění, ale 
prioritou je vytvářet solidní 
pracovní prostředí pro naše 
zaměstnance. Spokojení lidé 
pracují efektivněji a to se fir-
mě vrací.

Firemní kultura nás zava-
zuje k sociální odpovědnosti 
a dodržování etického kodexu.

Samozřejmě budou někte-
ří naši zaměstnanci, kteří po 
přečtení nebudou se mnou 
souhlasit, ale snažíme se o to 
i v tomto krizovém období, kdy 
jsou zdroje omezené. Ale i ne-
gativní konstruktivní připo-
mínky jsou motivující.

Co předpovídáte AGC v roce 
2015?
Bude to opět hodně těžký pra-
covní rok s tlakem na zvyšová-
ní efektivnosti obecně.

Tady v Čechách je pro to 
potenciál vzhledem k novým 
technologiím, jejichž vyladění 
potřebuje čas, a navíc to bude 
možné s rostoucí profesionali-
tou našich pracovníků.

Myslím, že dobrou zprávou 
je vysoká stabilita pracov-
ních míst v našich českých 
závodech oproti situaci, kte-
rou máme v našich továrnách 
v ostatních částech Evropy.

Jak vnímáte obecnou situaci 
ve společnosti?

Předně si myslím, že přes 
veškeré potíže, které nás dnes 
velmi znepokojují, se vývoj 
nedá zastavit a půjde pozitiv-
ním směrem. Je však zcela jistě 
zbrzděn současnou situací. 
A to je zcela jasný konflikt 
zájmů pana ministra Babiše 
a divím se, že to novináři 
tolerují bez větších výhrad. Jak 
tomu pak má rozumět prostý 
občan? Řídit stát jako firmu je 
jasná cesta k diktatuře.

A samozřejmě je to chová-
ní pana prezidenta. Myslím si, 
že to je špatný, zlý člověk, kte-
rý cíleně rozděluje společnost.  
Jak máme věřit někomu, kdo 
prokazatelně lhal při volební 
kampani, aby se dostal k moci 
vědom si toho, že jeho prohlá-
šení nemohou být vyvrácena 
v reálném čase?

A současné výroky, že se 
máme učit, jak řídit stát, od 
Číny nebo že je Kazachstán 
země hospodářského zázra-
ku nebo vztah k Rusku – to je 
už opravdu velká síla… Byl 
jsem v Kazachstánu projedná-
vat možnost postavení našeho 
závodu, mluvil jsem s místo-
předsedou vlády i místními 
podnikateli v naší branži a na 
tak zkorumpované prostředí 
a autoritativní chování jsem ve 
svém pracovním životě ještě 
nenarazil. To doufám tady ne-
chceme.  zt

Výzkum: Ústecký kraj je
nejhorším místem pro život 
Čtvrtý ročník srovnávacího 
výzkumu Místo pro život 2014 
má své vítěze. V rámci osmi 
vybraných oblastí a celkem 54 
hodnocených kritérií, která 
agentura Datank v rámci 
výzkumu sleduje, obsadil Ús-
tecký kraj poslední místo.

Nejlépe se žije v Plzeňském 
kraji; na druhém a třetím mís-

tě se umístil loňský vítěz Pra-
ha a kraj Královéhradecký.

V rámci výzkumu se srov-
návala například péče o děti, 
úroveň vzdělávání, nezaměst-
nanost, zdraví a dlouhověkost 
obyvatel, životní prostředí, 
bezpečnost, volnočasové ak-
tivity, infrastruktura a podob-
ně.  zt

1. Plzeňský kraj

2. Hlavní město Praha

3. Královéhradecký kraj

4. Jihočeský kraj

5. Pardubický kraj

6. Liberecký kraj

7. Jihomoravský kraj

8. Zlínský kraj

9. Kraj Vysočina

10. Karlovarský kraj

11. Olomoucký kraj

12. Moravskoslezský kraj

13. Středočeský kraj

14. Ústecký kraj
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David Deyl: Na Vánoce 
Idol dívčích srdcí  
zpěvák David Deyl si 
předčasně dal k Váno-
cům dárek. Nové al-
bum V ozvěnách. Když 
jsme se před skoro 
šesti lety potkali popr-
vé, vyšlo mu debutové 
album Hlavolam, byl 
na startu své kariéry, 
žil v Chlumci a byl 
svobodný.

Co je nového ve tvém životě?
Moc se toho nezměnilo…  
Snad jen budu letos zase 
o rok starší, ale o to moudřejší 
(smích). A žiji teď třetím albem 
V ozvěnách, které je celé o me-
lodice s velkým orchestrem 
s krásnými texty, které vypoví-
dají naše životní příběhy. Našel 
jsem žánr, který je mému srdci 
nejbližší a ve kterém se cítím 
skvěle. Je to classical cross- 
over, ve kterém využiji klasické 
pěvecké vzdělání a ve kterém 
komponuji nejvíce uvolněně. 

Jaké jsou ohlasy na tvou no-
vou desku? 
Ohlasy jsou výborné a cítím, že 
dva roky práce a vše s albem 
V ozvěnách mělo smysl. 

Kterou písničku máš nejra-
ději? 
Na albu jsou vybrané jen písně 
se silnou melodikou a baví 
mne všechny od 1 až 12.

A co lásky? Je nějaká na ob-
zoru?
Lásku mám stále stejnou, je to 
přece hudba, se kterou mám 
intimní dennodenní vztah 
(smích).

Tvé písničky lámou dívčí srd-
ce, tak v čem je problém? 
Problém není v ničem. Já miluji 
a doufám, že i já jsem milován 
(smích).

Vánoce klepou na dveře, máš 
už nakoupené dárky? 
Je pravda, že letos mám cíl 
koupit všechny dárky včas, ale 
uvidíme, jak to nakonec do-
padne. Dříve jsem vše nechá-
val na poslední chvíli. 

Kde budeš trávit Vánoce? 
Vánoce jsou pro mne nejkrás-
nější svátky v roce a budu je 
trávit v kruhu rodinném. Budu 
se pohybovat mezi Prahou, 
Chlumcem, Pískem a St. Gallen. 
V Písku bydlí má sestra Evička 
a v St. Gallen má druhá sestra 
Vladanka. Na obě se již moc 
těším.

Jak u vás Vánoce probíhají? 
Kapr, salát a pak maminka 
zasedne ke klavíru a zpíváte 
koledy? 
Ano. Kapr, salát, rybí polév-
ka nesmí chybět.  A k tomu 
pohádky a relax. 

Jaká je tvoje nejoblíbenější 
koleda? 
Svatý čas a Nádherná zář.

Co si přeješ pod stromeček? 
Zdraví, nic víc. Nejen pro mne, 
ale pro všechny blízké! Čím 
jsem starší, tím víc zjišťuji, že 
materiální věci jsou vlastně 
nedůležité.

A co si přeješ do roku 2015? 
Abych s novým albem oslovil 
další nové fanoušky a mohl 
pořádat výpravné koncerty 
po celé republice. Hudba je 
pro mne život a životem je pro 
mne hudba.

Uvidí tě lidé v nejbližší době 
zpívat v Teplicích? 
V lednu 2015 na plese v Tep-
licích, kde budu mít tu čest 
zahrát společně se Severočes-
kou filharmonií Teplice.

Spolupracuješ s filharmonií 
už dlouho. Jak to vzniklo? 
Tohle úžasné těleso mne baví 
od studentských let. Mají kom-

paktní zvuk a výborné hráče. 
Spolupráce začala na písni 
Budu tu stát pro Avon pochod 
a pokračuje i nadále, a to 
především díky panu řediteli 
Dietzemu.

Je složité sehrát se s tak vel-
kým tělesem, jakým filharmo-
nie je? 
Filharmonii řídí dirigent a já 
se snažím ho také sledovat 
a frázovat společně s ním. 

Chystáte ještě nějaký společ-
ný projekt? 
Určitě! Víc ale zatím nebudu 
prozrazovat.

Přestěhoval ses ze severních 
Čech do Prahy. Je nutné, aby 
lidé, kteří se pohybují v hu-
dební branži, byli v centru 
dění, tedy v Praze?
Myslím si, že není důležité 
bydlet v Praze, ale mě k tomu 
donutila logistika a stále ne-
dokončená dálnice D8. Kdyby 
byla dokončená, klidně bych 
zůstal v mém rodném Chlumci, 
kde to mám moc rád.

Chybí ti Chlumec?
Chybí a moc, a ještě více přáte-
lé. Jsem s nimi ale v kontaktu 
přes sociální sítě, tak aspoň 
máme nějaký kontakt.

Studoval jsi na ústecké uni-
verzitě hudební výchovu pro 
střední, základní a základní 
umělecké školy. Neláká tě učit 
a objevovat mladé talenty? 
Být dobrým učitelem je nároč-
ná věc na přípravu. A pokud 
chceš žáky, studenty zaujmout, 
musíš jim dát vždy něco navíc, 
než je standart. Když jsem 
učil na ZŠ Chlumec hudební 

výchovu, bavilo mě nosit do 
hodin písně, skladby, které 
byly blízké žákům, poslouchali 
je v rádiu, iPadu, telefonu. 
Naučil jsem se je přesně podle 
originálu a pak zpívala celá tří-
da. Cítil jsem, že je to baví, a to 
bylo pro mě motivující. Samo-
zřejmě jsme probírali i dějiny 
hudby a základní teorii, to už 
je ale bavilo méně.

Ještě stále spolupracuješ 
s univerzitou? Pokud se ne-
mýlím, měl jsi nějaký projekt 
zpívání na školách…
Ano spolupracuji a vždy budu. 
Na katedře jsou výborní 
teoretici, ale zároveň i muzi-
kanti. V současné době úzce 
spolupracuji s Václavem Kra-
hulíkem, který se podle mne 
narodil v klavíru, jinak si jeho 
virtuozitu na druhou nedokážu 
vysvětlit.

Když jsme u objevování ta-
lentů, jak vnímáš televizní 
soutěže jako X-factor nebo 
Hlas…, kde talenty hledají?
Nejsem příznivcem těchto sou-
těží, důvody jsou složité a kom-
plikované na stručnou a rych-
lou odpověď. Je to určitá šance 
pro lidi, kteří nemají kontakty 
ani peníze na svá první dema. 
Je to dobrá reklama, ale jen po 
dobu, kdy jste na obrazovkách 
televizí. Po skončení soutěže je 
velmi těžké udržet si pozornost 
médií v takové míře.

Takže by ses nepřihlásil do 
takové soutěže? 
Nepřihlásil, protože bych na to 
neměl sebevědomí, jít před ně-
jako porotu a obhajovat před 
ní, co umím. Je to pak taky 
hodně o štěstí a sympatii.

Ty jsi svou pěveckou kariéru 
odstartoval v dětském sou-
boru Koťata, kterému šéfuje 
tvoje maminka. Bylo tedy pře-
dem jasné, že prostě budeš 
Kotě?
Nejdříve jsem byl Mourek 
a pak až Kotě…  Popravdě ře-
čeno jsem moc nevystupoval, 
protože jsem zlobil a narušoval 
běh koncertů. Museli mě vždy 
vyvést do zákulisí.

A honila tě maminka do zpí-
vání a klavíru, nebo jsi to dě-
lal dobrovolně a rád? 
Táta mě honil, abych cvičil 
na piano, a maminka zase na 
hodiny zpěvu. Je pravda, že to 
zabralo spoustu času, ale dnes 
jsem rodičům vděčný za vše.

martina seewaldová
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Dá se říct, že nebýt Mourků 
a Koťat, nebyl by dnes Da-

vid Deyl?
To nevím určitě, ale zís-
kal jsem s Koťaty velké 
zkušenosti na pódiu 
a zkoušel jsem si tak 
i kontakt s publikem.

Poprvé jsem tvé jmé-
no zaznamenala asi 
před šesti lety. Jakýsi 
David Deyl byl před-

skokanem koncertu 
Jamese Blunta. Jak ses 

k tomu dostal?
Zpívat před takovou hvěz-

dou, jako je James Blunt, byla 
výzva. Zařídila mi to Iva 

Milerová, nynější 
ředitelka mého 

vydavatel-
ství 

Supraphon. Poslala mé 
nahrávky managementu J. B. 
a ten souhlasil, že si před ním 
zahraji. Byl jsem v situaci, kdy 
mě nikdo neznal a mé písně 
už vůbec ne. A teď jsem měl 
předstoupit před plnou halu 
lidí a začít je bavit…  Naštěstí 
jsem to zvládl a ohlasy byly 
velmi pozitivní. Na základě 
toho jsem podepsal smlouvu 
na vydání debutového alba 
Hlavolam.

Jak moc je důležité v téhle 
branži narazit na správné 
lidi?
Každý umělec potřebuje tým 
lidí, který mu poskytne full 
servis, aby se mohl soustředit 
jen na svou hudbu. Bez tohoto 
týmu je to velmi těžké. Já 
jsem v současné době hýčkán 
týmem profesionálů ze Supra-
phonu v čele s již zmiňovanou 
Ivou Milerovou.

Máš mezi zpěváckými kon-
kurenty kamarády? Jde to 
vůbec? 
Mezi mé dobré kamarády patří 
Xindl X, Monika Absolonová, 
Marcus Tran. Přátelství mezi 
umělci je myslím normální 
jako v jiné branži. Takže je to 
zcela individuální věc.

Spolupracoval jsi s Karlem 
Gottem, Helenou Vondráčko-
vou… Jaké to je pohybovat se 
vedle takových zpěváckých 
legend české pop-music? 
Helena Vondráčková je 
úžasná zpěvačka a během 70 
společných koncertů jsem 
poznal, že je i dobrý člověk 
se srdcem na správném 
místě. Vždy je usměvavá 
a pozitivně naladěná. To samé 
platí u Mistra Karla Gotta. Je 
to člověk s kosmickou energií 
a hlasem od Boha. Vždy se rád 
fanouškům podepíše a věnu-
je jim svůj drahocenný čas 
a tím je pro mě Karel velkým 
vzorem.

Máš nějaké rituály před kon-
certem nebo třeba talismany? 
Vždy se rozezpívávám a hodi-
nu před koncertem se začínám 
koncentrovat. 

Jakou muziku vlastně poslou-
cháš? Stále vede One Repub-
lic?
V současné době u mě vede 
žánr classical crossover. Po-
slouchám Laru Fabian, Il Divo 
nebo výborného Kanaďana 
Codyho Kareyho. 

Číslo: 24

Jídlo: brokolice

Interpret: 
Lara Fabian

Kniha: 4 dohody

Politik: politiku 
nemám čas ani chuť 
sledovat

Citát/krédo: 
Co tě nezabije, 
to tě posílí

m o J e  n e J

budou pohádky a relax

Zpěvák a textař David Deyl se 
narodil 26. 12. 1984 v Ústí nad La-
bem. V roce 2009 vydal debutové 
album Hlavolam, v roce 2011 
Zásah a letos V ozvěnách. Stal se 
objevem roku na TV Óčko v roce 
2009 a o rok později zpěvákem 
roku. Vystudoval ústeckou 
Univerzitu Jana Evangelisty 
Purkyně. Je svobodný.

David Deyl

p r o F I l
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Pepa Vojtek vystoupí se smyčcovým triem
Moderní dívčí elektrické smyčcové trio In-
flagranti vystoupí 16. prosince od 19:00 hodin 
v Domě kultury v neobvyklém spojení s legen-
dou české rockové scény a frontmanem teplické 
kapely Kabát Josefem Vojtkem v unikátní show 
se světelnými efekty a velkoplošnou obrazov-
kou. Návštěvníci uslyší směs různých zajíma-
vých hitů z klasiky, rocku i popu v originálních 
moderních úpravách pro elektrické smyčce 

v podání tří krásných žen. Inflagranti záměrně 
skladby Bacha nebo Vivaldiho přetvořily tak, 
aby zněly, jako by byly napsány pro rockový 
festival, a písničky od kapel Metallica, Europe, 
Nirvana nebo Queen jsou umírněny naopak 
pro filharmonickou síň. Trio vystupovalo mimo 
jiné i v Japonsku, Mexiku, Německu, Norsku, 
Holandsku, Řecku či Itálii. Vstupné je od 290 
do 390 korun.  zt

Čeští Eggnoise zahrají písně Simona a Garfunkela
Máte rádi melodie Simona 
a Garfunkela? Tak to si ne-
nechte 13. prosince od 20:00 
hodin ujít koncert Eggnoi-
se v teplickém Jazz klubu. 
„Vyrostli jsme na nich. Nám 
nikdo nepouštěl Led Zeppelin 
ani Jethro Tull, nám pouštěli 
tátové právě tyto legendární 
umělce,“ vysvětluje kapela 

Eggnoise, proč se rozhodla 
připravit koncertní program 
ze skladeb amerického dua 
slavného v druhé půlce 60. let. 
Téměř dvě dekády se Eggnoise 
prosazovali na českých pódiích 
vlastními skladbami na pomezí 
jazzu, folku a rocku, teď poprvé 
přichází s převzatým repertoá-
rem. Vstupné je 160 korun.  zt

Užijte si adventní 
koncerty v kostele

Užijte si trojici adventních 
koncertů v kostele svatého 
Jana Křtitele. Začátek akce 
je vždy v 16:00 hodin. Již 
14. prosince zazpívá hudeb-
ní sdružení profesionálních 
muzikantů Karmína, které 
se zabývá adaptacemi české 
lidové hudby. Vystoupení 
jsou provozována v historic-
kých kostýmech a skupina 
hraje na dobové nástroje. 
Jeden z nejpopulárnějších 
smíšených pěveckých 
sborů Teplicka, Audite Si-
lete, přednese 21. prosince 
hudbu starých českých 
vánočních svátků doplně-
nou o spirituály, gospely 
i taneční písně, které se 
hrají v období Vánoc. Vše 
v osobitých aranžích pro 
sborový zpěv.  zt

p o z v Á n k a

I N Z E R C E

V těchto dnech bude k dispozici 
pedagogický sbor, který Vám zodpoví 
příslušné dotazy ke zvolenému oboru 
vzdělání. Máte i možnost si prohléd-
nout prostory školy, vybavení učeben 
a pohovořit se zástupci vedení školy. 
Naše škola se nezúčastní experimentu 
ve věci jednotné přijímací zkoušky 
konané formou testů z ČJL a MAT. Up-
řednostňujeme pohovory a výsledky 
ze základní školy (8. a 9. třída). 

Naše škola patří mezi nestátní 
střední školy. Majoritním vlastníkem 
školy je sklářská firma AGC Flat Glass 
Czech. AGC Glass Europe vyrábí 
a vyvíjí ploché sklo pro stavebnictví 
(vnější fasády a dekorativní sklo do 
interiérů), automobilový, solární 
průmysl a specializovaná průmyslová 
odvětví.

Obory zakončené 
maturitní zkouškou (4leté):

 Informační technologie
 Ekonomika a podnikání
 Předškolní a mimoškolní pedagogika
 Předškolní a mimoškolní pedagogika – 

zkrácené dálkové studium (2 roky)

Obory zakončené závěrečnou 
zkouškou s výučním listem (3leté):

 Elektrikář
 Elektrikář – zkrácené dálkové 

studium (1 rok)

Maturitní obory v nástavbovém 
dálkovém studiu (3leté):

 Mechanik elektrotechnik
 Podnikání

Škola je zapojena do celé řady mezinárod-
ních a vnitrostátních projektů. Na poli 
vzdělávání škola působí od roku 1949.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
10. ledna 2015 od 900 do 1300 hod.

Střední škola AGC a.s.
Na podporu rozhodování žáků 
9. tříd základních škol ve věci studia 
na střední škole pořádáme

Česká mše vánoční
Přijďte si do Domu kultury užít 
10. prosince Českou mši vá-
noční Jakuba Jana Ryby. Před-
staví se Symfonický orchestr 
Konzervatoře v Teplicích, 
Brixiho komorní sbor, Krušno-
horský pěvecký bor a  pěvecký 
sbor konzervatoře.  zt

Louskáček pobaví 
v divadle celou rodinu
I pokud balet rádi nemáte, Lous-
káček k Vánocům prostě patří.  
Rozkošné představení pro celou 
rodinu si mohou diváci vychut-
nat 30. prosince od 19:30 hodin 
v Krušnohorském divadle. 
Vstupné je 200–300 korun.  zt

V muzeu vystavují 
nejslavnější děťátko
Až do 1. února mohou zájemci 
v teplickém muzeu navštívit 
výstavu Ježíšek – nejslavnější 
děťátko. Jedná se o ukázky 
nejrůznějších zpracování stále 
živého příběhu v podání lido-
vých umělců.  zt

MC
20

14
12

9/
2

MC
20

14
12

9/
3

Střední škola AGC 
získala prestižní titul
Prestižní hodnocení Doporu- 
čeno zaměstnavateli 2014 
získala od Klubu zaměstna-
vatelů teplická Střední škola 
AGC. Ocenění získávají školy, 
které nejlépe připravují své 
absolventy na zaměstnání 
a jsou orientované na potřeb-
né profese. Zaměstnavatelé 
pak touto cenou potvrzují, že 
absolventům 
těchto škol rádi 
nabídnou práci. 
Teplická škola 
skončila na 2. 
místě v Ústec-
kém kraji.

„Z naší ško-
ly vychází kaž-
dý rok průměr-
ně 85 studentů. 
Velké množství 
z nich se přitom 
dokáže uplatnit 
na trhu práce. Toto ocenění je 
důkazem, že se snažíme na-
šim žákům dát takové vědo-
mosti, které dokážou skutečně 
uplatnit v praktickém pracov-
ním životě. Za to jsme nesmír-
ně rádi,“ uvedl ředitel Střední 
školy AGC Jaroslav Myslivec. 

Střední škola AGC 
je nestátní školské 

zařízení, jehož vlastníkem 
je  společnost AGC Flat Glass 
Czech, přední výrobce ploché-
ho skla. Škola vychovává od-
borníky v oborech elektrikář, 
informační technologie, eko-
nomie a předškolní a mimo-
školní pedagogika.  zt
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Ústecká poliklinika zahájila provoz unikátního 
mamografu šetrnějšího ke zdraví pacientek
Největší akreditované mamo-
diagnostické screeningové 
centrum v České republice, 
které provozuje Ústecká po-
liklinika, má k dispozici nový 
unikátní digitální mamograf 
pro vyšetření prsu řadící toto 
centrum mezi nejlépe vybave-
ná pracoviště Evropy. Přístroj 
pořízený za 3,9 milionu korun 
dokáže při významně snížené 
dávce záření generovat větší 
kvalitu snímků, která lékařům 
usnadňuje diagnostiku prsních 
nádorů. Zároveň poskytuje 
pohodlnější a rychlejší formu 
moderního vyšetření, které 
umožní přijmout větší počet 
pacientek. Jen v minulém roce 
přitom Ústecká poliklinika 
vyšetřila téměř 32 tisíc žen.

Nový mamograf obsahuje 
unikátní technologii tzv. čítání 
fotonů, která zvyšuje kvalitu 
komplexní diagnostiky a sou-
časně umožňuje rychlejší a po-
hodlnější obsluhu pro paci-
entky i zdravotnický personál. 
Mamograf přitom vyzařuje až 
o 40 % méně rentgenového zá-
ření, a je tak šetrnější ke zdra-

ví pacientek. Podobné přístroje 
v současnosti mohou využívat 
pouze dvě specializovaná pra-
coviště v České republice. Ma-
mograf v Ústecké poliklinice 
jako jediný v České republice 
zároveň disponuje zařízením 
pro měření denzity (hustoty) 
prsní tkáně.

Nový přístroj také umož-
ní provést vyšetření u většího 
počtu pacientek. „Velkou vý-
hodou tohoto typu mamogra-
fu je jeho velká rychlost při 
zachování vysoké kvality poří-
zených snímků. V plném pro-
vozu budeme schopni vyšetřit 
až 15 žen za hodinu,“ dodává 

MUDr. Jiří Madar. Mamogra-
fické snímky jsou díky nové 
technologii mnohem ostřejší 
a jasnější a umožňují lékařům 
zachytit i velmi malé nádory, 
které by dosud zůstaly neod-
haleny. V neposlední řadě je 
přístroj pro ženy také poho-
dlnější.

„Zařízení má vyhřívanou 
a zakřivenou plochu, takže 
stlačení prsu není tak nepří-
jemné,“ uzavírá MUDr. Jiří 
Madar, ředitel Ústecké poli-
kliniky, kterou provozuje spo-
lečnost Euroclinicum.  pr
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I N Z E R C E

Zdravotnický holding Euroclinicum je 
dominantním poskytovatelem mamolo-
gického screeningu v České republice. 
Do skupiny Euroclinicum patří také ma-
mologická centra v Českých Budějovi-
cích, v Liberci a ve Zlíně. Všechna tato 
zařízení jsou akreditovaná a v indikáto-
rech kvality se řadí mezi přední česká 
pracoviště. Euroclinicum považuje pre-
venci rakoviny prsu za jednu ze svých 
hlavních priorit, čemuž také odpovídají 
vysoké investice, které holding směřuje 
do rozvoje mamologického screeningu.

e u r o c l I n I c u m

mamograf v Ústecké poliklinice je šetrnější ke zdraví pacientek. foto: úp
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Volejte 733114188.  
Pište na info@jo-reality.cz. 
Sledujte www.jo-reality.cz. 

 otevřenost 
 srozumitelnost 

 péče    
 kvalita 

 poradenství  
 
 

 
 

Sledujte 
aktuální dění 

z Teplic a okolí na

www.zitteplice.cz

odpověď se dozvíte 20. prosince na webu www.zitteplice.cz.

p o z n Á t e ,  k D e  J S m e  v   t e p l I c í c H  F o t I l I ?

šanov byl 
s Teplicemi 
sloučen v roce 
1895. Šanov 
byl mezi hosty 
oblíbenější 
než samotné 
Teplice, pro 
své celkově 
klidnější 
prostředí.

do Teplic se sjížděla 
výjimečná klientela, 
například panovníci – 

na podzim roku 
1712 přijel car Petr I., 

přijížděli i saští 
kurfiřti. Zlatým věkem 

pak pro město bylo 
období klasicismu.

V Teplicích se roku 1841 narodil 
Julius von payer, významný 
horolezec, polárník, objevitel, 
kartograf a malíř. Dobrodružství 
ze svých výprav k severu rovněž 
popsal v knize, jejíž zredukovaná 
verze vyšla v češtině pod názvem 
V ledovém zajetí.

v í t e ,  Ž e …
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Selesiáni byli na 
exkurzi v televizi
Na podzimní prázdniny jsme si 
pro děti v našem salesiánském 
teplickém centru připravili tří-
denní výlet do Prahy. Cesta vla-
kem proběhla bez komplikací 
a už při ní jsme si užili spoustu 
legrace. Po příjezdu do Prahy 
jsme se ubytovali v Salesián-
ském centru v Kobylisích a šli 
jsme na večeři. Po večeři jsme 
se vydali na prohlídku Prahy. 
Rozdali jsme fotoaparáty 
a videokameru, děti se do role 
fotografů a kameramanů vžily 
a fotily co to šlo. Nejvíce se jim 
líbil Karlův most. Po celém dni 
cestování byla pro některé děti 
procházka docela dlouhá, ale 
zvládly ji.

Druhý den po snídani jsme 
se vypravili do Aquapalace 
Praha, kde jsme strávili celý 
den. Měli jsme dostatek času 
na všechny atrakce včetně la-
ser show.  Dětem se akce ve-
lice líbila. Třetí den jsme po 

snídani vyrazili na prohlídku 
České televize. Připravili si 
tam pro nás krátké vyprávění 
a dva filmy o historii České te-
levize. Následovala prohlídka 
jednotlivých studií a kulis, to 
vše s komentářem a informa-
cemi ze zákulisí. Dostali jsme 
se i na natáčení Kouzelné škol-
ky, kde jsme mohli v tichosti 
sledovat, jak tento pořad vzni-
ká. Po natočení závěrečné scé-
ny se děti vyfotily s paní Mag-
dalenou Reifovou. Nakonec 
jsme si mohli vyzkoušet práci 
s televizní kamerou a číst zprá-
vy tak jako opravdoví moderá-
toři.  Jiří Čonka

Arkadie přivítala návštěvu 
z Bosny a Hercegoviny
Arkadii navštívili zástupci zá-
stupci Ministerstva práce a so-
ciálních věcí spolu s delegací 
z Bosny a Hercegoviny. Spolu 
s nimi k nám zavítala také ře-
ditelka pracoviště Úřadu práce 
v Teplicích s kolegyní a zástup-
ce vzdělávací společnosti Edost 
Chomutov. Zástupci organizací 
z Bosny a Hercegoviny byli 
v České republice na třídenní 
návštěvě, při které čerpali 
inspiraci pro svou další práci 
v oblasti poskytování služeb 
osobám se zdravotním posti-
žením. Navštívili několik orga-
nizací na Moravě, v Praze a na 
severu Čech. Cílem návštěvy 

v Arkadii bylo seznámení s naší 
činností, zejména s aktivitami 
směřujícími k pracovnímu 
uplatnění osob s mentálním 
postižením. Námi poskytované 
služby v oblasti zaměstnávání 
osob s mentálním postižením 
se u delegace setkaly s veli-
kým zájmem, inspirativní bylo 
podle vyjádření hostů zejména 
použití speciálních pomůcek 
a metodik. Delegace si dále 
prohlédla chráněné pracoviště, 
zabývající se výrobou svíček 
a ručního papíru, které je jed-
nou ze čtyř chráněných dílen 
provozovaných naší společnos-
tí.  alena tonová

Fiktivní teplické firmy slaví úspěchy
Ve Střední škole obchodu a služeb v Teplicích nepřipravují žáky 
do budoucího života jen učením, ale také odbornou praxí.Ve ško-
le pracují pod vedením paní učitelky Hany Sušické dvě fiktivní 
firmy ve které působí žáci studijního oboru Obchodník. V rámci 
obou firem, podnikají v maloobchodě a obchodují se společen-
skými oděvy a sportovními potřebami.

Obchod se uskutečňuje prostřednictvím veletrhů fiktivních 
firem po celé republice a prostřednictvím internetu. Obě fiktivní 
firmy navštívily i  veletrh v Mostě.

Své produkty zde prezentovalo celkem dvacet šest fiktivních 
firem. Po slavnostním zahájení následovalo kulturní pěvecké 
vystoupení a ihned po něm začalo obchodování. Nakupující 
veřejnost představovali žáci škol. Firma Dresscompany, s. r. o. 
se umístila v nejtěžší kategorii – Prezentace na prodejním 
stánku- na 2. místě. Firma dosáhla tržby půl milionu korun. 
Firma Freesport, s. r. o. zaznamenala velký prodejní úspěch 
s tržbou 2 200 000 korun.  lucie Černohorská
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Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky 
a přírodovědných předmětů, Buzulucká 392, 415 03 Teplice

POZVÁNKA NA 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážení rodiče, bývalí pedagogové, bývalí žáci, vážení hosté, milí 
přátelé, dovolte abychom Vás pozvali ve čtvrtek 11. 12. 2014 od 

8:55 do 17:00 hodin na Den otevřených dveří, který  proběhne 
v rámci oslav 50. výročí založení naší  školy.

Program:
 8:55–13:25 možnost vstupu do vyučování
 9:00 Flétničky – vystoupení žáků 1.–3. tříd 
  (Mgr. D. Vlasáková)
 10:00 Pohádka o kůzlátkách (Mgr. E. Červená)
 10:30 vystoupení pěveckého sboru I. stupně 
  (Mgr. K. Boušová)
 10:50 dramatický kroužek (Mgr. K. Růžičková)
 11:15 hudební vystoupení  žáků I. i II. stupně 
  (MgA. K. Podolkhova)
 13:25–17:00 prohlídka učeben a dalších prostor školy

Kulturní program bude probíhat ve vestibulu školy, stejný kulturní 
program proběhne znovu v 15:00 hodin.

Dále: výstava dobových fotografií z historie školy, video-relace na 
velkoplošné obrazovce ve vestibulu školy, prodejní výstava knih, 

prodej vánočních výrobků Arkádie

od 1. ledna budou zrušeny trolejbusové linky 
9, 12 a 13 a autobusové linky 120 – 129, 
30, 131 – 132, 33, 134 – 139 a 141 – 148. 
příměstské autobusy nahradí linky 481 – 495, 
802 a 803. Teplickou mhd bude zajišťovat 
7 trolejbusových linek (1, 2, 3, 4, 5, 7, 10), 
tři autobusové linky (6, 8, 9) a bezplatná 
autobusová linka 12. 
Více informací na www.dopravauk.cz.

linka č. 1
Stávající trolejbusová linka 1 bude prodloužena 
ze stanice Šanov II do stanice Trnovany, Somet. 
Linka bude provozována v pracovních dnech do 
18 hodin v intervalu 24 min., v pracovních dnech 
večer a o víkendech a svátcích v intervalu 40 
min. Do stanice Třešňovka bude zajíždět pouze 
v pracovních dnech do 18 hodin, v ostatní dobu 
bude na Třešňovku zajíždět linka 10. V pracovních 
dnech večer a o víkendech a svátcích pojede 
v úseku Benešovo náměstí – Trnovany, Somet 
pouze každý druhý spoj, ostatní spoje budou 
ukončeny ve stanici Hlavní nádraží. Na linku 
budou po celou dobu provozu nasazovány 
standardní nízkopodlažní trolejbusy.

linka č. 2
Stávající trolejbusová linka 2 bude prodloužena ze 
stanice Nemocnice do stanice Řetenice,Tolstého. 
Linka bude provozována v pracovních dnech do 
18 hodin v intervalu 24 min., v pracovních dnech 
večer a o víkendech a svátcích v intervalu 40 min. 
V ranní době do 6 hodin denně a v pracovních 
dnech dopoledne bude linka provozována pouze 
v úseku Nemocnice – Anger. Na linku budou 
v pracovních dnech do 18 hodin nasazovány 
velkokapacitní nízkopodlažní trolejbusy, 
v ostatní dobu provozu standardní nízkopodlažní 
trolejbusy.

linka č. 3
Stávající trolejbusová linka 3 má trasu 
nezměněnu. Linka bude provozována v pracovních 
dnech do 18 hodin v intervalu 24 min., v ostatní 
dobu bude provoz v úseku Šanov I lázně – 
Trnovany zajišťovat autobusová linka 9 a provoz 

v úseku Benešovo náměstí – Šanov II – Panorama 
autobusová linka 8. Na linku budou po celou dobu 
provozu nasazovány standardní nízkopodlažní 
trolejbusy.

linka č. 4
Nová trolejbusová linka 4 nahrazuje stávající 
trolejbusovou linku 12, je však prodloužena ze 
stanice Nemocnice do stanice Řetenice,Tolstého. 
Linka bude provozována v pracovních dnech do 
18 hodin v intervalu 24 min., v pracovních dnech 
večer a o víkendech a svátcích v intervalu 40 min. 
V ranní době do 6 hodin denně a v pracovních 
dnech dopoledne bude linka provozována pouze 
v úseku Nemocnice – Panorama. Na linku budou 
po celou dobu provozu nasazovány standardní 
nízkopodlažní trolejbusy.

linka č. 5
Stávající trolejbusová linka 5 bude celotýdenně 
provozována pouze v úseku Řetenice,Tolstého – 
Šanov II. Linka bude provozována v pracovních 
dnech do 18 hodin v intervalu 24 min., 
v pracovních dnech večer a o víkendech a svátcích 
v intervalu 40 min. Na linku budou v pracovních 
dnech do 18 hodin nasazovány velkokapacitní 
nízkopodlažní trolejbusy, v ostatní dobu provozu 
standardní nízkopodlažní trolejbusy.

linka č. 6
Nová autobusová linka 6 částečně nahrazuje 
stávající autobusové linky 125, 128, 33 a 138. 
Bude vedena v trase Novoveská – Bílá cesta – 
Třešňovka – Nemocnice – Libušina – Jateční/
Hřbitovní – Dubská – Mánesovo náměstí – 
Benešovo náměstí – Městské sály – Zemská – 
Luna – Maršovská – Sobědruhy/Trnovany,Pluto 
– Trnovany, Somet. Linka bude provozována 
v pracovních dnech do 18 hodin v intervalu 24 
min., v pracovních dnech večer a o víkendech 
a svátcích v intervalu 40 min. V úseku Libušina 
– Třešňovka bude linka v provozu pouze 
v pracovních dnech v ranní a odpolední špičce 
(každý spoj) a v pracovních dnech dopoledne 
(každý třetí spoj). V úseku Třešňovka – Novoveská 
bude linka v provozu pouze v pracovních dnech 

od 7 do 8 hodin a od 13:30 do 15:30 hodin 
(každý spoj) a v pracovních dnech dopoledne a od 
15:30 do 18:30 hodin (každý třetí spoj). V úseku 
Libušina – Dubská bude linka v provozu pouze 
v pracovních dnech do 18 hodin s tím, že vybrané 
spoje nepojedou Jateční ulicí, ale Hřbitovní ulicí. 
O víkendech a svátcích bude zajištěn provoz 
v úseku Libušina – Hřbitovní – Dubská pouze 
v době od 9:30 do 17:30 hodin každým druhým 
spojem. Do zastávky Zemská bude linka zajíždět 
pouze v ranní a odpolední špičce pracovních 
dnů. V úseku Maršovská – Trnovany,Somet bude 
linka v provozu pouze v ranní a odpolední špičce 
pracovních dnů. V úseku Maršovská – Sobědruhy 
bude linka v provozu pouze v pracovních dnech 
večer a o víkendech a svátcích (každý druhý 
spoj). Na linku budou po celou dobu provozu 
nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy.

linka č. 7
Stávající trolejbusová linka 7 má trasu 
nezměněnu. Linka bude provozována v pracovních 
dnech do 18 hodin v intervalu 24 min., 
v pracovních dnech večer a o víkendech a svátcích 
v intervalu 40 min. Na linku budou v pracovních 
dnech do 18 hodin nasazovány velkokapacitní 
nízkopodlažní trolejbusy, v ostatní dobu provozu 
standardní nízkopodlažní trolejbusy.

linka č. 8
Nová autobusová linka 8 částečně nahrazuje 
stávající autobusové linky 126, 127 a 132. Bude 
vedena v trase Hudcov – Buzulucká – Nemocnice 
– Bílinská – Valy – Benešovo náměstí – Hlavní 
nádraží – Trnovany – Trnovany, Somet – Šanov II – 
Panorama. Linka bude provozována v pracovních 
dnech do 18 hodin v intervalu 24 min., 
v pracovních dnech večer a o víkendech a svátcích 
v intervalu 40 min. Do zastávky Buzulucká bude 
linka zajíždět pouze v pracovních dnech v ranní 
a odpolední špičce (každý spoj) a v pracovních 
dnech dopoledne (každý druhý spoj). V úseku 
Hlavní nádraží – Panorama bude linka v provozu 
pouze v pracovních dnech večer a o víkendech 
a svátcích. Na linku budou po celou dobu provozu 
nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy.

linka č. 9
Nová autobusová linka 9 částečně nahrazuje 
stávající autobusové linky 121, 128, 129 a 138 
a stávající trolejbusovou linku 9. Bude vedena 
v trase Bystřany,hřbitov – Prosetice – Šanov 
I lázně – Pražská – Benešovo náměstí – Hlavní 
nádraží – Městské sály – Luna – Maršovská – 
Sobědruhy – Olympia – Trnovany, Somet – Šanov 
II. Linka bude provozována v pracovních dnech do 
18 hodin v intervalu 24 min., v pracovních dnech 
večer a o víkendech a svátcích v intervalu 40 min. 
Do zastávek Bystřany,hřbitov a Prosetice,žel.zast. 
bude linka zajíždět mezi 9. a 16. hodinou (zhruba 
každý třetí spoj).  Do Šanova I bude zajíždět 
pouze v pracovních dnech večer a o víkendech 
a svátcích, kdy není provozu trolejbusová linka 
3. Do zastávky Olympia bude linka zajíždět až od 
7 hodin. V úseku Sobědruhy – Olympia – Šanov 
II bude v pracovních dnech dopoledne a večer 
a o víkendech a svátcích provozován pouze každý 
druhý spoj, Na linku budou po celou dobu provozu 
nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy.

linka č. 10
Stávající trolejbusová linka 10 má trasu 
nezměněnu. Linka bude provozována v pracovních 
dnech do 18 hodin v intervalu 24 min., 
v pracovních dnech večer a o víkendech a svátcích 
v intervalu 40 min. Do stanice Třešňovka 
bude zajíždět pouze v pracovních dnech večer 
a o víkendech a svátcích, v ostatní dobu bude 
na Třešňovku zajíždět linka 1. Na linku budou 
po celou dobu provozu nasazovány standardní 
nízkopodlažní trolejbusy.

linka č. 12
Nová autobusová linka 12 nahrazuje stávající 
autobusovou linku 30. Linka bude provozována 
v pracovních dnech od 8 do 18 hodin v intervalu 
30 min., v pracovních dnech večer a o víkendech 
a svátcích od 7 hodin v intervalu 40 min. Linka 
bude vozit zákazníky obchodního centra Olympia 
zdarma. Na linku budou po celou dobu provozu 
nasazovány standardní nízkopodlažní autobusy.

Potěminova 8. 12. až 11. 12. 
Slovenská 8. 12. až 11. 12.
Mostecká 8. 12. až 11. 12.
Bílinská 9. 12. až 12. 12. 
Jugoslávská 9. 12. až 12. 12. 
V Břízkách 10. 12. až 13. 12. 
Opavská 10. 12. až 13. 12. 
Máchova 10. 12. až 13. 12. 
K. J. Erbena 12. 12. až 16. 12.
Pražská 12. 12. až 16. 12.
Holečkova 12. 12. až 16. 12. 
Baarova 12. 12. až 16. 12.
Školní 15. 12. až 18. 12.
Duchcovská 17. 12. až 20. 12.
A. Staška 17. 12. až 20. 12.
Trnovanská 17. 12. až 20. 12. 
Bratislavská 15. 12. až 18. 12.
Jaselská 16. 12. až 19. 12
Francouzská 16. 12. až 19. 12. 
Libušina 17. 12. až 20. 12. 
Zemská 18. 12. až 22. 12. 
Gagarinova 18. 12. až 22. 12.
Přítkovská 19.12. až 23. 12.
Křížovského 19. 12. až 23. 12.
Jankovcova 19. 12. až 23. 12. 
U Nemocnice 22. 12. až 25. 12. 
Kollárova 22.12. až 25. 12.
Holého 23. 12. až 26 .12. 
Buzulucká 23. 12. až 26. 12.
Hudcov 23. 12. až 26. 12. 
Sklářská 24. 12. až 27. 12.

Vrázova 24. 12. až 27. 12.
Alejní 24. 12. až 30. 12.
Potoční 25. 12. až 29. 12.
Doubravická 25. 12. až 29. 12.
Sochorova 25. 12. až 29. 12.
Bohosudovská 25. 12. až 29. 12.
Krušnohorská 26. 12. až 30. 12.
Raisova 26. 12. až 30. 12. 
Skupova 26. 11. až 27. 11. 
Masarykova 29. 12. až 1. 1.
U Garáží 30. 12. až 2. 1.
Ostravská 30. 12. až 2. 1.

seZnam sTanoVišť 
konTeJnerů na TexTil
Gagarinova 1423
Jaselská – areál Perla
Javorová 3026
Maršovská  1453/2 
(parkoviště naproti ZŠ)
Nedbalova 1836
Opavská 261
Plynárenská (parkoviště naproti ZŠ)
Přítkovská 1462/30
Trnovanská 1271/5
Trnovanská 1290/28
Jateční ul. u Penny Marketu
Penny Market – Trnovany
KIK, Masarykova ul.
Interspar,  Nákladní ul.
Červený kříž, Wolkerova ul.
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Vánoční trhy na 
Zámeckém náměstí
Na Zámeckém náměstí se i letos 13. a 14. prosince uskuteční 
Vánoční trhy. Na příchozí čeká od 10:00 do 18:00 ukázka starých 
řemesel, tradiční české adventní hodování, farmářské výrobky, 
domácí máslo a sýry, zabijačkové venkovské pochoutky, vá-
noční pečivo, koláče, staročeský trdelník, svařené víno, sirupy, 
medovina, vánoční punč, Staročeský likér, Krkonošská a vánoční 
medovina, lázeňské oplatky, Hořické trubičky, Krkonošské čaje, 
koření, keramické a textilní výrobky chráněných dílen Arkadie 
a Most, historie Teplicka v knihách, pohledech a DVD, prodej 
chvojí, jmelí, františků, CD, keramiky, šálů a rukavic, dárkového 
zboží a balíčků, šperků z kamenů, přírodních materiálů a drátků, 
to vše doplněno bohatým kulturním programem, který najdete 
na straně 2.  zt
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V dnešním, devá-
tém díle našeho 
seriálu se zamě-
říme na některé 
novinky, které nám 

přinesl nový občanský záko-
ník („NOZ“) v oblasti smluvní-
ho práva a kupní smlouvy.

Kupní smlouva
Kupní smlouva je institut, se 
kterým se každý z nás mnoho-
krát za svůj život jistě setkal. 
Doposud však platilo, že uza-
vřel-li někdo kupní smlouvu, 
musel rovněž myslet na to, 
dle jakého právního kodexu 
vlastně smlouvu uzavřel. Do 
účinnosti NOZ u nás totiž pla-
tila tzv. dvojkolejnost právní 
úpravy a  kupní smlouvu bylo 
v určitých případech možno 
uzavřít buď podle zákoníku 
občanského, nebo podle 
zákoníku obchodního. Obě 
situace pak představovaly 
pro účastníky kupní smlouvy 
jiný rozsah práv a povinností, 
které jim byly těmito kodexy 
určeny. Tuto dichotomii však 
NOZ odstraňuje a zavádí jed-
notnou právní úpravu kupní 
smlouvy společnou pro všech-
ny druhy právních vztahů.

Kupní cena
Ohledně kupní ceny NOZ 
nově stanoví obecné pravi-
dlo, že je ujednána určitě, 
je-li ujednán alespoň způsob 
jejího určení. Takovým způ-
sobem může být například 
určení takové kupní ceny 
třetí osobou nebo její určení 
odkazem na budoucí cenu, za 
kterou bude v určitý den věc 
obchodována na komoditní 
burze. U koupě movitých věcí 
pak NOZ dokonce umožňuje, 
aby si strany smluvily, že 
cenu v kupní smlouvě uvádět 
nebudou. V takovém přípa-
dě bude taková movitá věc 
prodána za cenu, za niž se týž 

nebo srovnatelný předmět 
v době uzavření smlouvy a za 
obdobných smluvních podmí-
nek obvykle prodává.

Vady předmětu koupě
Další zásadnější novinkou je 
skutečnost, že NOZ opouští 
dosavadní koncepci opravitel-
ných a neopravitelných vad 
a místo toho klade větší důraz 
na to, jakou intenzitou byla 
smlouva porušena. NOZ tedy 
nově v otázce vad rozlišuje 
pouze podstatné a nepodstat-
né porušení smlouvy. Pod-
statné porušení smlouvy pak 
definuje jako takové porušení 
smlouvy, tj. v našem případě 
prodej věci s tak závažnou 
vadou, o němž prodávající již 
při uzavření kupní smlouvy 
věděl nebo musel vědět, že 
kupující by kupní smlouvu 
neuzavřel, pokud by takové 
porušení (vadu) předvídal. Za 
nepodstatné porušení se pak 
považují všechna porušení 
smlouvy, která NOZ nepova-
žuje za podstatná.

Svépomocný prodej
Další zajímavou novinkou, 
kterou NOZ přináší, je tzv. 
svépomocný prodej. Jde 
o právo prodávajícího, který 
s kupujícím uzavřel kupní 
smlouvu, avšak kupující si 
věc od prodávajícího ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě 
k převzetí nepřevzal, aby tuto 
věc na náklady kupujícího 
prodal třetí osobě. Takové 
ustanovení je praktické ze-
jména v situaci, kdy existuje 
riziko, že by věc s přibývají-
cím časem ztratila na hodno-
tě nebo se zkazila. 

 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 hovory 
se Sněhulákem

www.ocletnany.cz

Vánoční sněhulák, 
co neroztaje, protože je 
plný Vašich vyslyšených 
přání, které předá dál.

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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