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Petr Stolař

Potlesk 
příliš  
neznám...
STRANY 8–9

Skupina
klinik
Mediestetik

® KLINIKA MEDIESTETIK

Teplice, Krupská 12 - tel.: +420 471 000 071 - www.mediest.cz

Estetická dermatologie - Stomatologie
Klinika Mediestetik, která již šest let přináší na český trh nejmodernější a inovativní 
technologie a postupy z oblasti estetické medicíny a stomatologie, právě otevřela novou 
pobočku v Teplicích! Naleznete zde celou paletu služeb jako odstraňování vrásek, omlazování 
pleti, laserové epilace, či bělení zubů, léčbu zubních kazů, zhotovování zubních náhrad a 
mnoho dalších služeb...

Objednejte se do 
30.11. a získejte 10% doživotní slevu!
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Kulturní tip
Dvě hlavní pozvánky bych 
chtěl směřovat do klubu 
Hvjezda v Teplicích. 12. 11. 
zde vystoupí v rámci turné 
Prvních 15 let kapela Zrní 
z Kladna (alternative). 
Většina jejich písniček vzniká společnou 
improvizací. „Hudbou chceme šířit chuť 
pozorovat, fascinovat se, brát život jako hru 
a velkej zážitek. Na outfit sere pes. Zrní je 
hra, kladenskej uhelnej zen,“ říká o sobě 
kapela. A týden na to, 19. 11. zde zahrají 
další dvě výborný kapely. Ústecká Nerrea 
(rock metal) a až z Bratislavy k nám zavítá 
Guns N‘ Roses Tribut Slovakia (rock‘n‘roll-
-hard rock). „Základní myšlenkou tohoto 
revival bandu je představit živé verze písní 
jedné z největších kapel rock‘n‘rollové 
historie a připomínat ducha doby, ve které 
je původní kapela hrála živě. To je důvod, 
proč se snažíme dostat co nejblíže ke zvuku 
a celkovému vzhledu originalní kapely.“ 
Hudba Guns N‘ Roses inspirovala mnoho 
hudebníků (včetně členů této kapely) a fa-
noušků rock‘n‘rollu po celém světě. Pojďme 
tedy na výlet do 80. let ještě jednou! Oba 
koncerty začínají ve 20.00. Kdybych ještě 
mohl pozvat jinam, tak rozhodně do Rock 
Pub Moskva v Bílině, kde 22. 11. od 19.00 
zahraje španělská kapela Cuzo (progressive 
rock) a jako support Madhause Express. 
A nemůžu zapomenout na znovuotevře-
ný klub KNAK. Sice pořád trochu vázne 
komunikace, co se týče termínových kolizí 
s Hvjezdou, ale program je tam zajímavý. 
Určitě bych doporučil koncert The Primiti-
ves group (psychedelic rock), který se koná 
11. 11. Vznik této kapely se datuje již k roku 
1965.  Pak tu máme ještě restauraci Rajče, 
kde je 5. 11. rockový večer s názvem Noc ka-
pel. Zde určitě stojí za to parta z Prahy Dead 
Daniels. No a když k tomu přidáme vše-
možný akce, který pořádá Tonda Moravec 
v Zahradním domě a okolí, tak určitě nuda 
v Teplicích nehrozí.  Martin Uhrik, Klub Hvjezda

K U l t U r o U K a M  v y r a z i t  n a  t e p l i c K U

KNAK Teplice
11. 11. The primiTives Group + emise
12. 11. JAmAroN, public FusioN, eThery
13. 11. mArešová, yAsiNKi, vAšíčeK
16. 11. mámA bubo
18. 11. husTeJ Wimpy
25. 11. TrAvesTi shoW
29. 11. NA sToJáKA
2. 12. WANAsTovi vJecy revivAl
9. 12. už Jsme domA
10. 12. míchAčKy beToNu
16. 12. From
31. 12. silvesTrovsKá modrá párTy blue rocKeT

Klub hvJezdA
12.11. 20:00 zrNí
19.11. 20:00 GuNs N‘ roses TribuT sK  +  NerreA

božáK
18. 11. 21:00 JohN WolFhooKer
25. 11. 21:00 loGic A Jimmy dicKsoN
2. 12. 21:00 WhAT The FuNcK?! FeAT love mAKers
3. 12. 21:00 zNozecNosT
9. 12. 21:00 houpAcí KoNě
16. 12. 21:00 sKupiNy KovAdliNA A TeleFoN
17. 12. 19:00 boží FAshioN mArKeT 8

JAzz club
11. 11. 20:00 iNGrid JAmes bANd
19. 11. 20:00 T4
25. 11. 20:00 KhAliF WAiliN WAlTer blues bANd

KiNo KvěTeN
9. 11. 20:00 sulův syN
10. 11. 20:00 příchozí
11. 11. 19:30 mATrix
12. 11. 21:00 predáTor
13. 11. 13:00 pelíšKy
14. 11. 17:30 díTě bridGeT JoNesové

16. 11. 17:30 a 20:00  shoW Film FesT
18. 11. 20:00 FANTAsTicKá zvířATA A Kde Je NAJíT
21. 11. 17:30 b-movie: zvuK A rozKoše 
  zápAdNího berlíNA 1979–1989

22. 11. 15:00 iNsTAlATér z Tuchlovic
24. 11. 20:00 holoGrAm pro Krále
26. 11. 17:30 odvážNá vAiANA: 
  leGeNdA o KoNci svěTA 3d
26. 11. 18:00 hoFFmANNovy povídKy, 
  JAcques oFFeNbAch
28. 11. 17:30 sNoWdeN
30. 11. 17:30 sNoWdeN

KrušNohorsKé divAdlo
9. 11. 19:00 mArTA Kubišová – posledNí reciTál
15. 11. 19:00 shirley vAleNTiNe
18. 11. 20:00 myslivecKý ples
27. 11. 19:00 sesTry hAvelKovy 
  A orchesTr sesTer hAvelKových
5. 12. 19:00 FrAGile
12. 12. 19:00 smolíKovi A JeJich 
  podivuhodNé dobrodružsTví
30. 12. 19:30 NěKdo To rád…

dům KulTury
10. 11. 19:00 mimořádNý KoNcerT sčF Teplice
17. 11. 19:00 2. AboNeNTNí KoNcerT cyKlu b
19. 11. 18:00 vi. beATový FesTivAl
22. 11. 16:00 a 17:00  dráčeK mráčeK
24. 11. 19:00 váNočNí hvězdy vlAdimírA hroNA
30. 11. 19:00 WAbi dANěK A miloš dvořáčeK
10. 12. 19:00 váNočNí KoNcerT dAvidA deylA 
  s sčF Teplice
19. 12. 19:00 olympic

reGioNálNí muzeum Teplice
do 13. 11. severozápAdNí čechy 
  zA vlády lucemburKů
11. 11. až 8. 1. výsTAvA zuš Teplice
do 20. 11. Tři mAlíři NA cesTách
1. 12. až 8. 1. váNoce s ArKAdií

Vystavení kopie Koruny svatého Václava v teplickém muzeu
Svatováclavská koruna bude 
od úterý 1. 11. do neděle 
6. 11. vystavena na výstavě 
Severozápadní Čechy za 
vlády Lucemburků v Jízdárně 
teplického zámku. Koruna 
svatého Václava je jako česká 
královská koruna nejstarší 
a nejvýznamnější součástí čes-
kých korunovačních klenotů. 
Je zasvěcena svatému Václa-
vovi a spolu s korunovačním 
žezlem a jablkem je uchováva-
ná v tzv. korunní komoře nad 
svatováclavskou kaplí katedrá-
ly svatého Víta, Václava a Voj-
těcha v Praze. Vystavována je 
jen výjimečně, a to při význam-
ných státních událostech. 
Korunu nechal zhotovit v roce 
1346 ještě za života svého 
otce Jana následník českého 

trůnu Karel Lucemburský. 
Svatováclavská koruna měla 
od počátku charakter veřejno-
právní. Nebyla osobním ma-
jetkem krále, ale patřila celé 
zemi prostřednictvím jejího 
nebeského patrona. Mohla být 
užívána jen při zcela výjimeč-
ných příležitostech, zejména 

při korunovacích, kdy 
demonstrovala spojení 
krále a země. Koruna 
se stala přímo vtělením 
české státnosti a po sta-
letí udržovala vědomí 
o svébytnosti České-
ho království mezi 
ostatními evropskými 
státy. Byla též sym-
bolem společným pro 
všechny země Koruny 
české, jejichž jednotu 

ztělesňovala. Koruna je osa-
zena 96 safíry, rubíny, spinely 
a smaragdy a 20 perlami, její 
posvátný charakter umocňo-
vala skutečnost, že se jed-
nalo o korunu relikviářovou. 
Původně byl totiž do křížku na 
jejím vrcholu zasazen údajný 
trn z Kristovy trnové koruny. 

Český král tak byl symbolicky 
korunován stejnou korunou 
jako samotný Kristus.  zt

otevírací doba:
úterý–pátek 12–17 hodin
sobota a neděle 10–12 a 1–17 hodin

vstupné:
osoby starší 15 let 30 Kč
děti 6–15 let, studenti, důchodci, 
držitelé průkazů ZTP, skupiny 
(od 10 osob) 20 Kč
děti do 6 let zdarma
rodinná vstupenka (do 5 osob) 70 Kč
držitelé rodinného pasu 50 Kč
držitelé senior pasu 10 Kč
držitelé průkazů ISIC/ITIC/ALIVE 10 Kč
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Co říkáte zprávám o dálnici D8 
a věříte, že se po ní bude na konci 
roku jezdit?

 
Kristýna rozumovská 
20 let, studentka 
litoměřice 
 

Já tomu nevěřím, protože už 
to mělo být dávno hotové 
a pořad to prodlužují.

 
Marek odložil 
27 let, hudebník 
Ústí nad labem 
 

Doufám v to, ale nevěřím. 

 
Sandra vinklárková 
28 let, zaměstnaná 
Ústí nad labem 
 

Vůbec se o tuto problemati-
ku nezajímám, takže nevím.

 
Monika trechová 
28 let, stevardka 
Děčín
 

Dálnici nějak neřeším, ob-
čas po ní jedu do Prahy, ale 
nějaký vyhraněný názor na 
to nemám.

laura navrátilová 
23 let, mateřská dov. 
Ústí nad labem
 
V našem státě 

nevěřím ničemu, takže 
nevěřím ani tomu, že to do-
táhnou do konce roku. Oni 
mají na všechno dost času.

a n K e t a
Na úřadu už nemusíte stát frontu
Přijít na radnici a každé-
ho, kdo přišel před vámi, 
předběhnout. To není 
sen, ale novinka, kterou 
před několika dny zavedl 
teplický magistrát. Fron-
ty tak mohou odpadnout 
třeba při vyřizování 
dokladů, přehlášení auta 
a dalších agendách.

Stačí se jen na danou 
přepážku odboru správ-
ních činností v budově Magist-
rátu města Teplic na Mírovém 
náměstí objednat přes inter-
net. „Lidé si mohou přesně na-
plánovat, kdy na úřad přijdou, 
a pokud jsou objednaní, vědí, 
že vše během krátké chvíle 
stihnou,“ řekl náměstek primá-
tora Hynek Hanza.

Vstoupit do rezervačního 
systému a zvolit si termín ná-
vštěvy je možné prostřednic-
tvím webových stránek města 
www.teplice.cz. Po vyplnění 
jednoduchého formuláře bude 
žadateli odeslána na emailo-
vou adresu informace o vy-
braném termínu. Po potvrzení 
dostane čtyřmístný PIN kód, 
který po příchodu na úřad zadá 
na obrazovce terminálu ve 

vchodové hale a obdrží lístek 
s pořadovým číslem. Na řadu 
se dostane okamžitě, jakmi-
le se uvolní okénko. Lidi, kteří 
dorazili před ním a vyzvedli si 
lístek s číslem, tak předběhne. 
PIN platí půl hodiny od času 
objednání, pak propadá.

Město do sytému i nové do-
tykové obrazovky investova-
lo necelých 100 tisíc korun. 
Starý systém umožňoval jen 
vydávání lístečků s číslem při 
příchodu do budovy radnice. 
Ročně na přepážky teplického 
odboru správních činností do-
razí až 120 tisíc lidí. Nejčastěji 
v pondělí, které je nevytíženěj-
ším dnem. V průměru tu tento 
den úředníci obslouží více než 
700 lidí.  lu

žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 9. 11. 2016 
 Příští vydání: 7. 12. 2016  uzávěrka inzerce a příspěvků: 30. 11. 2016  V nákladu 29.000 výtisků 

je distribuován do schránek domácností prostřednictvím České pošty, s. p.  Volné výtisky jsou 
k dispozici v Informačním centru města Teplice  Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury 
České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem Žít Ústí je Media Concept, s. r. o., 
IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 10 vydání 
v kalendářním roce  Tiskne: Europrint, a. s.  Redakce: Vít Lukáš, tel.: 604 872 620, e-mail: 
redakce@zitteplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: 
Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@teplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí 
nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce.

www.facebook.com/zitteplice.cz

Snad se 
stane zázrak

Asi nejen já 
jsem se těšil, 
že po mnoha 
letech při 
svých cestách 
do Prahy se už 
konečně jako 

šnek nebudu ploužit mezi 
kamiony a modlit se, aby se 
mi při cestě na rušných sil-
nicích z Ústí nebo Teplic nic 
nestalo. Dálnice přes České 
středohoří má být sice 
otevřená 17. prosince, ale 
není to vůbec jisté. Jeden 
sesuv je sice odstraněný, 
ale o kousek vedle dálnice 
ujíždí. Zda se to podaří 
zastavit, kdy a za kolik, je 
stále tak trochu nejisté. 
Jako novinář stavbu sleduji 
již přes 20 let a slyšel jsem 
z úst předních českých 
politiků již řadu termínů. 
Třeba rok 2001. Ale zatím 
skutek utek. A také jsem 
opakovaně byl u toho, když 
odborníci a ekologové upo-
zorňovali, že dálnice ujede, 
protože jde tím nejhorším 
sesuvným územím. Bylo to 
před zhruba 15 lety a tehdy 
je lidé z Ředitelství silnic 
a dálnic označovali za 
panikáře a takřka packaly, 
kteří tomu nerozumí. Dnes 
je jasné, že se mýlili ti, co 
za vše odpovídali. Bohužel 
představa, že si to někdo 
odskáče, je asi naivní. Teď 
nám nezbývá, než doufat 
v nějaký zázrak.

 za redakci vít lukáš
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REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com

Zcela nová Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124 –177 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.
kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 30. 11. 2016. *Reprezentativní příklad financování: cena vozu Kia Sportage 1,6 GDi 4X2 Active 97 kW 454 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 341 235 Kč, jednorázová splátka 
hrazená klientem: 113 745 Kč (25 % z poř. ceny), pevná úroková sazba: 4,99 %, RPSN: 8,2 %,1.–35. měsíční splátka úvěru: 3 551 Kč, 36. splátka úvěru: 262 158 Kč, 1.-36. splátka pojištění HAV: 728 Kč, POV: 311 Kč, poplatek za 
poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení (jistina, úroky, havarijní pojištění, pov. ručení, poplatek): 423 847 Kč, délka úvěru 36 měsíců, nájezd 20 000 km/rok, HAV a POV pojištění – sazby platné u pojišťovny Generali.

Cena již od 459 980 Kč
Nebo jen 4 590 Kč měsíčně*

z p r Á v y
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Dálnice D8 letos nemusí být hotová
teplice – Na dálnici D8 odborníci 
objevili další sesuv. Ředitelství 
silnic a dálnic nyní pracuje na 
jeho odstranění a ministerstvo 
dopravy zatím stále tvrdí, že 
termínem otevření je 17. pro-
sinec letošního roku. Někteří 
odborníci ale upozorňují, že 
dálnice nemusí být bezpečná 
a do jejího zabezpečení se bu-
dou muset nalít další peníze.

„Hloubkový průzkum upo-
zornil na rizikovou oblast 
v místě přechodu dálnice na 
Prackovickou estakádu. Mu-
síme proto nyní udělat na té-
měř dokončené stavbě veškerá 
stabilizační opatření, aby byla 
dálnice D8 bezpečná a lidé už 
po ní mohli v prosinci jezdit,“ 
řekl ministr dopravy Dan Ťok. 

Firmy nyní pracují na odvod-
nění rizikového svahu pomo-
cí štěrkových stěn.  Průzkum 
ŘSD v místě přechodu násypu 
dálnice na Prackovickou esta-

kádu včas upozornil na riziko 
lokální deformace, která by vý-
znamně ovlivnila již dokončo-
vanou stavbu. Podle průzkumu 
dochází k pohybům v podloží 
násypu dálnice a jeho bezpro-
středním okolí. „Se zhotovi-
telem pracujeme na technic-
kém řešení, abychom estakádu 
zajistili. Na zbylých částech 
stavby probíhá výstavba dle 
harmonogramu bez zásadních 
problémů,“ vysvětluje generál-
ní ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Geolog Vladimír Cajz, kte-
rý na riziko sesuvů na stav-

bě dálnice upozorňoval již 
před mnoha lety, tvrdí, že  ho 
to nepřekvapuje. Podle něho 
opakovaně upozorňoval, že 
je to riziko. „Očekával jsem, 
že problémy nastanou, až se 
zde pustí provoz,“ uvedl. Po-
dle něho je situace ještě hor-
ší, než si myslel. Podle něho 
se svah sesouval i v hloub-
ce 40 metrů. Cena zastavení 
prý bude astronomická. Se-
suv Dobkovičky z roku 2013 je 
v prostoru dálnice již zcela od-
straněný. Ten stavbu zastavil 
za více než rok.  lu

Pacienti si mohou zamykat osobní věci
teplice – V Krajské zdravotní 
se rozšířil úspěšný pilotní 
projekt, při kterém byly v roce 
2014 nainstalovány první 
skříňky na lůžkové oddělení 
ORL v mostecké nemocnici. 
Nyní byl projekt rozšířen do 
všech nemocnic Krajské zdra-
votní. Celkem je v nemocni-
cích v Ústí nad Labem, Děčíně, 
Teplicích, Mostě a Chomutově 
299 skříněk, a to na 17 lůžko-
vých odděleních. 

„Bezpečnostní skříňky byly 
rozděleny na základě poža-
davků jednotlivých oddělení. 
Dvířka schránek jsou opatřena 
zámkem, kdy klíč má pacient 
u sebe. Opatření by mělo při-
spět k dalšímu zlepšení kom-
fortu pacientů,“ uvedl mluvčí 
KZ  Jiří Vondra. Zdravotní sest-
ry na jednotlivých odděleních, 
resp. stanicích při nástupu 
k hospitalizaci nabízí každému 
pacientovi uložení cenností, 

nejběžněji šperků, finanční ho-
tovosti a dalších předmětů do 
nemocničního trezoru. Vodra 
dodal, že počet krádeží v ne-
mocnicích se v posledních le-
tech výrazně snížil.  lu

Násilník družce vyhrožoval pistolí
teplice – Obviněním z přečinu nebezpečného 
vyhrožování a vykázáním ze společného obydlí 
skončilo agresivní chování pětadvacetiletého  
muže z Teplicka. Opakovaně vyhrožoval své 
družce a někdy i velmi nevybíravým způsobem. 
Nejdříve ji začal osočovat z nevěry a vyhrožovat 
jí například pořezáním obličeje, zavlečením 

do Německa, kde bude dělat prostitutku, nebo 
zabitím. „Své výhrůžky v několika případech 
podpořil i tím, že na družku mířil plynovou 
pistolí,“ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek. Muže 
proto policisté zadrželi a po obvinění i vykázali 
z bytu, kde s partnerkou bydlí. Hrozí mu až 
tříletý trest odnětí svobody.  lu

V Hrobu obyvatele 
informují mobilně
Hrob – Město Hrob od listopadu 
zavedlo novou službu, kterou 
pojmenovalo mobilní rozhlas. 
Po zaregistrování budou lidé 
dostávat zdarma SMS zprá-
vy, hlasové zprávy a e-maily 
o dění ve městě – upozornění 
na odstávky energií, čištění 
ulic, pozvánky na kulturní udá-
losti a mnoho dalšího. Včetně 
zpráv o možných povodních 
nebo znečištěném ovzduší. 
Kontaktu s lidmi chce radnice 
využít i v druhém směru.  lu

I N Z E R C E

SLEVA 10% 
na povlečení Áčko

VÝPRODEJ POSTELÍ 
do vyprodání zásob

Kvalitní české matrace a postele
zdravý spánek po celou noc...
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U Modlan padly 
dva dračí rekordy

Suché – Hned dva české rekordy 
s draky padly v říjnu na Mod-
lavsku v obci Suché. Budou 
zapsané do knihy rekordů, 
protože na místě byli komisaři 
z Pelhřimova. Pořadatelé se 
pokoušeli překonat rekord 
v počtu draků na jednom 
místě, který byl 152. Do Suché 
jich účastníci akce přinesli 
227. Padl i rekord v počtu 
draků na nebi, protože ve 
vzduchu se jich v jednu chvíli 
vznášelo 95.  zt

Lidé dostávají 
peníze na kotle
teplice – V letošním roce již 
Ústecký kraj 428 lidem vyplatil 
takzvanou kotlíkovou dotaci. 
Částka dosáhla 49 milionů 
korun. Ústecký kraj získal 
162 milionů a zavázal se 
zajistit výměnu minimálně 
1080 starých neekologických 
kotlů za nové.  lu
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Muslimští podnikatelé 
jsou na netu
teplice – Po internetu údaj-
ně koluje seznam více než 
stovky teplických podnikatelů 
muslimského vyznání, který 
obsahuje i jejich citlivé údaje. 
Pražská Organizace na pomoc 
uprchlíkům kvůli němu podala 
trestní oznámení. „Ten, kdo 
seznam na internetu šíří, se 
podle mého názoru dopouští 
trestného činu neoprávněného 
nakládání s osobními údaji,“ 
řekl ředitel Organizace pro 
pomoc uprchlíkům Martin 
Rozumek. V materiálu prý jsou 
plná jména podnikatelů, jejich 
adresy i mapa s vyznačenými 
domy a provozovnami.  zt

Podchod má být hezčí
Bílina – Vedení radnice v Bílině 
chce vyšší bezpečnost v okolí 
železničního přejezdu a pod-
chodu na Kyselce. Zlepšit 
by se měl podle jeho plánů 
i vzhled místa. Kvůli tomu se 
místostarostka Zuzana Bařti-
pánová sešla se zástupci Sprá-
vy železniční dopravní cesty. 
„Projednávali jsme možnosti 
zlepšení vzhledu podchodu 
i přejezdového zabezpečo-
vacího zařízení, dále zpří-
stupnění cesty z Kyselky do 
obce Želenice pro veřejnost, 
protihlukové opatření v části 
Kyselky, kde stojí rodinné 

domy, možnost kamerového 
systému v podchodu a další.  
Společnost na žádost města 
zbaví podchod vzhledových 
nedostatků, v okolí podcho-
du natře a opraví zábradlí 
i prověří provozuschopnost 
odtokové vpusti v podchodu, 
popřípadě ji opraví. Zřízení 
kamerového systému v rámci 
zvýšení bezpečnosti je pak 
v režii města. Stejně tak je 
to i s vybudováním oplocení 
mezi místem, kde parkují 
návštěvníci tenisových kurtů, 
a kolejemi,“ uvedla místosta-
rostka.  zt

Soudce Čapek 
nic neudělal
teplice – Kárný senát Nejvyš-
šího správního soudu nijak 
nepotrestal teplického soudce 
Miroslava Čapka. Podle členů 
senátu totiž nic špatného 
neudělal. U soudu se projed-
návaly dva údajné prohřešky. 
Prvním měl být tón dopisu, 
který Čapek poslal bývalému 
předsedovi teplického soudu, 
v němž si stěžoval na kole-
gu a poukazoval na údajně 
nerovný přístup. Druhým pak 
jeho účast v rozkladové komisi 
ČSÚ. Což možné není, ale také 
to není kárným proviněním.  zt

Hernu vydávali 
za klub

Dubí – Až tři roky za mřížemi by 
mohli strávit dva cizinci, kteří 
měli v Dubí přes rok nelegální 
hernu. Sedmatřicetiletý muž 
a čtyřiačtyřicetiletá žena si 
otevřeli bar, jehož součástí 
byla místnost se čtyřmi výher-
ními hracími automaty a jed-
ním interaktivním videotermi-
nálem. Herna však nebyla na 
seznamu míst, kde bylo možné 
podle obecně závazné vyhláš-
ky obce o regulaci provozování 
sázkových her, loterií a jiných 
podobných her takovou čin-
nost vykonávat. Oba se snažili 
omezení vyhnout tím, že na 
dveře místnosti, kde se auto-
maty nacházely, vylepili ceduli 
s nápisem, že vstup je povolen 
pouze pro členy klubu.  lu

Fotbalová akademie 
dostane peníze
teplice – Ústecký kraj se na 
základě Memoranda zavázal, 
že bude přispívat na fungování 
Fotbalové akademie formou 
navýšení příspěvku zřizova-
tele na provoz Střední škole 
stavební a strojní Teplice pro 
zajištění ubytování až 38 
účastníků Fotbalové akademie 
a jejich stravovacího režimu 
v souladu s doporučeními vý-
živového poradce. V připravo-
vaném rozpočtu na rok 2017 je 
na tyto účely vyčleněná částka 
1,7 milionu korun. Akademie, 
která má vychovávat krajské 
fotbalové talenty, v Teplicich 
funguje od letošního roku.  lu

Na Teplicku pěstují marihuanu
teplice – V boji s drogami se 
policisté na Teplicku zabývají 
mnohem častěji pěstírnami 
marihuany než výrobnami 
pervitinu. Vyplývá to z mapy, 
kterou na začátku listopadu 
zveřejnila Policie ČR. Podle ní 
policisté v letošním roce na 
Teplicku odhalili  pětici pěstí-
ren netechnického konopí 
a dvě místa, kde se produkoval 
pervitin.

Pěstírny se dle této mapy 
většinou nacházejí v menších 
obcích a městech, kde lze tuto 
činnost snáze skrýt před zraky 
lidí. Po Teplicku jsou rovno-
měrně rozložené, žádné místo 
nijak nevyniká.

„Cílem zveřejnění těch-
to údajů je zejména ochrana 
zdraví a bezpečnosti postiže-
ných osob, které nemají mož-
nost tuto informaci jiným způ-
sobem získat. Zároveň chce 
Policie České republiky touto 
cestou informovat o rizicích 
a trendech spojených s nele-
gální výrovou drog a motivovat 
k větší obezřetnosti a všíma-

vosti,“ uvedla mluvčí policie  
Barbora Kudláčková.

 Při výrobě pervitinu se po-
dle policie uvolňují nebezpeč-
né plyny a aerosoly, které velmi 
zásadně kontaminují prostor, 
ve kterém k varu dochází. Ná-
sledně se taktéž mohou šířit 
obytným domem. Dekontami-
nace je drahá a náročná.

K pěstování marihuany se 
nejčastěji používají pronajaté 
objekty. „K největším nebez-

pečím, která mohou  pěstír-
ny představovat, patří zejmé-
na jedovaté výpary z pěstební 
činnosti, požáry vzniklé zkraty 
na neodborně provedených 
zásazích na elektrickém ve-
dení, zasažení elektrickým 
proudem, narušení statiky 
domu při stavebních úpravách 
a škody na životním prostředí 
vlivem chemických látek poží-
vaných při pěstování,“ dodala 
Kudláčková.  lu

zelená barva značí odhalenou pěstírnu marihuany, červená výrobnu pervitinu

Nejlepší je teplické gymnázium
teplice – V soutěži Dobrá škola 
Ústeckého kraje v letošním 
roce bodovalo Gymnázium 
Teplice mezi gymnázii a ústec-
ká Střední průmyslová škola 
Resslova mezi odbornými ško-
lami. Od kraje za to každá ze 
škol dostane 750 tisíc korun. 
Část jde na odměny učitelům, 
zbytek na vybavení školy.

„Naše škola se vždy pohy-
bovala v předních příčkách 
a samozřejmě mě těší, že letos 
jsme první,“ reagoval ředitel 
teplického gymnázia Zdeněk 
Bergman. Podle něho jejich 
škola vyniká především pořá-
dáním mnoha akcí a předná-

šek s odborníky a exkurzemi, 
které pořádá. Hodně bodů také 
gymnázium získalo díky stu-
dentům, kteří uspěli v různých 
soutěžích a olympiádách, a to 
i v celostátních kolech. Peníze 
hodlá investovat především do 
zlepšení podmínek pro výuku.

V rámci motivační soutěže 
Dobrá škola je hodnocen na-
příklad podíl žáků s vyzname-
náním, účast na olympiádách, 
středoškolská odborná činnost, 
vědomostní soutěže, odborné 
profesní soutěže apod. Posuzu-
je se také spolupráce s vysoký-
mi školami a jinými vzděláva-
cími institucemi či spolupráce 

se zaměstnavateli a sociálními 
partnery, zajištění vzděláva-
cích kurzů a exkurzí, vydava-
telská činnost, vyrovnaný roční 
rozpočet školy, projektová čin-
nost a také vnitřní motivační 
nástroje pro pedagogy.  lu
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Teplice hledají semaforového technika
teplice – V příštích dvou letech 
se má o semafory v Teplicích 
starat firma, který vyhraje 
městem výběrové řízení. Cel-
kem se bude jednat o patnáct 
různých semaforů na katastru 
Teplic a další na dopravním 
hřišti v Proseticích. Cena bude 
známá až po vyhodnocení 
soutěže.

Ne všichni řidiči bývají s na-
stavením semaforů na Tep-
licku spokojení. Podle nich to 
vypadá, že nejsou seřízené na 
takzvanou zelenou vlnu. Ter-
čem kritiky jsou mezi některý-

mi hlavně světelné křižovatky 
v Masarykově a Hrázní ulici. 
„Vlastně to začíná už u Olym-
pie. Padne vám tam ne jedněch 

světlech zelená a na druhých 
zastavíte na červenou, i když 
jedete podle předpisů. Pokud 
pokračujete až k nádraží a dál, 
na dalších světlech téměř vždy 
zastavíte,“ stěžuje si například 
Stanislav Konečný.

Podle smlouvy, kterou město 
navrhuje, by se měla nová fir-
ma nejen starat o funkčnost, 
ale i kontrolovat koordinaci 
světelných zařízení. V pracov-
ní dny každý den dopoledne, 
o víkendu a o svátcích namát-
kově. Za neplnění podmínek 
mu bude hrozit pokuta.  lu

Město vydalo 
nový kalendář
Duchcov – Obyvatelé Duchcova 
si mohou na příští rok koupit 
kalendář s motivy svého měs-
ta. V prodeji je totiž kalendář 
Město Duchcov 2017 s názvem 
Po stopách zločinu ve starém 
Duchcově a jeho okolí. Zájemci 
ho mohou sehnat například 
v Městském informačním 
centru na Masarykově ulici. 
Cena je 75 korun a prvních 
deset zájemců dostane i malý 
dárek.  zt

U Bíliny se 
bude střílet

Bílina – Lidé pohybující se v oko-
lí Bíliny si v některých dnech 
budou muset dávat pozor na 
lovce. Myslivecké sdružení 
Bořeň totiž pořádá 3. prosince 
2016 naháňku zvěře v ob-
lastech Bažantnice, Žižkovo 
údolí, Cesta dějin a Bezovka. 
Dále se bude 17. prosince 2016 
konat myslivecký hon, a to 
v celém okolí Bíliny. Myslivci 
žádají, aby lidé v tomto období 
nechodili do lesa. Hon i naháň-
ka budou trvat celý den.  zt

Za zásluhy 
dostali medaile
Krupka – Město Krupka letos 
udělilo 48 záslužných medailí 
členům složek Integrovaného 
záchranného systému Ústec-
kého kraje a organizacím. 
Letos šlo o Městskou policii 
Krupka a jednotku Sboru 
dobrovolných hasičů Krupka 
– Bohosudov. „Jsem na pří-
slušníky naší městské policie 
i sboru dobrovolných hasičů 
hrdý. Jejich práce je skutečně 
náročná a velmi často ne-
doceněná. Při výkonu svého 
povolání nejednou riskují své 
zdraví nebo i životy, a proto 
jsem rád, že toto významné 
ocenění získali,“ řekl k předání 
záslužných medailí starosta 
Krupky Zdeněk Matouš.  zt

Kraj vybraným učňovským 
oborům opět nabídne stipendia
teplice – Studenti, kteří studu-
jí vybrané řemeslné obory, 
mohou opět získat krajská sti-
pendia. Podporováno je celkem 
11 oborů vzdělání, z toho 10 
učebních a 1 maturitní. Cílem 
je podpořit obory, kterých je 
v regionu kritický nedostatek.

Program běží již několik let, 
studenti mohou získat za polo-
letí až 2500 korun. I přes jisté 
oživení zájmu žáků základních 
škol a jejich rodi-
čů jsou technické 
obory ve středních 
školách žáky dlou-
hodobě a oprávněně 
považovány za stu-
dijně náročné a přes 
velkou jistotu bu-
doucího zaměstnání 
14–15leté děti často 
dají přednost zdán-
livě snazšímu studiu 

v oborech službových a eko-
nomických,“ vysvětlila mluvčí 
kraje Lucie Dosedělová.

Finanční prostředky jsou 
školám vypláceny zpětně za 
každé pololetí na základě sku-
tečného vyúčtování. V školním 
roce 2015/2016 byla žákům 
vyplacena částka 3,757 milio-
nu korun. Na příští rok má být 
v rozpočtu připraveno pět mi-
lionů.  lu

Pokus o únos 
se nepotvrdil
Košťany – Údajný pokus o únos, 
kdy v Košťanech měl někdo lá-
kat do auta dvě nezletilé děti, 
policie nezjistila. Před přípa-
dem na stránkách varovala 
i místní radnice. „Přestože již 
od začátku nic nenasvědčovalo 
tomu, že došlo k jakémuko-
liv protiprávnímu jednání, 
oznámení jsme nepodceňo-
vali a případu se intenzivně 
věnovali jak místně příslušní 
policisté z obvodního oddělení, 
tak i kriminalisté. V souvislos-
ti s oznámením jsme pátrali 
po vozidle značky Volkswagen 
tmavé barvy s velkým nápisem 
VW na zadním skle, které tou 
dobou mělo obcí projíždět,“ 
uvedl mluvčí policie Daniel 
Vítek. Kriminalisté zjistili 
i totožnost řidiče vozidla, který 
potvrdil, že obcí v inkrimino-
vané době skutečně projížděl. 
Ale nic dalšího.  lu

Nová brožura radí samoživitelkám
teplice - Brožura Rady a tipy 
pro samoživitelky, za jejímž 
vznikem stojí spolek VIVA-
jump v rámci projektu Mámy 
s ručením omezeným, se v říj-
nu představila v Teplicích. Je 
určena nejen maminkám, ale 
i tatínkům samoživitelům, kte-
ří se potýkají s tímto nelehkým 
životním obdobím.

V brožuře jsou například in-
formace, na jaké typy příspěv-
ků (rodičovský, na bydlení, 
porodné atd.) mají samoživi-
telé nárok nebo jaká je výše 
výživného či slev na dani na 
dítě, ale najdete tu i tipy, jak 
vyjít s penězi nebo jak všechno 
zvládnout a nezbláznit se.

„Samotná brožura vznik-
la z potřeby ucelit informace 
ohledně toho, na co mají či ne-
mají rodiče nárok a kde hle-
dat podporu. Brožura je také 

volně dostupná ke stažení na 
stránkách www.mamysruce-
nimomezenym.cz a věříme, že 
bude dobrým pomocníkem pro 
rodiče nejen v otázce financí či 

skloubení práce s péčí o děti, 
ale i v poskytnutí dalších tipů 
a odkazů věnujících se této 
problematice,“ uvedla Lenka 
Bukačová z VIVAjump.  zt
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Těžba lithia na Teplicku dostala zelenou
Teplicko se nejspíše brzy stane 
jednou z lokalit, která bude 
důležitá pro rozvoj světové 
elektroniky, tedy hlavně vý-
robu akumulátorů, například 
baterií do mobilních telefonů. 
Společnost Cínovecká deponie 
totiž získala povolení na těžbu 
lithia v bývalém odkališti u Cí-
novce. Vzácnou surovinu ob-
sahují zbytky po bývalé těžbě. 
Lithium se v České republice 
dosud nikde netěží.

„Začneme nejdříve za dva až 
dva a půl roku, až připravíme 

separační linku,“ řekl Hospo-
dářským novinám akcionář 
finanční skupiny RSJ, která cí-
noveckou deponii ovládá, Li-
bor Winkler. Ročně linka podle 
plánů zpracuje 120 tisíc tun 

písků. Celkem by se mělo těžit 
pět až šest let. Cena zdejšího 
lomu je nyní asi dvě miliardy 
korun. Se záměrem souhlasí 
i město Dubí, pod které území 
kolem Cínovce spadá. Stano-
vilo si jen řadu podmínek, aby 
ochránilo životní prostředí.

Kromě toho existuje další 
projekt společnosti  Geomet, 
která by chtěla u Cínovce li-
thium přímo těžit. Je ale zatím 
v počátcích. Těžba by měla po-
dle dostupných informací pro-
bíhat pod povrchem.  lu

Kraj chce jednat o mzdách řidičů
Řidiči, kteří jezdí v zelených krajských autobu-
sech, mají šanci, že budou mít vyšší mzdy. Kraj, 
který u dopravců, tedy zaměstnavatelů řidičů, 
objednává dopravní obslužnost, je ochoten jed-
nat. Řidiči dokonce vyhrožovali stávkou, pokud 
vyšší mzdy nedostanou.

Radní Jaroslav Komínek upozornil, že v tuto 
chvíli neexistuje žádné usnesení vlády ČR, kte-
ré by měl kraj naplnit, a nikdo z dopravců ho 
k jednání o zvyšování mezd ani nevyzval. „Po-
kud vláda ČR avizované nařízení o zvýšení mezd 
řidičů autobusů vydá, jsme připraveni se všemi 
dopravci, se kterými má kraj uzavřenu smlouvu, 
okamžitě v této věci jednat. Již jsem o tom také 
zástupce dopravců informoval,“ řekl Komínek. 

Ústecký kraj vysoutěžil dopravu ve  výběro-
vém řízení a smlouvy obsahují jasná ujednání 
a má uzavřené smlouvy. Podle kraje jsou to do-
pravci, kteří jediní mohou upravovat nebo roz-
hodovat v zákonném rámci o výši mezd svých 
zaměstnanců.  lu

I N Z E R C E

Horníci dostanou 
kompenzace
Vláda schválila nařízení o pří-
spěvku ke zmírnění sociálních 
dopadů souvisejících s re-
strukturalizací nebo útlumem 
činnosti právnických osob 
zabývajících se těžbou uhlí 
nebo uranu. Na kompenzace 
tak dosáhnou i propouštění 
horníci z Ústeckého kraje, a to 
v maximální výši 5300 korun 
měsíčně. „Vítám, že se vláda 
konečně shodla na příspěvku 
pro propouštěné horníky z po-
vrchových dolů na Mostecku,“ 
řekl končící hejtman Oldřich 
Bubeníček. Kraj se o prosazení 
kompenzací dlouho snažil.  lu

800 110 800 

Volejte zdarma denně 8–21 hod.

www.aaaauto.cz

TEPLICE 
Novosedlická 1828

PO–NE   9:00–21:00

SEZÓNNÍ

%VÝPRODEJ

Více na www.aaaauto.cz/podminky-vstupenky

Vyberte si právě teď. 
Až 8000 kvalitních vozů za nejlepší ceny.
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zdarma 
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Podpořte vítězného 
řemeslníka
Až do 15. listopadu můžete 
nejlepšímu řemeslníkovi Ús-
teckého kraje, zedníku Tomáši 
Kalnému, pomoci v celostát-
ním kole soutěže Živnostník 
roku 2016. Do ní postoupilo 
14 nejlepších z celé České 
republiky a rozhoduje se pro-
střednictvím SMS hlasování. 
Hlas získá, pokud pošlete SMS 
ve tvaru ZIV 2 na telefonní 
číslo  900 11 09.  lu
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Prohlídky duchcov-
ského zámku, řada 
dětských dnů a poutí 
nebo třeba předvá-
nočních oslav se v Ús-
teckém kraji neobejde 
bez Divadla v pytli. 
Jeho herci navíc před 
nedávnem dokončili 
i film, který připo-
míná život slavného 
milovníka Giacomo 
Casanovy představo-
vaného šéfem divadla 
Petrem Stolařem.

Proč jste si vybral zrovna 
Casanovu?
Zhruba před pěti lety nás oslo-
vili z duchcovského zámku, 
zda bychom neudělali oživlé 
prohlídky. Tak jsme si zjistili 
potřebné informace a každý 
měsíc jsme udělali jedno 
představení. Protože se to 
líbilo, chtěli je další rok opět, 
ale s jiným příběhem. Takže 
jsem šel hlouběji do studia 
života Casanovy. A další rok se 
to opakovalo. Za těch pět let 
se občas stalo, že nedorazili 
diváci. Tak jsme tyto chvíle 
vymýšleli, jak to vše natočit, 
aby o prohlídkách vědělo více 
lidí. Původně jsme chtěli točit 
ty oživené prohlídky. Ale vadili 
mi tam lidé v čepici a v adidas-
kách, tak jsme začali bez nich. 
Ale v tu chvíli mi chybělo, 
ke komu mluvit. Takže jsme 
museli osadit další postavy. Do 

herny chlapy, kteří hrají, do 
salonku dámy a na chodbu slu-
žebnictvo. Pak jsme si vymys-
leli záběry jako hostinu nebo 
kočár. Když byla na zámku 
svatba, tak jsme využili kočár. 
A když jsme tam chtěli dostat 
Benátky, tak jsme večer sedli 
do auta a jeli na otočku do 
Benátek. Ve tři ráno jsme tam 
byli a natočili to za východu 
slunce, když ještě nikde nebyli 
turisté.

O čem film je, o jeho 
milování žen?
Naprostá většina se točila 
v Duchcově, takže logicky 
o době, kdy žil na zámku, tedy 
posledních 13 letech jeho živo-
ta. I při prohlídkách vyprávíme 
to, co zde zažil. Tedy o hořkosti 
seladona, bývalého milovní-
ka a cestovatele. O chvílích, 
kdy je sám na zámku a má 
barevné vzpomínky na svůj 
život. A do toho buch, a při-
chází realita. O muži, který 
v životě mnohé prožil, ale 
nakonec skončil v Duchcově, 
o kterém v životě neslyšel, kde 
mu nikdo nerozumí, ačkoli 
mluví čtyřmi jazyky. Kde stále 
musel udržovat povědomí, že 
je někdo. A do všeho se přidala 
závist a malost. Ve filmu je 
vidět i to, jak ho zmlátili holí. 
Vše, co jsme vytáhli z kronik 
a další materiálů. Nejde o jeho 
paměti, ty on napsal o době, 
než přišel do Duchcova. Těsně 
před dokončením filmu jsem 
narazil na mnoho jeho citátů, 
které jsme také využili.

Kdo hraje Casanovu, jen vy?
Hlavně já. Vzpomínky na 

mládí hraje můj syn a závě-
rečný výjev úplně starého můj 
táta. Udělali jsme to s lidmi, 
se kterými děláme prohlídky. 
Dorotka také byla mladší, já 
ale nemám šestnáctiletou he-
rečku. Takže ji hraje herečka, 
která měla čas.

Film se promítal v Teplicích, 
Duchcově, ale bude někdy 
v kinech?
Rád bych, je za tím pět let 
práce. Zatím jsme měli tři pro-
mítání, ještě v Dubí, kde jsme 
točili benátský kostel. Už se 
ozývají další zájemci. Pokud to 
chceme dostat do kin, potře-
bujeme nějakého finančního 
partnera. Je třeba zaplatit 
remastering, plakáty, titulky.

Ale vaší hlavní prací je 
divadlo. Jak jste se dostal 
k hraní?
Název Divadlo v pytli vlastně 
odráží i naši životní cestu. Vše 
začalo na studiích s pořádáním 
Majáles. Pak školy v přírodě 
a tábory. Do toho jsme třeba na 
VŘSR proti radnici v Teplicích 
dělali útok na Zimní palác. Pak 
někdo řekl, ať uděláme dětský 

Potlesk příliš neznám, uspokojuje  mne úsměv diváků

vít lukáš
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den a nakonec jsme se dostali 
do Hrobu, kde starosta v roce 
1998 chtěl udělat soutěže 
pro děti a divadlo. Líbilo se 
to a nabídli nám kino. Za rok 
jsme dělali akci znova a zase 
nám nabídli budovu kina. Nic 
tu nebylo, protékal strop, ale 
nakonec jsme si to vzali do ná-
jmu. To byl start, protože barák 
byl za korunu, ale někdo musel 
platit vodu, topení a další věci. 
A tím začalo podnikání, proto-
že to byla cesta, jak mít diva-
dlo. My budovu opravili, dva 
roky promítali. Ale když město 
nechtělo podpořit nákup filmů 
a my ho dotovali z divadla, tak 
jsme zavřeli a udělili z kina 
základnu, kde jsou kostýmy, 
rekvizity a mnoho dalších věcí.

Takže jste divadlo bez stálé 
scény?
Mám filozofii, že hrajeme 
tam, kde nás chtějí. Nemám 
žádnou reklamu, webovky, nic 
si neplatíme. Prostě jezdíme 
a po pravdě to sotva stíháme. 
Snažíme se to dělat nejlépe, 
jak umíme. To je podle mne 
ta nejlepší vizitka. Z lidí, kteří 
to vidí, se vždy někdo ozve, že 
by se jim to líbilo příští rok. 
Velmi často děláme různé 
městské slavnosti. Druhá část 
jsou speciální věci – třeba 
Vodovody chtějí oživit prohlíd-
ku vodárny, tak musíme něco 
zjistit o technologii výroby 
vody a přechroupat do pohád-
kové řeči. Jeden z příkladů 
jsou Petrovice, asi před deseti 
lety. Volali, že mají zabíjačku 
a chtějí program. Ale pozor, 
nesmí tam být prase. No tak 
jsme to udělali a hrajeme to 
představení dodnes.

Kdo to vymýšlí a hraje?
Vymýšlí se to samo. Nejvíce 
je to asi ode mne a ze zážitků 
ze života. A herecký soubor 
je o takových vlnách, nyní 
mám asi šestý ansábl. I změna 
v mém osobním životě se do 
toho promítla, když odešla 
bývalá žena Eva, která byla 
vynikající produkční a kos-
tymérka. Ale zase se mi po 
letech vrací dva z nejlepších 
herců, které jsme měli. Zjistili, 
že jim to naše hraní chybí. 
Dneska máme zdravé jádro 
sedmi lidí a nějakých šedesát 
lidí kolem. Vypadá to tak, že 
měsíc předem vypíšu, kdy jsou 
jaké akce, a lidi napíšou, kdo 
může. A já podle toho dola-
ďuji, zda bude Karkulka nebo 
Karkulín. Scénáře jsou mé, ale 
já je pustím až den před akcí, 
podle toho, kdo jede. Proto 
potřebuji vnímavé lidi, kteří 
umí improvizace.

Takže děláte improvizaci?
Tak ze 70 procent. Neimpro-
vizuje se v technice, hudba 
musí být daná, kostýmy také. 
A rekvizity, jako proutěné 
vajíčko k Zimní královně. Ale 
improvizace je v tom, že když 
už ho máme a je tak veliké 

a neskladné, tak na tom pódiu 
prostě bude celou dobu.

Kde se berou kostýmy?
Nikdy jsme nic nekoupili. Hod-
ně věcí je ze života – někomu 
umře dědeček bývalý pohra-
ničník a pak telefonát. Petře, 
nechceš uniformu? No jasně, 
že chci. Kostým po babičce, 
krajky po tetičce. Přátelům 
říkám, vyhoď to ke mně, já 
to proberu, a když to bude 
k ničemu, můžu to vyhodit 
taky. Proto mám to kino, aby 
se to sem vešlo. A Eva mnoho 
kostýmů ušila a navrhla.

Znají vás lidé i jinde než na 
severu Čech?
Máme i další lokality, kde jsme 
jako doma. Například jsme 
Žižkováci. Když tam děláme ma-
sopust, tak mi bylo blbé říkat – 
Tady u vás na Žižkově. Tak jsem 
použil Náš Žižkov. A lidé, kteří 
mě neznají, jsou přesvědčeni, že 
jsem tam od nich.

Co vás při vystoupeních 
nabíjí?
Po pravdě my vlastně téměř 
neznáme potlesk. To je nevý-
hoda toho, že nemáme pohád-
ky, které jasně končí. Klasická 

pohádka skončí – a tak se vzali 
a žijí dodnes. Pak se zatleská 
a je konec. My ale na té akci 
jsme a lidé přichází a odchází. 
A v závěru se možná dočkáme 
potlesku od šesti posledních 
lidí, kteří zbyli v přední řadě 
a dojídají buřty. Nemáme 
žádnou oponu a děkovačky. Já 
osobně si ale užívám to vystou-
pení. Když vidím děti a diváky, 
jak se usmívají a reagují, tak 
to je pro mne ten nejlepší 
potlesk.

Máte nějaké sny do 
budoucna?
Jistě. Kdybych uměl kouzlit, 
tak bych naše kino z Hrobu 
přenesl do nějakého velkého 
města, ale to nejde. Mám ale 
spadeno na tři věci. Jedna je 
hra Tři z Hrobu, kterou mám 
už 12 let vymyšlenou. Hrála se 
jednou v Chomutově, tedy ne-
hrála, protože nepřijeli herci 
a já musel divákům říci, že se 
nebude hrát, protože na tři je 
mne málo. Diváci zatleskali, 
že je to bezva one man show, 
a byla z toho hodina a půl. 
Druhá věc je klasická činohra 
o Casanovi, uprostřed jeviště 
by byla velká kniha s průsvit-
nými stránkami, na kterých 
bude stínohra a projekce. 
Třetí věc – příští rok je výročí 
třicetileté války, která vlastně 
začíná vypálením protestan-
ského kostela zde v Hrobu 
12. 12. 1617. Chtěl bych k tomu 
udělat hru na letní slavnosti 
spojenou s poslední popravou 
v Hrobu. Mladá dívka se tu 
spustila se synem pražského 
radního, který tu kšeftoval 
s pozemky. Nesměli to říci a ta 
sedmnáctiletá těhotná dívka 
byla odsouzená jako cizolož-
nice. Musíme se ale poradit 
a uvidíme. 

Potlesk příliš neznám, uspokojuje  mne úsměv diváků

pětačtyřicetiletý ředitel Divadla v pytli. 
vystudoval teplické gymnázium a ús-
teckou UJep. na konci devadesátých 
let získal budovu kina v Hrobu, kde 
zřídil základnu svého divadla. známý 
je především vystupováním na různých 
městských slavnostech a předsta-
vováním casanovy na duchcovském 
zámku. o milovníkovi natočil i film.

Petr Stolař

p r o F i l

barva: červená, 
oranžová, černá... 
a duhová!

jídlo: Ledvinky s rýží 
a rohlík se sýrem

hudba: Pink Floyd, 
Queen, Herman van 
Veen, B. Smetana, 
J. Nohavica

číslo: 5! To žije!

politik: Václav Havel

M o J e  n e J
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Marta Kubišová se rozloučí 
Legendární zpěvačka se 
rozhodla, že v roce 2017 ve 
svých pětasedmdesáti ukončí 
pěveckou kariéru. Nenechte si 
ujít její poslední recitál, který 
se uskuteční ve Velkém sále 
v Krušnohorském divadle Tepli-
ce, 9. listopadu od 19:00 hodin. 
Vstupné je od 390 do 690 ko-
run. Umění odejít je disciplína, 
kterou zvládá málokdo. Marta 
Kubišová má však v tomto 
ohledu jasno. Naposledy se po-
dělí sama o sebe s diváky tím, 
co umí nejlépe: písněmi. Její 
poslední recitál s živou kapelou, 
v níž se budou střídat její dva 
stálí spolupracovníci kapelmaj-

stři Petr Malásek a Karel Štolba, 
a který bude již tradičně mo-
derovat ředitel divadla Ungelt 
Milan Hein, nabídne to nejlepší 
z celé kariéry této uhrančivé 
osobnosti. Nezapomenutelný 
večer plný zralého muzikantství 
a oduševnělého lidství.  zt

I N Z E R C E

Na festival přijede 
i Michal Prokop
V pořadí již šestý Beatový 
festival přinese spoustu 
muziky nejrůznějších žánrů. 
Vybere si opravdu každý. Letos 
se akce uskuteční 19. listo-
padu od 18:00 hodin v Domě 
kultury. Vstupné v předprodeji 
seženete za 260 korun. V den 
koncertu za něj zaplatíte 
290 korun. Vystoupí Michal 
Prokop a Framus Five, Balage 
Band a mnoho dalších. After-
party bude již tradičně patřit 
Míchačkám betonu.  zt

Zatančete si 
s Doubravkou!
V Estrádním 
sále Domu 
kultury 
tentokrát za-
hraje k tanci 
i k poslechu 
populární 
dechový orchestr z Teplic. 
Pod taktovkou Petra Černé-
ho, který je pokračovatelem 
rodinné tradice, zazní nejenom 
klasické „dechovky“, ale také 
swingové a taneční melodie. 
Koncert se uskuteční 23. listo-
padu od 16:00 hodin.  zt

Khalif Wailin, Walter 
Blues Band v Jazz Clubu
Američan Khalif Wailin’ Walter vystoupí v teplickém Jazz Clubu. 
Na koncert se můžete těšit 25. listopadu od 20:00 hodin. Vstupné 
je 200 korun. Synovec slavného bluesového kytaristy Carla 
Weathersbyho a bývalý člen doprovodné kapely 
Lonnieho Brookse. Walterova vlastní tvorba je 
ovlivněna bluesovými klasiky Albertem Kingem, 
Freddiem Kingem a Albertem Collinsem, jeho 
styl zpěvu má blízko k neworleanskému rhythm’-
n’blues. Americký kytarista a zpěvák Khalif Wai-
lin´ Walter je jedním z do budoucna nejslibnějších 
představitelů nejmladší bluesové generace.  zt

Myslivecký ples 
zaplní divadlo
Nemůžete se již dočkat ple-
sové sezóny? Tak přijďte do 
Krušnohorského divadla na 
Myslivecký ples. Uskuteční se 
18. listopadu od 20:00 hodin. 
Vstupné je 300 koun. Kromě 
zábavy tu na vás čeká bohatá 
tombola.  zt

One woman show 
Simony Stašové

Chcete vidět úžasný herecký 
výkon Simony Stašové? Tak 
to si zajděte 15. listopadu od 
19:00 hodin do Krušnohor-
ského divadla na přestavení 
Shirley Valentine. Shirley 
je jméno dívky, kterou ta 
současná padesátiletá matka 
rodiny a manželka počestného 
občana už dávno není. Jednou 
ale vyrazí do Řecka.  zt
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AGC je v kraji nejlepší ve společenské odpovědnosti
Teplická AGC Flat Glass Czech 
je ve společenské odpověd-
nosti nejlepší v kraji. Největší 
evropský výrobce plochého 
skla získal Cenu Ústeckého 
kraje za společenskou odpo-
vědnost mezi firmami s více 
než 1000 zaměstnanci. Firma 
o svém vítězství rozhodla 
především dlouhodobě nad-
standardní péčí o zaměstnan-
ce a podporou potřebných 
v rámci regionu Ústeckého 
kraje. Cenu vyhlašuje Ústecký 
kraj společně s Radou kvality 
ČR a Hospodářskou a sociální 
radou Ústeckého kraje. Letos 
byla vyhlášena podruhé.

„Naše společnost patří dlou-
hodobě v rámci celé Čes-
ké republiky ke špičce firem 
v oblasti společenské odpo-
vědnosti. Svědčí o tom nejen 
mnoho cen, které jsme v po-
sledních letech získali, ale 
především skutečná čísla. 
Opětovně získaná cena za spo-
lečenskou odpovědnost nyní 
v rámci kraje potvrzuje, že 
tyto věci děláme dlouhodobě 
a dobře. Vážíme si toho a ur-
čitě v nich budeme pokračo-
vat,“ reagoval na ocenění Pavel 

Šedlbauer, předseda předsta-
venstva AGC Flat Glass Czech 
a viceprezident AGC Flat Glass 
Europe. 

Cena Ústeckého kraje za spo-
lečenskou odpovědnost se letos 
udělovala již podruhé. Kraj spo-
lečně s Radou kvality ČR a Hos-
podářskou a sociální radou Ús-
teckého kraje při výběru hodnotí 
především péči o zaměstnance, 
rozvoj území, transparentní ob-
chodní vztahy a ochranu životní-
ho prostředí. 

AGC Flat Glass Czech si le-
tos odneslo již několik oceně-

ní. Firma například v červnu 
získala již počtvrté titul nejlep-
šího zaměstnavatele v České 
republice. Podvanácté pak byla 
vyhlášena nejlepším zaměstna-
vatelem Ústeckého kraje. AGC 
také dlouhodobě figuruje v žeb-
říčku Czech TOP 100 největších 
firem v zemi. „Každé takové 
ocenění bereme jako závazek 
k tomu, abychom i nadále na-
plňovali naši filozofii dlouho-
době udržitelného odpovědné-
ho podnikání,“ doplnil manažer 
lidských zdrojů AGC Flat Glass 
Czech Libor Sehnal.  pr

• AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC 
Group, je pobočkou mezinárodní spo-
lečnosti AGC Glass Europe. Společnost 
je největším výrobcem plochého skla 
a jeho aplikací ve střední a východní Ev-
ropě. Vedení firmy i hlavní závody síd-
lí v Teplicích. Dnes má firma 5 vlastních 
výrobních závodů s denní výrobní kapa-
citou téměř 2000 tun základního skla 
a 5 dceřiných společností se 17 výrob-
ními závody ve střední Evropě, které 
základní sklo dále transformují na vý-
robky s vyšší přidanou hodnotou.
• Ve svých kmenových závodech AGC 
Flat Glass Czech zaměstnává 1028 za-
městnanců. Dceřiné společnosti spe-
cializované na výroby opracovaných 
skel zaměstnávají v České republice 
680 zaměstnanců, na Slovensku 127 
zaměstnanců a v Polsku 539 zaměst-
nanců. Největší dceřiná společnost 
AGC Automotive Czech (výroba auto- 
skel) zaměstnává téměř 2700 lidí. 
Mezi 100% vlastněné společnosti pa-
tří i Fotbalový klub Teplice a Střední 
technická škola AGC.
• Firma stabilně náleží mezi nejvy-
hledávanější zaměstnavatele v Čes-
ké republice. Svědčí o tom i fakt, že 
se pravidelně umisťuje v první desít-
ce nejlépe hodnocených společnos-
tí v zemi a v roce 2010, 2011 a 2016 
byla vyhlášena nejlepším zaměstnava-
telem České republiky.

a G c
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Žížaly v Bunkru byly vlastně řízečky
Na testování restaurace jsem 
se rozhodl najít nějakou mimo 
Teplice. Cestou jsem již notně 
po poledni narazil na restaura-
ci Bunkr v Dubí. I ona avizova-
la obědy a byl jsem překvape-
ný, že je v půl třetí odpoledne 
stále ještě na menu měli. 

Bunkr je spíše pivnice, ale 
na to, že sem hosté chodí jíst, 
jsou připravení. Až do tře-
tí hodiny odpoledne zde lidé 
nesmějí kouřit a pravdou je, 
že zákaz byl dodržený i chví-
li poté, protože zde jedli lidé. 
Nebo možná jen všichni byli 
nekuřáci, ale popelníky se na 
stolech neobjevily. 

Obědové menu zde mají re-
lativně obsáhlé. Ačkoli obě 
nabízené polévky na něm byly 
přeškrtané a nahrazené dršť-
kovkou. Číšník se ke mně do-
stal po krátké chvíli. Všechna 
jídla jsem si dokázal představit 
až na smažené žížaly, na které 
se hned ptám. Prý jsou to kuře-
cí nudličky, a jelikož rád expe-
rimentuji, tak souhlasím.

K tomu lehkou kolu, která 
pro mě ale znamená zklamá-
ní. Nápoje zde mají rozlévané 
z velkých lahví a kola už v led-
nici nějaký den stála, protože 

z ní evidentně vyprchalo mno-
ho bublinek. Polévku dostá-
vám zanedlouho. Nikdo mi ne-
nabídl pečivo, což by nebylo od 
věci, ale je dobrá.

Když čekám na druhé jíd-
lo, zkusím vyzkoušet internet. 
Wifi nenacházím, ale ani ji tu 
nikdo nesliboval. Žížaly mi ob-
sluha přináší zanedlouho. Zjiš-
ťuji, že jde opravdu o nudlič-
ky v trojobalu. Takže vlastně 
takové dlouhé tenké kuřecí ří-
zečky. Také tak chutnají. Kaše 
je běžná, naštěstí ne instantní.

Po jídle zkontroluji toalety. 
Mají je zde čisté, to evidentně 
začíná být téměř všude stan-

dard. Číšník po mě za oběd 
chce 121 korun, tedy o trošku 
vyšší cenu, než je v menu běž-
né, ale jen opravdu o trochu. 
Strávil jsem zde necelou půl-
hodinu. Až na tu vybublanou 
kolu to tu nebylo špatné, spíše 
takové hospodské. Na oběd se 
sem rozhodně zajít dá.  lu

I N Z E R C E

Dopřejte své pokožce komfort i v zimním období
zimní období je za dveřmi a s ním 
přichází sychravé počasí. Mnoho lidí 
ovšem zapomíná, že teplotní rozdíly 
spojené s přecházením ze zimy do tepla 
neprospívají nejen našemu organismu, 
ale také naší pokožce. Jak ji udržovat 
zdravou a krásnou a jaké jsou nejnovější 
trendy v oblasti estetické dermatologie, 
vám poradí na Klinice clt.

základem krásné, zdravé a svěží pokožky 
v zimní sezóně je dodržování zásad 
její péče, jako je správný pitný režim, 
užívání vhodných hydratačních krémů 
s ochranným faktorem. pokud si budete 
chtít dopřát komfort, neváhejte nás na-
vštívit. Máme k dispozici různá ošetření 
z oblasti estetiky a estetické derma-
tologie, která vám pomohou rozjasnit, 
hydratovat vaši pleť a redukovat výskyt 
projevů stárnutí kůže. toto období je 
nejvhodnější pro odstranění nežádoucích 
útvarů na kůži (bradavice, papilomy, 
metličky, …) a podstoupení estetic-
kých zákroků jako jsou aplikace výplní 
a nástřiků vrásek, mezonití, chemického 
peelingu, mezoterapie. 

Zákroky a ošetření z oblasti 
estetiky a estetické dermatologie
• Plazmaterapie je autologní metoda 
využívající zdrojů vlastní krve k omlazení 
pleti. Hydratuje, projasňuje a zpevňuje 

pleť, vyhlazuje jemné vrásky a zmírňuje 
hlubší, vyživuje vlasy a pomáhá jejich 
růstu, urychluje hojení ran.
• Mezoterapie spočívá na aplikaci 
mikrojehliček, kterými je do pokožky 
vpravována látka obohacená o kyselinu 
hyaluronovou. tento úkon nastartuje 
tvorbu kolagenu a elastenu. pleť je poté 
svěží, mladistvější a pružnější. 
• Chemický peeling patří k oblíbeným 
neinvazivním zákrokům, který vyhlazuje 
jemné vrásky, redukuje pigmentové 
skvrny, odstraňuje jizvičky po akné, 
regeneruje a navrací pleti mladistvý 
vzhled. Během ošetření se aplikuje 
na očištěnou a odmaštěnou pokožku 
kyselina glykolová (aHa). působením 
látky dochází k narušení povrchové 
vrstvy kůže, která se následně začne 
olupovat a obnovovat. tento zákrok se 
aplikuje na oblast obličeje, dekoltu, šíje, 
zad a hřbetu rukou. 
• Aplikace výplní vrásek se provádí 
injekčně přímo do vrásek v oblasti noso-
retní rýhy, rtů, tváří a mimických vrásek 
mezi obočím.
• Nástřiky vrásek (Botox) se vpichují 
především do horní části obličeje, kde se 
nacházejí mimické vrásky. Části mimic-
kých obličejových svalů jsou „umrtveny“, 
čímž dochází k omezení jejich funkce 
a odstranění nežádoucích vrásek.
• Laserová maska je jedním z nejžáda-

nějších estetických ošetření na Klinice 
clt. Jedná se o bezbolestný úkon, který 
propojuje laserovou terapii spouštějící 
hloubkové pročištění pleti a gel s inten-
zivním hydratačním účinkem. tato kom-
binace zlepšuje metabolismus buněk, 
nastartuje regeneraci pleti a obnovu 
kolagenu. zlepšuje hojení zánětlivých 
procesů a snižuje svalové napětí, které je 
příčinou tvorby vrásek.

Novinky
Koncem měsíce října 2016 jsme zařadili 
do našich služeb ošetření tzv. lifting  
tekutými mezonitěmi a v nejbližší době 
se můžete těšit na hubnutí injekční 
lipolýzou. 
• Mezonitě jsou drobná vlákna připomí-
nající nitě, stimulující tvorbu kolagenu. 
po aplikaci se pokožka napne, způsobí 
efekt připomínající „face lifting“. nitě 
jsou aplikovány do povolených tkání, 
kde se kolagen uvolňuje postupně. efekt 
je dlouhodobý. Tekuté mezonitě jsou 
horkou novinkou v této oblasti. Místo 
vláken se vpichuje gel vyrobený na bázi 
kyseliny hyaluronové do dermální a sub-
dermální vrstvy pokožky pro vyhlazení 
vrásek různé hloubky a záhybů na obli-
čeji. přítomnost účinných látek v tomto 
gelu napomáhá k obnově kolagenu, 
zvyšuje průtok krve a zvyšuje vylučování 
toxinů a metabolických produktů. 

• Injekční lipolýza spočívá v odbourá-
vání tuku uloženého v tukových buňkách 
a zároveň způsobuje vypínání pokožky. 
Jedná se o neinvazivní metodu, která ne-
vyžaduje zásah plastického chirurga a je 
téměř bezbolestná. provádí se injekční 
aplikací speciálního roztoku, který mimo 
jiné obsahuje přírodní preparát získá-
vaný ze sójových bobů, phosphatidyl-
cholinu (ppc). zmíněný roztok ovlivňuje 
procesy zvláště v oblasti látkové přemě-
ny. Řeší především ohraničené tukové 
polštářky problémových partií, jako jsou 
podbradek, povislé tváře, vnitřní strany 
stehen, oblast mezi hýžděmi a boky tzv. 
„madla lásky“, dolní a horní část břicha 
a „bochánky“ nad koleny.

KONTAKT:
Klinika CLT, spol. s. r. o.
3. patro budovy Císařských lázní
Laubeho nám. 2, 415 01 Teplice
Tel.: 417 977 800
e-mail: recepce@klinikaclt.cz
www.klinikaclt.cz
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Za dobrotami 
za hranice
Pokud chcete zkusit, jaké jsou 
Vánoce a jejich dobroty za hra-
nicemi, lze se během adventu 
vydat na některý z adventních 
trhů do Německa. Ty největší 
se samozřejmě konají v Dráž-
ďanech, ale zajímavé akce lze 
najít například i v Lipsku nebo 
dalších městech. K německým 
Vánocům patří místní speciality.

Tou nejznámější je drážďan-
ská štola, které je během ad-
ventních oslav věnovaný celý 
den. Štolová slavnost je pláno-
vána na 3. prosince. Po slav-
nostním průvodu historickým 
centrem města nakrojí dvorní 
mistr pekař a drážďanská što-
lová dívka obří štolu zvlášť pro 
tento účel zhotoveným štolo-
vým nožem a rozdělují ji. Již 
27. listopadu se koná Dresdner 
Pfefferkuchenfest zaměřený na 
perník. Na 4. prosince pořada-
telé plánují Dresdner Pflau-
mentoffelfest.  lu
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 je státní odbornou školou, založenou 
již v roce 1910

 je jednou z největších páteřních škol 
Ústeckého kraje a vítězem v soutěži 
Dobrá škola Ústeckého kraje

 škole jsou propůjčeny tituly Fakult-
ních škol: Elektrotechnické fakulty 
ČVUT v Praze, Fakulty výrobních 
technologií a managementu UJEP Ústí 
nad Labem a Přírodovědecké fakulty 
UJEP Ústí nad Labem

 škola je dvojnásobným vítězem 
a držitelem titulu „DOPORUČENO 
ZAMĚSTNAVATELI“, který uděluje 
klub zaměstnavatelů škole, která 
nejlépe v kraji připravuje žáky do 
profesního života

 je polyfunkční střední školou nabíze-
jící vzdělávání v několika studijních 
i učebních oborech: Elektrotechnika, 
Strojírenství, Logistika, Dopravní 
prostředky a Informační technologie. 

Víceúrovňové vzdělávání je zajištěno 
studijními a učebními obory s maturi-
tou, učebními obory s výučním listem 
a dálkovou formou učebních oborů

 V rámci projektu Erasmus+ se žáci 
zúčastňují zahraničních studijních po-
bytů, např. ve Finsku, SRN či Lotyšsku

 jsme akreditovaným střediskem pro 
získání prestižního mezinárodního os-
vědčení ECDL (Mezinárodní standard 
pro digitální znalosti a dovednosti)

 absolventi elektro oborů mohou na 
závěr studia získat kvalifikaci podle 
§ 5 a § 6 vyhlášky 50/1978 Sb., škola 
má vlastní autoškolu, ve které ve 
všech oborech vzdělávání je možno 
získat řidičský průkaz skupiny B za 
výhodných podmínek. Žáci oboru 
dopravní prostředky mohou získat 
za výhodných podmínek při výuce 
řidičský průkaz na nákladní automo-
bil (skupina C).

Velmi dobře jsou vybavené dílny odborného výcviku a praxe, laboratoře, tělocvičny, 
centrum dopravní přípravy, sportovní areály a školní stravování. Obě pracoviště 
jsou bezbariérová, škola věnuje zvýšenou péči výchovnému poradenství a primární 
prevenci. Nejlépe školu poznáte při osobní návštěvě, na kterou srdečně zveme.

D n y  o t e v ř e n ý c h  d v e ř í

Středisko Resslova

24. 11. 2016 od 1400, poslední prohlídka v 1600

3. 12. 2016 od 900, poslední prohlídka ve 1200

Středisko Stříbrníky

22. 11. 2016 od 1400, poslední prohlídka v 1630

12. 1. 2017 od 1400, poslední prohlídka v 1630

K Ř Í Ž o v K a v tajence najdete české přísloví
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Kytlice přivítaly malé sportovce z Arkadie
Po starších kamarádech 
vyjeli i nejmladší sportovci 
Arkadie na své soustředění. 
Členové sportovního klubu 
z „malé“ Arkadie se vypravili 
do penzionu Jana v Kytlicích 
na Děčínsku, aby tu strávili 
týden naplněný sportovními 
aktivitami. Těžiště sportovního 
týdne bylo v turistice. Podzim-
ně zbarvená krajina Lužických 
hor nabízela spoustu nesmírně 
zajímavých cílů. Okolní lesy vy-
bízely k houbaření, viděli lesní 
divadlo, perníkovou chaloupku 

a i přes nepřízeň počasí byli 
stále venku. A příroda dokonce 
chodila za nimi. Jejími vyslanci 
bylo stádo devatenácti laní 
s jelenem v čele, které se dětem 
každý den objevovalo pod okny. 
„Navštívili jsme také místní 
chráněné dílny, kde dospělí 
pracují se dřevem a věnují se 
ručním pracím,“ říká Felicie 
Gloneková, speciální pedagož-
ka a vedoucí tohoto výjezdu, 
„mají keramickou dílnu, starají 
se o ovce. Tady nám nabídli svá 
větší auta a naše děti přiblížili 

k cíli – vyjeli jsme pod Tolštejn, 
zříceninu, která se rekonstruu-
je. Zpět jsme se vrátili vlakem, 
což byla pro některé děti nová 
zkušenost.“  Josef Hon

Salesiáni malovali 
svého anděla
Uskutečnil se už pátý roč-
ník soutěže Salesiánského 
střediska v Teplicích s názvem 
„Namaluj svého anděla“. 
Křesťanská tradice chápe 
anděla jako duchovní bytost – 
osobu bez hmotného těla. Jeho 
hlavní vlastností je, že je ze své 
podstaty dobrý. V minulosti byli 
andělé pro výtvarníky inspirací 
k vytvoření mnoha uměleckých 
děl – především jako ochránci 
a nositelé dobrých zpráv.

 Salesiánské středisko Štěpána trochty

I N Z E R C E
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Parazité a škůdci 
Bioparku GT 
Kromě zvířat v expozici jsou 
součástí Bioparku GT i drob-
nější zvířátka, která nás svojí 
přítomností netěší. Jedná se 
nejčastěji o členovce. Mezi nej-
hojněji zastoupené patří puklice, 
červci, svilušky a hrbilky. Mezi 
nejhojněji zastoupené patří 
puklice, červci, svilušky a hrbil-
ky. Zatímco se hrbilky (muš-
ky) živí převážně živočišným 
materiálem, tak červci, puklice 
a svilušky jsou striktní parazité 
rostlin. Způsobují tak osychání 
a vadnutí rostlin.  Gymnázium teplice

Studenti pacientům vyběhali matrace
Podpořit teplickou nemocnici se po čtvrté 
rozhodli studenti a pedagogové Biskupského 
gymnázia, Základní školy a Mateřské školy 
Bohosudov ve spolupráci s dobrovolníky teplické 
nemocnice.  V sobotu 24. září 2016 uspořádali již 
čtvrtý ročník Charitativního běhu Krupkou aneb 
Pomáháme teplické nemocnici. Letos se povedlo 
organizátorům na startovném a dobrovolných 
příspěvcích vybrat částku 27 120 korun.

Výtěžek z letošního ročníku poputuje na I. In-
terní oddělení  „Za získané peníze nakoupíme 
antidekubitní matrace do postelí. Jedná se o spe-
ciální matraci pro dlouhodobě ležící a obézní pa-
cienty, kterých v poslední době bohužel na našem 
oddělení přibývá. Nejenže jim dopřejeme větší 
pohodlí na nemocničním lůžku, ale také antide-

kubitní matrace usnadní zdravotním sestrám péči 
o tyto nemocné,“ řekl primář Václav Mála.

V rámci „Charitativního běhu Krupkou aneb 
Pomáháme teplické nemocnici proběhl také do-
provodný program, který zajistili rovněž studenti 
a učitelé Biskupského gymnázia, Základní školy 
a Mateřské školy v Bohosudově, pracovníci Měst-
ské policie v Krupce, mládež Českého červené-
ho kříže a také dobrovolníci teplické nemocnice 
s ukázkami činností, kterým se u pacientů věnují.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se chari-
tativního běhu zúčastnili a celou akci podpoři-
li. Jako ředitel zdravotní péče jsem rád, že jde 
již o tradiční akci, ze které pomoc putuje právě 
k nám. Velice si podpory vážíme,“ uvedl ředitel 
nemocnice Tomáš Hrubý.  zt
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Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 29.11.–2.12.
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 
 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.2016
Sobědruhy, S.K.Neumanna x 5.května – u hřiště 
 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.2016
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 28.11.–1.12.2016
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 
 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.2016
Krušnohorská – parkoviště 
 18.11.–22.11., 23.12.–27.12.2016
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
 2.11.–5.11., 7.12.–10.12.2016
Unčínská 23.11.–26.11., 28.12.–31.12.2016
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 
 11.11.–15.11., 16.12.–20.12.2016
Proboštovská x Táborská 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.2016
K.Aksamita x Brandlova – z boku garáží 
 25.11.–29.11., 30.12.2016 – 3.1.2017
J.Koziny – parkoviště u tří věžáků 
 22.11.–25.11., 27.12.–30.12.2016
Maršovská – parkoviště naproti ZŠ 
 27.10.–31.10., 1.12.–5.12.2016
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie ČR 
 25.11.–29.11., 30.12.– 3.1.2017
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkoviště 
 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.2016
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – na 
parkovišti 24.11.–28.11., 29.12.2016 – 2.1.2017
Přítkovská 1650–1 (část mezi ul. A. Staška a Edisonova) 
 29.11.–2.12.2016
Bohosudovská 1478–83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 17.11.–21.11., 22.12.–26.12.2016
Bohosudovská 1487–8 – parkoviště naproti OKAY 
 28.10.–1.11., 2.12.–6.12.2016
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.2016
Masarykova x Olbrachtova 
 21.11.–24.11., 26.12.–29.12.2016
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 
 17.11.–21.11., 22.12.–26.12.2016
A. Staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 9.11.–12.11., 14.12.–17.12.2016
A. Staška 1709–10 – na parkovišti (část ul. směrem k Červ. 
kostelu) 24.11.–28.11., 29.12.2016 – 2.1.2017
A.Staška 1706–9 – na nové parkoviště v zadním traktu 
 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.2016

Zemská 1439 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.2016 
Hlávkova 4.11.–8.11., 9.12.–13.12.2016 
Scheinerova 25.11.–29.11., 30.12.2016 – 3.1.201
Kopřivová x Trnková 29.11.–2.12.2016
Nedbalova x Fibichova 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.2016
Edisonova 1841–3 na parkovišti 
 14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Severní x Na Haldách 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.2016
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od Modlanské ul.) 
 30.11.–3.12.2016
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské ul.) 
 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.2016
Skupova x Havlíčkova 21.11.–24.11., 26.12.–29.12.2016
Skupova x Thámova 18.11.–22.11., 23.12.–27.12.2016
Metelkovo nám. x Fügnerova 1.12.–5.12.2016
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na tříděný 
odpad 3.11.–7.11., 8.12.–12.12.2016
Trnovanská 1276–8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 29.11.–2.12.2016
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
 9.11.–12.11., 14.12.–17.12.2016
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem) – na parkovišti přes 
silnici 24.11.–28.11., 29.12.2016 – 2.1.2017
Kosmonautů 17.11.–21.11., 22.12.–26.12.2016
Kpt. Jaroše 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.2016
V Závětří 1676 2.12.–6.12.2016
Doubravická 1683 17.11.–21.11., 22.12.–26.12.2016
Raisova 2573 – bok dom 
 18.11.–22.11., 23.12.–27.12.2016
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. B. Němcové 
 4.11.–8.11., 9.12.–13.12.2016
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 
 24.11.–28.11., 29.12.2016 – 2.1.2017
J.Hory x U Horského pramene 
 25.11.–29.11., 30.12.2016 – 3.1.2017
J.Hory x Vančurova 18.11.–22.11., 23.12.–27.12.2016
E.Krásnohorské  – u nádoby na sklo 
 14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr.Šrámka 
 2.11.–5.11., 7.12.–10.12.2016
Jankovcova u garáží (tabák) 11.11.–15.11., 16.12.–20.12.
K.Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 
 25.11.–29.11., 30.12.2016 – 3.1.2017
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 
 4.11.–8.11., 9.12.–13.12.2016 

Potěminova x K. Čapka 31.10.–3.11., 5.12.–8.12.2016
Zeyerovo nám. 1300 21.11.–24.11., 26.12.–29.12.2016
K.J.Erbena 1316 – parkovací pruh 
 4.11.–8.11., 9.12.–13.12.2016
Fučíkova stezka x Foersterova 
 18.11.–22.11., 23.12.–27.12.2016 
Křičkova x Škroupova 31.10.–3.11., 5.12.–8.12.2016 
J. Suka 2591 30.11.–3.12.2016 
Křížkovského 2508–10 11.11.–15.11., 16.12.–20.12.2016
Dr.Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 29.11.–2.12.2016
P.Holého x Purkyňova 15.11.–18.11., 20.12.–23.12.2016
28. října – vedle restaurace „Marica“ 28.11.–1.12.2016
Lípová x Jungmannova 28.11.–1.12.2016
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
 23.11.–26.11., 28.12.–31.12.2016
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 
 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.2016
Tyršova 30.11.–3.12.2016
Dubská x Brožíkova 28.10.–1.11., 2.12.–6.12.2016  
Dubská x U Hřiště 9.11.–12.11., 14.12.–17.12.2016
Alejní 2754 – zeleň 21.11.–24.11., 26.12.–29.12.2016 
Písečná 2990 23.11.–26.11., 28.12.–31.12.2016
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní silnice 
 15.11.–18.11., 20.12.–23.12.2016
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hlavní silnice 
 4.11.–8.11., 9.12.–13.12.2016
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 
 28.11.–1.12.2016
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Hvězdárnou 
 16.11.–19.11., 21.12.–24.12.2016
Stará Mlýnská x Souběžná 
 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.2016
Rohová 185 – z boku 1.12.–5.12.2016
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 
 14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Svatováclavská x Vladislavova 1.12.–5.12.2016
Novoveská 3090–3 15.11.–18.11., 20.12.–23.12.2016
Habrová 3082 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.2016
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 
 22.11.–25.11., 27.12.–30.12.2016
Javorová 3039 –  naproti přes silnici na upravenou plochu 
 30.11.–3.12.2016
Javorová 3025 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.2016

Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 
 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.2016
Jugoslávská 1941 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.2016
Francouzská x Varšavská 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.2016
Ostravská x Bulharská 22.11.–25.11., 27.12.–30.12.2016
Slovenská 2645 31.10.–3.11., 5.12.–8.12.2016
Slovenská 2638 11.11.–15.11., 16.12.–20.12.2016
Jugoslávská 2534–5 23.11.–26.11., 28.12.–31.12.2016
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709–2717 
 16.11.–19.11., 21.12.–24.12.2016
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 
 16.11.–19.11., 21.12.–24.12.2016
ul. U garáží – u bývalého bunkru 
 22.11.–25.11., 27.12.–30.12.2016
Bílinská – točna MHD 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.2016
U Soudu – zeleň nebo dopravní značení 
 23.11.–26.11., 28.12.–31.12.2016
Vrázova x Svojsíkova 16.11.–19.11., 21.12.–24.12.2016
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků 31.10.–3.11., 5.12.–8.12.
Libušina 2350 –bok domu  na zeleni 
 14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 
 9.11.–12.11., 14.12.–17.12.2016
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
 24.11.–28.11., 29.12.2016 – 2.1.2017
Stará Duchcovská 403 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.2016
Sklářská 223 – 247 16.11.–19.11., 21.12.–24.12.2016
V Břízkách – točna  MHD 2.11.–5.11., 7.12.–10.12.2016
Mostecká 1564 x Ruská 31.10.–3.11., 5.12.–8.12.2016
Americká x Londýnská – u trafostanice 28.11.–1.12.2016
U Nemocnice 2190 – za garážemi 
 14.11.–17.11., 19.12.–22.12.2016
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 
 21.11.–24.11., 26.12.–29.12.2016
Litoměřická 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.2016
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku věžáků 
 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.2016
Jaselská 315 – naproti přes silnici 
 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.2016
Sokolovská cesta 340 30.11.–3.12.2016
Zrenjaninská 297–8 9.11.–12.11., 14.12.–17.12.2016
Zrenjaninská 320–1 15.11.–18.11., 20.12.–23.12.2016
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
 28.10.–1.11., 2.12.–6.12.2016
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Tomáš Grigar
brankář

FK Teplice na stínadlech
doražte fandit přímo na stadion

FK Teplice - FK jablonec
sobota 26. 11. od 18:15

•	vhodný	od	ukončeného	12.	týdne	těhotenství

•	pod	vedením	vyškoleného	a	akreditovaného	instruktora

•	nezatěžuje	klouby,	tonizuje	žilní	systém

•	sestava	cviků	podporuje	svalové	skupiny	k	porodu	a	uvolnění	pánevního	dna

•	dochází	k	posílení	dolních	a	horních	končetin,	nápravě	páteře	ve	vodě

•	uvolňuje	stres,	napětí,	navozuje	relaxovaný	stav

•	probíhá	nácvik	správného	dýchání	k	porodu

•	cvičení	v	uzavřené	skupině

•	možnost	navázání	nových	přátelství,	vyměňování	zkušeností

Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: +420 602 548 665 
Více informací na našich webových stránkách www.msul.cz

KAŽDÉ ÚTERÝ od 16:00 do 17:00 hodin 
REZERVACE PŘEDEM NUTNÁ!

KURZ PLAVÁNÍ A CVIČENÍ
PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY 
V BAZÉNU MĚSTSKÝCH LÁZNÍ

OD POLOVINY LISTOPADU 2016 OTEVÍRÁME
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V Gymnáziu 
mají i pštrosa
Venku se pořádně ochladilo, 
ale řada ptáků chovaných 
v Bioparku Gymnázia Teplice 
na konci září stále zůstáva-
la ve venkovních voliérách. 
U pštrosů (emu hnědý) jsme si 
na to, že zimu dobře snášejí už 
zvykli. Nevadí ale řadě dalších 
exotických ptáků.  zt

Ranní plavání 
v Aquacentru Teplice 
V teplickém Aquacentru 
pokračuje tradice ranního 
plavání. Zasportovat si můžete 
každou středu od 6:00 do 8:00 
hodin. Za hodinu zaplatíte 50 
korun. Každá další započatá 
hodina vás bude stát 20 korun. 
Ranní plavání bude ukončeno 
21. prosince.  zt

I N Z E R C E

Havarijní linky:
Severočeské vodovody a kanalizace: 
840 111 111
poruchová linka plyn: 552 305 233
Čez: 840 850 860
rWe: 1239

Útulek pro opuštěná 
a toulavá zvířata
otevřeno Út a Čt 14:00–17:00 hodin. 
Dvorská 195, 415 01, teplice–prosetice 
tel.: 417 510 504 
e-mail: utulekteplice@email.cz

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

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

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

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

Probační a mediační služba ČR 
středisko Teplice 
tel.: 417 516 111, www.pmscr.cz

Dům dětí a mládeže
tel.: 417 538 840, www.ddmteplice.cz

Lékařská pohotovost Teplice
adresa: vchod vedle polikliniky
MUDr. Hana pácaltová
U nemocnice 3065, 415 01 teplice
telefon: 417 519 721
ordinační / provozní doba: 
po–pá: 18:00–21:00
So, ne, Sv: 10:00–19:00

K o n t a K t y

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

Sběr plastů 
Do žlutých nádob můžete odhodit: plas-
tové obaly, sáčky, fólie, nákupní tašky, 
kelímky od jogurtů a dalších potravin, 
sešlápnuté pet lahve od nápojů, plasto-
vé obaly od spotřebního zboží,nápojový 
karton (tetra pak) od mléka a džusů.
ne: pěnový polystyrén, sklo, papír, 
kovy, textil, molitan, guma, kabely, 
plastové obaly znečištěné chemickými 
látkami, minerálními oleji apod., linolea 
a výrobky z pvc

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

Sběr skla 
Do zelených nádob můžete odhodit: 
lahve od nápojů bez kovových uzávěrů, 
tabulové sklo bez drátěné vložky, 

barevné sklo, velké skleněné střepy, 
skleněné nádoby.
ne: keramika, porcelán, kamenina, žá-
rovky, zářivky, zrcadla, sklo s drátěnou 
vložkou, automobilová skla, televizní 
obrazovky.

Sběr bioodpadu
Do hnědých nádob můžete odhodit: 
zbytky ovoce, zeleniny, listy a nať 
zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, 
zbytky pečiva a obilovin, travní hmotu, 
plevel, listí, jemné nebo drcené větve, 
hobliny, piliny. ne: komunální odpad, 
živočišné  zbytky (maso, kůže, kosti), 
exkrementy zvířat, papír, sklo, plasty, 
textil, kovy,  nebezpečné odpady.

Svoz nádob na tříděný odpad
kontejner na papír 1x týdně – úterý
kontejner na plast 1x týdně – středa
kontejner na sklo 1x 14 dnů – v liché 
pondělí (v několika málo stanovištích 1x 
měsíčně – první sobotu v měsíci) 
nádoba na bioodpad 1x 14 dnů 
dle lokalit – sudé nebo liché pondělí dle 
lokality a platného svozového plánu
duonádoba na papír a plast 1x 14 dnů 
v lichou středu, čtvrtek nebo pátek – dle 
lokality a platného svozového plánu

J a K  S p r Á v n ě  v   n a Š e M  M ě S t ě  t Ř Í D i t  o D p a D

•	 Městské jesle Bělehradská, tel.: 417 530 289
•	 MŠ Čtyřlístek, tel.: 417 537 322
•	 MŠ Fr. Šrámka, tel.: 417 575 744
•	 MŠ Hlávkova, tel.: 417 563 869
•	 MŠ J. ressla, tel.: 417 538 113
•	 MŠ J. v. Sládka, tel.: 417 537 119
•	 MŠ Jaselská, tel.: 417 530 439
•	 MŠ Jugoslávská, tel.: 417 538 454
•	 MŠ Karla Čapka, tel.: 417 539 695
•	 MŠ Kaštánek, tel.: 417 539 373
•	 MŠ Krteček, tel.: 417 538 719
•	 MŠ Moskevské náměstí, tel.: 417 539 193
•	 MŠ na Kopečku, tel.: 417 562 923
•	 MŠ na spojce, tel.: 417 539 532
•	 MŠ pramínek, tel.: 417 538 958
•	 Správa škol, tel.: 417 539 434
•	 základní škola a Mateřská škola teplice, tel.: 417 553 042
•	 zŠ edisonova, tel.: 417 563 486
•	 zŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy, tel.: 417 562 392
•	 zŠ s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd, tel.: 417 530 497
•	 zŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy, tel.: 417 539 809
•	 zŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy, tel.: 417 539 586
•	 zŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků, tel.: 417 539 040
•	 zŠ s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, tel.: 417 538 672
•	 zŠ U nových lázní, tel.: 417 537 800
•	 zŠ verdunská, tel.: 417 537 032

Š K o l y,  Š K o l K y,  J e S l e
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žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

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

podzimní 
slevy 
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Chcete se podílet na zajímavé 
a originální práci? 
Společnost se sídlem v Teplicích 
vyrábějící vlasové katalogy

hledá z důvodu rozšíření výroby 

NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY 
Pracoviště: Colortec, s.r.o. – Teplice, Modlanská 1, 415 01 Teplice
Volná pracovní místa: Dělník/ce výroba vlasových vzorníků
Požadavky: manuální zručnost, individuální sjednání zaměstnaneckých výhod
Vzdělání: minimálně základní, Plat: 13.500,- Kč, 1-směnný provoz
Kontakt: denisa.hrabakova@colortec.cz, tel.: 417 537 817

Chcete se podílet na zajímavé  
a originální práci?
Společnost se sídlem v Teplicích 
vyrábějící vlasové katalogy

hledá z důvodu rozšíření výroby

Pracoviště: Colortec, s.r.o. – Teplice, Modlanská 1, 415 01 Teplice 
(zastávka trolejbusů je přímo u areálu, kde sídlíme)
Volná pracovní místa: Dělník/ce výroba vlasových vzorníků
Požadavky: manuální zručnost
Co nabízíme: individuální sjednání zaměstnaneckých výhod – příspěvek 
na dojíždění, 1-směnný provoz
Vzdělání: minimálně základní, Plat: 13.500,- Kč
Možnost i práce z domova
Kontakt: denisa.hrabakova@colortec.cz, tel.: 417 537 817

NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY

Chcete se podílet na zajímavé  
a originální práci?
Společnost se sídlem v Teplicích 
vyrábějící vlasové katalogy

hledá nové spolupracovníky a nabízí volné pracovní místo

Firma: Colortec, s.r.o., pracoviště Teplice, Modlanská 1
Směnnost: 1-směnný provoz, Pracovní úvazek: plný i částečný
Pracovněprávní vztah: hlavní pracovní poměr 
Minimální stupeň vzdělání: minimálně základní
Nástup do zaměstnání: ihned, dle domluvy
Mzdové rozpětí: při stoprocentním plnění 14.500,- Kč a více
Poznámka k volnému místu: nutná manuální zručnost (práce v úkole)
Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené
Kontakt: denisa.hrabakova@colortec.cz, telefon 417 537 818

DĚLNÍK/DĚLNICE DO VÝROBY VLASOVÝCH VZORNÍKŮ
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Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9
soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek 
SPOLEHLIVOST, SERIÓZNOST, PROFESIONALITA, 
TRADICE A OTEVŘENOST
Profesionální služby v oblasti exekučního vymáhání 
pohledávek, poskytování právní pomoci 
a další činnosti dle exekučního řádu

  Nucený výkon exekučních titulů
  Poskytování právní pomoci
  Přijímání peněz, listin či jiných 
movitých věcí do úschovy
  Provádění dobrovolné dražby 
  Sepisování exekutorských 
zápisů 
  Individuální přístup 
k pohledávkám
  Efektivita a minimalizace 
nákladu věřitele

  Pravidelné informování 
věřitele
  Zajištění pohledávky věřitelů  
pomocí exekutorských 
zástavních práv
  Možnost zpracování exekučních 
návrhů
  Rychlé vyplácení vymožených 
finančních prostředků klientům
  V případě potřeby neprodlené 
provedení mobiliární exekuce 
či ocenění nemovitosti

Mezi klienty Exekutorského úřadu Praha 9 patří největší bankovní domy a spořitelny 
v ČR, významné zdravotní pojišťovny a renomované advokátní kanceláře. 
V pruběhu naší činnosti jsme ukončili již více než 35 000 exekučních řízení.
Patříme mezi zakladatele exekutorského stavu. Náš pracovní tým tvoří 
profesionálové s mnohaletými zkušenostmi a úctou k zákonům. Klientům 
pravidelně předáváme informace o stavu jejich exekučních prípadů a vymožené 
nároky vyplácíme v nejkratší možné době. Všichni naši zaměstnanci zachovávají 
při kontaktu s klienty maximální diskrétnost.

Kontakt:
Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9 
Pod Pekárnami 245/10, Praha 9, 190 00 
tel.: 266 032 031 
e-mail: suchanek@exekucepraha.cz
Adresa pro elektronické podání: 
e-podatelna@exekucepraha.cz
ID datové schránky: qjzg82q

www.exekucepraha.cz
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