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Alfonso Scarano

Pendluji mezi Teplicemi, 
Bangkokem a Čínou
STRANY 8–9

Zm
ěna program

u vyhrazena

26.11. - 27.11.
27.11. - 22.12.

27.11. - 23.12.
27.11.
27.11.

3.12.
3.12.

3. - 4.12.
4.12.
5.12.

10.12.
10. - 11.12.

11.12.
17.12.

17. - 18.12.
18.12.

1O.OO – 18.OO Vánoční tvoření - kreativní workshop pro děti
1O.OO – 18.OO Ježíškova cesta, Ježíškova pošta a Strom splněných přání 
  vydejte se s dětmi na kouzelnou Ježíškovu cestu
1O.OO  – 19.OO Vánoční trhy
13.OO  – 14.OO Divadelní soubor Li-Di - pohádka “Čert to nemá nikdy lehké”
14.OO  – 15.OO Queen Revival
14.OO  – 18.OO S čerty nejsou žerty aneb Mikulášská v OC Forum 
14.OO  – 15.OO Štěpánčino divadlo
1O.OO  – 18.OO Vánoční dílničky - kreativní workshop pro děti
16.OO  – 17.OO The Boom - The Beatles Revival Band
15.OO  – 17.OO Den s Mikulášem, čertem a andělem 
  čertovský program plný pohádek, hudby a soutěží
13.OO  – 14.OO Divadlo Krabice Teplice 
1O.OO  – 18.OO Vánoční dílničky - kreativní workshop pro děti
16.OO  – 17.OO Vánoční koncert Lucie Bergerové
13.OO  – 14.OO Sváťovo dividlo
1O.OO  – 18.OO Vánoční dílničky - kreativní workshop pro děti
16.OO  – 17.OO Abba Revival

V OC FORUM

kouzelné     
vánoce
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I N Z E R C E

Kam jinam bych vás mohl pozvat než 
na nějakou akci Arkadie. A kam jinam 
v období adventu, než na Vánoce s Arkadií. 
Zase vás čeká živý betlém a spousta koled 
a písní převážně vánočních, v podání od 
mrňat z Pramínku až po dospěláky z Au-
dite Silete, vánoční dobroty a plno milých 
drobností z produkce našich chráněných 
dílen. Moderovat bude tradičně Eva Stieberová a vy se tu urči-
tě setkáte se svými adventně naladěnými přáteli. To všechno 
se odehraje ve čtvrtek 15. prosince, jako už řadu let v prostoru 
před šanovskou Mušlí. Prodej ve stáncích začne ve 14,30, pro-
gram v 15,30. S Arkadií se ale můžete v době adventu setkat 
i jindy. Hudební soubor, pod vedením Jirky Nového, vystoupí 
10. prosince po 15. hodině na Vánočních trzích, které pořádá 
Lions Club Teplice ve spolupráci s DK Teplice na Zámeckém 
náměstí. Se stejnými muzikanty a zpěváky se můžete setkat 
ještě jednou ve středu 21. prosince v 17,30 ve společenském 
klubu Domu kultury. To už budete mít určitě napečeno, ukli-
zeno a možná už zabalené dárky, tak si přijďte užít adventní 
nálady. Pro úplnost adventní nabídky Arkadie zbývá pozvat 
vás na výstavu „25. Vánoce v Arkadii“. Ta bude otevřená až 
do 8. ledna ve výstavních síních teplického zámku.

Samozřejmě se půjdu podívat i na další akce, kterých bude 
v této době v Teplicích řada. Určitě si nenechám ujít v poslední 
adventní neděli 18. prosince v kostele sv. Jana Křtitele na tep-
lickém Zámeckém náměstí koncert pěveckého sboru Audite Si-
lete z Krupky. Rodičům a prarodičům bych doporučil, aby vzali 
děti na velmi milé představení Divadelního souboru Kulturního 
domu Olympie Krupka „Půjdem spolu do Betléma“. Hrají je už 
řadu let v Krupce a sál je vždycky nabitý. Pro teplické děti (a sa-
mozřejmě i dospělé) je zahrají také v neděli 18. prosince v 10,30 
ve velkém sále Krušnohorského divadla.  Josef Hon, Arkadie Teplice

k u l T u r o u Kostel sv. J. Křtitele
18.12. 16:00 Audite silete: 

Štědrý večer nAstAl

KnAK teplice
9.12.  už Jsme domA
10.12.  míchAčKy betonu
16.12.  From
31.12.  silvestrovsKá modrá párty: 

blue rocKet

Klub hvJezdA
10.12. 20:00 reggAe párty
17.12. 20:00 vánoční čiŠtění nA hvJezdě 

2016

božáK
9.12. 21:00 houpAcí Koně
16.12. 21:00 sKupiny KovAdlinA A teleFon
17.12. 19:00 boží FAshion mArKet 8

JAzz club
9.12. 20:00 luboŠ pospíŠil
10.12. 20:00 václAv KoubeK
16.12. 20:00 tony AcKermAn / vánoční koncert
30.12. 20:00 tribAl style bellydAnce pArty

Kino Květen
8.12. 17:30 pAřbA o vánocích
9.12. 20:00 uderworld: KrvAvé válKy 3d
10.12. 13:30 a 15:30  Anděl páně 2
12.12. 17:30 sAntA Je pořád úchyl
12.12. 20:00 noční zvířAtA
14.12. 20:00 vivA
15.12. 20:00 Adele: Koncert 

z royAl Albert hAll
17.12. 15:30 lichožrouti
19.12. 20:00 inKArnAce
20.12. 15:00 teorie tygrA
21.12. 20:00 cestA do FAntAzie
22.12. 15:30 zpíveJ 3d
22.12. 20:00 collAterAl beAuty: 

druhá ŠAnce
23.12. 10:00 trollové

KruŠnohorsKé divAdlo
12.12. 19:00 smolíKovi A JeJich 

podivuhodné dobrodružství
13.12. 19:00 FeŠáci
18.12. 10:30 půJdem spolu do betlémA
30.12. 19:30 něKdo to rád…

dům Kultury
7.12. 19:00 vánoční Koncert orchestru 

václAvA hybŠe 
10.12. 19:00 vánoční Koncert dAvidA 

deylA s sčF teplice
14.12. 15:30 nesem vám noviny, 

posloucheJte
15.12. 19:00 KonzervAtoř teplice – 

J. J. rybA – česKá mŠe vánoční
16.12. 19:00 mArAnAthA gosper choir
19.12. 19:00 olympic
21.12. 17:30 vánoční Koncert hudebního 

souboru ArKAdie
22.12. 17:30 mAnžel nA hodinu
23.12. 17:30 mAnžel nA hodinu

25.12. 17:30 mAnžel nA hodinu
26.12. 17:30 mAnžel nA hodinu
27.12. 17:30 mAnžel nA hodinu
28.12. 17:30 mAnžel nA hodinu

regionální muzeum teplice
do 8. 1. 2017 vánoce s ArKAdií
do 8. 1. 2017 prostor stěny 

autorská výstava skleněných obrazů 
a rytého skla Lady Semecké

do 1. 1. 2017 90 let zuŠ teplice

zámecKá JízdárnA
10:00–16:00 muzeJní vánoční dílnA 

neJen pro děti
10:00–16:00 Flerová Adventní neděle

děKAnsKý Kostel sv. JAnA Křtitele 
17:00–19:00 vyhlídKy z věže KostelA

zámecKá JízdárnA A přízemí zámKu
10–11. 12. výstAvA 90. let zuŠ teplice, 

vánoce s ArKAdií
  ryté sKlo lAdy semecKé

Adventní Koncerty 2016

zámecKé náměstí
sobotA 10. 12. 
10:00 zAháJení vánočních trhů
13:00 troubení ze zámecKého bAlKonu
13:05 mŠ cibuláčeK – mŠ dubí 1
13:20 KomořinKA – zuŠ bílinA
14:00 troubení ze zámecKého bAlKonu
14:05 KruŠnohorsKý pěvecKý sbor
14:35 zpívánKy z KopečKA – mŠ nA KopečKu
15:00 troubení ze zámecKého bAlKonu
15:05 příběh o nArození JežíŠKA – 

hs dK teplice
15:35 hudební soubor ArKAdie teplice
16:00 troubení ze zámecKého bAlKonu
17:00 troubení ze zámecKého bAlKonu
17:05 nezmAři A Audite silete KrupKA
neděle 11. 12.
10:00 zAháJení vánočních trhů
13:00 troubení ze zámecKého bAlKonu
13:05 legAto – zuŠ teplice
13:35 prAmíneK, mŠ suKovA A dAlŠí mŠ
14:00 troubení ze zámecKého bAlKonu
14:05 pěvecKý sbor poupAtA – 

zŠ mArŠovsKá
14:30 For people – zuŠ teplice
15:00 troubení ze zámecKého bAlKonu
15:05 duchcovsKý pěvecKý sbor
16:00 troubení ze zámecKého bAlKonu
16:05 KruŠnohorsKá dudácKá 

muziKA most
17:00 troubení ze zámecKého bAlKonu
17:05 cAnzonettA – 

sbor gymnáziA teplice
17:30 Komorní sbor teplice
18:00 dos hAmbAeros / muzicírování pod 

rozsvíceným stromem

Kostel sv. JAnA Křtitele
18:00 J. J. rybA: česKá mŠe vánoční

Se šlágry století v Teplicích vystoupí Duo Jamaha
Teplice – Dobrá zpráva pro milovníky tradičních 
lidovek. Duo Jamaha, nejúspěšnější kapela 
a hvězda TV Šlágr, přijede do teplického 
kulturního domu.

Slovenské hudební Duo Jamaha působí na 
scéně v současném složení, které tvoří otec 
Alfonz a syn Marian Kotvanovci. Výběr písní této 
hudební skupiny je multižánrový, pro všechny 
věkové generace a je zárukou skvělé zábavy! 
Repertoár netvoří jen lidové a taneční písně, ale 
i domácí a zahraniční hity nebo moderní remixy. 
Sami Kotvanovci říkají: „Přijedeme zahrát všude 
tam, kde potřebují hudbu a zábavu...“ a poprvé 
tak přijíždějí i do Teplic! Jejich dlouho očekávané 

vystoupení je připraveno na pondělí 9. ledna 
2017 od 18:00 hodin v Domě kultury v Teplicích. 
Vstupenky jsou velmi vhodným a originálním 
dárkem k Vánocům nejen pro prarodiče, ale 
i pro rodiče a přátele.

Vstupenky zakoupíte v pokladně Domu kultury 
Teplice denně od 9,00 do 20,15 hod, o víkendu 
od 13,30 do 20,00 hod. Více o prodejních místech 
nejen v Teplicích najdete na www.dkteplice.cz. 
Zarezervovat si je můžete také na tel. 
417 515 940. Rezervace vstupenek platí 5 dní, 
a nelze ji provádět pět dní před konáním akce. 
Vstupenky můžete zakoupit ještě na místě, 
přímo v den konání akce. w w w . d u o j a m a h a . s k
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I N Z E R C E

Jaké vánoční tradice dodržujete?

lenka Haviarová 
29 let, rodičovská dov. 
Krájení jablíčka, 
štědrovečerní 
ryba, pečení 

cukroví a návštěvy blízkých.

lukáš Vlček 
25 let, ved. kompostárny 
Kapra, 
bramborový salát, 
adventní kalendář, 

adventní věnec. Ozdoby na 
okna, vánoční úklid atd. 
Tradice typu vylévání olova 
do vody, házení střevíce, 
rozkrojení jablka apod. 
neděláme.

kateřina krnáčová 
27 let, zástupce vedoucí 
Tak my spíše řízek 
a salát, vinná 
klobása. Vždy 

prostíráme ještě talíř navíc 
pro nezvaného hosta. Pod 
talíře dáváme šupinku, 
když nemáme, tak peníz. 
Rozkrajuji jablíčko. Když 
jsem bydlela s rodiči, házela 
jsem bačkorou, měla špičku 
ven a opravdu jsem šla do 
jednoho roku ven z domu. 
Stromeček jsme vždy 
zdobili na Štědrý den ráno.

Pavel kuchynka 
42 let, manager 
Žádnou z tradic 
nijak zvlášť 
nedodržujeme. 

U nás jde spíš o klidné 
posezení v rodinnném 
kruhu a radost dětí pod 
stromečkem.

A N k E T A

Teplice chtějí měnit dopravu
Lepší městská hromadná 
doprava, větší bezpečnost 
nebo mnohem více cyklos-
tezek. I tak má v budoucnu 
vypadat doprava v Teplicích. 
Město pracuje na takzvaném  
Plánu udržitelné městské 
mobility. „Průřezově budou 
řešeny všechny oblasti dopra-
vy s obecným cílem zvýšení 
optimalizace dostupnosti 
služeb pro občany města, pod-
pora činnosti podnikajících 
subjektů či zlepšování stavu 
životního prostředí. V plánu 
nebudou chybět například tato 
témata: cyklodoprava, městská 
hromadná doprava, doprava 
v klidu, tedy rezidenční 
a záchytné parkování, 
zklidnění dopravy v klí-
čových oblastech města, 
například centrum a lá-
zeňská oblast, vedení 
tranzitní dopravy,“ uvedl 
vedoucí oddělen dopra-
vy Daniel Engel.

Například se má zlep-
šit integrace městské 
a krajské dopravy, linky 
na sebe mají lépe nava-
zovat a počítá se s in-
formačním systémem. 

Standardem mají být i bezbari-
érové zastávky. V plánu je vy-
tvořit i bezpečné přechody pro 
chodce nebo klidové zóny, kde 
se budou auta pohybovat jen 
třicetikilometrovou rychlostí. 
Naopak se má zvyšovat počet 
parkovacích míst a snižovat 
emise a hluk z dopravy.

Těšit se mohou i milovníci 
cyklistiky. Plán má navrhnout 
zřizování nových cyklostezek 
třeba do rekreačních zón, jako 
jsou jezera Barbora a Milada. 
Město se má napojit na cyk-
lostezky podél Labe a v Kruš-
ných horách. Rozvíjet se má 
i sdílení jízdních kol.  lu

žít teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast teplicka  Datum vydání: 7. 12. 2016 
 Příští vydání: 18. 1. 2017  uzávěrka inzerce a příspěvků: 10. 1. 2017  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
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Skupina
klinik
Mediestetik

®

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

Oslavte šťastné a fialové s klinikou Mediestetik!
Pobočka mezinárodní sítě klinik Mediestetik otevřela před časem svou 
pobočku v Teplicích! S nadcházejícími svátky vám proto na uvítanou 
přinášíme jedinečné akce a dárky v hodnotě 10 0000 Kč!

Oslavte s námi krásné Vánoce a nadělte si pod stromeček něco 
jedinečného! Kliniky Mediestetik nepřináší jen skvělé výsledky, ale i 
jedinečný zážitek prémiové péče!

Epilace laserem 
jen za 199 Kč! 
Vyzkoušejte opravdu fungující laserovou epilaci 
podpaží na nejmodernějším laseru z USA. Candela 
GentleLase patří mezi špičku na trhu a problémů s 
holením vás zbaví jednou pro vždy!
Jen do 31.12.2016 nabízíme první zkušební 
ošetření  obou podpaží za 199 Kč namísto 1750 Kč!

Voucher na 5 000 Kč!
Dodejte své pleti maximální omlazení za pomoci vlastní 
plazmy! Pokud si v prosinci zakoupíte 3 ošetření obohacenou 
plazmou, můžete uplatnit tento voucher na 5 000 Kč!

Voucher na 3 000 Kč!
Chcete se zbavit hlubokých vrásek, nosoretních rýh nebo 
zvětšit rty? Využijte tento voucher  v hodnotě 3 000 Kč na 
všechny výplně Dermall!

Voucher na 2 000 Kč!
Uvažujete o liftingu pleti? Využijte ten za pomoci nití! 
Voucher  v hodnotě 2 000 Kč můžete použít 
na všechny niťové liftingy při celkové částce 
vyšší než 15 000 Kč!

Nejteplejší rok s D8
Jaký vlastně 
byl rok 2016, 
se kterým se 
za několik dní 
rozloučíme? 

Podle me-
teorologů byl 

nejteplejší v historii. Mohl 
by mít přívlastek volební, 
uprchlický, rok EET nebo 
také zavřených marketů 
o svátcích. A přeneseno do 
regionu, určitě rok dálniční.

Poprvé se na dálnici D8 ko-
plo před 32 lety a letos tepna 
spojující Prahu s regionem 
a Drážďany bude komplet-
ně zprůjezdněná. A i když 
geologové dokola upozor-
ňují, že okolí dálnice v tom 
posledním úseku je nestabil-
ní a hrozí sesuvy, velkolepý 
opening se neodkládá. Na-
opak. Tisícovka pozvaných 
v čele s prezidentem Milo-
šem Zemanem 17. prosin-
ce ten zpropadený poslední 
úsek D8 slavnostně otevře.

Prý to ale nebude na dlou-
ho. Prý se brzy zase zavře, 
neb právě hrozí ty sesuvy. 
Z D8 se už dávno stalo velmi 
drahé politikum. A vzhle-
dem k tomu, že i rok 2017 
bude rokem klání o volič-
ské hlasy (i rokem EET, za-
vřených marketů o svátcích 
a podle odhadů i uprchlic-
ký a nejteplejší), to by bylo, 
aby politici tu zakletou D8 
prostě neotevřeli. A pak... 
děj se vůle boží.

Krásné Vánoce a bezpeč-
nou cestu do roku 2017.

 za redakci Martina Seewaldová
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Investice jdou na stadion i aquapark
Teplice – Nejvýznamnější inves-
tiční akcí města Teplice má 
být v příštím roce zahájení 
výstavby zimního stadionu. 
Návrh rozpočtu, který v po-
lovině prosince projednají 
zastupitelé, předpokládá, že na 
něj půjde 94 milionů korun.

Samotná rozpočet má být 
schodkový. Navrhované příjmy 
jsou 885 milionů korun, výdaje 
pak 1,193 miliardy korun. Ne-
znamená to ale, že by se Tep-
lice zadlužily. Chtějí rozpustit 
část uspořených peněz z minu-
lých let, které se podle meto-
diky do příjmů nezapočítávají. 
Někteří zastupitelé dlouhodo-
bě poukazují na skutečnost, že 
v rozpočtu zůstává mnoho pe-
něz a bylo by vhodné je dobře 
investovat.

K tomu se Teplice chysta-
jí, protože zimní stadion není 
jedinou akcí. Významné in-
vestice, konkrétně 60 milionů 

korun, se má dočkat Aquacen-
trum Teplice. Peníze půjdou 
na vybudování dětského ráje. 
O deset milionů méně má pak 
jít na zateplení objektu ZŠ Bu-
zulucká. Škola dostane i 16 mi-
lionů na hřiště.

Téměř 50 milionů korun má 
město v plánu poslat na inves-

tiční akce do kulturního domu. 
V plánu je zde například roz-
sáhlá rekonstrukce foyer. Měs-
to počítá ale i s nákupem dvou 
nových trolejbusů, rekonstruk-
cí několika ulic, investicí do 
botanické zahrady na skalnič-
kový skleník nebo do sportovi-
ště na Angeru.  lu

Voda bude opět dražší
Teplice – Severočeská vodá-
renská společnost zvedne 
v roce 2017 cenu vodného 
a stočného. Zdražený bude 
velmi mírné, zákazníci za metr 
krychlových zaplatí 98,3 koru-
ny. To je o 30 haléřů více než 
v letošním roce.

„Meziroční navýšení předsta-
vuje pouze 0,3 %, do čehož se 
promítla inflace, potřeba obno-
vy vodohospodářského majet-
ku, nárůst ceny povrchové vody 
stanovené Povodím Ohře a zo-
hlednění vývoje spotřeby vody,“ 
uvedl mluvčí SVS Jiří Hladík.

Společnost tvrdí, že tlak stá-
tu na cenu vody je kromě výše 
daňové sazby i v celé řadě po-
platků stanovených legislati-
vou. V letech 2005–2010 SVS 
do čistíren investovala 4,6 mi-
liardy. Hrozilo i skokové zvý-
šení poplatků za odběr povr-

chové surové vody od povodí. 
To se  nenaplnilo a oproti roku 
2016 povrchová voda nakupo-
vaná od Povodí Ohře nezdraží 
o avizovanou jednu korunu Kč 
za metr krychlový, ale pouze 
o 23 haléřů.

Někteří komunální politi-
ci SMS kritizují, hlavně pak 
za smlouvu o provozování sítě 
s francouzskou Veolií. Podle 
nich velká část zisků tak prou-
dí zahraničnímu partnerovi 
a po vypršení smlouvy by chtě-
li pravidla změnit.  lu

I N Z E R C E
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Policisté mají 
vraha ženy z Dubí
Dubí – Policisté vyřešili vraž-
du šedesátileté ženy v Dubí 
na Teplicku. Tělo ženy našli 
policisté v bytě v úterý 22. lis-
topadu. Obviněný z vraždy je 
její osmnáctiletý vnuk, který 
s ní žil asi měsíc ve společné 
domácnosti.

Soud poslal mladíka do vaz-
by. Hrozí mu výjimečný trest, 
tedy až doživotí, protože svoji 
babičku zabil brutálním způso-
bem. Podle dostupných infor-
mací jí zasadil mnoho bodných 
ran nožem. Seniorku začala 
postrádat její dcera, která žije 
v zahraničí. Matka se jí totiž 
neozývala, což bylo neobvyk-
lé. Zburcovala známé a policii, 
která nakonec doma našla za-
vražděnou. Dopadnout vraha 
kriminalistům trvalo jen velmi 
krátkou dobu.  zt

Do Prahy 
každou hodinu
Teplice – Teplická Arriva během 
prosincových adventních 
víkendů posílila spoje z Teplic 
do Prahy. O sobotách a nedě-
lích až do 18 prosince budou 
moci lidé jezdit do hlavního 
města každou hodinu. Spoje 
začínají jezdit v sedm hodin 
ráno z Teplic.  lu
Jízdní řád najdete na straně 14

Nemocnice nabídne 
lepší pohodlí
Teplice – Nemocnice v Teplicích 
na  novém pokoji paliativní 
péče nabídne větší pohodlí 
onkologickým pacientům. 
Je zde lepší soukromí, možnost 
celodenního pobytu rodinného 
příslušníka, a to i s možnos-
tí přespání. Na pokoji bude 
pacientovi poskytována hlavně 
komplexní, aktivní lékařská 
a ošetřovatelská péče. Pobyt 
na něm je pro pacienta zcela 
bezplatný.  zt

Hejtmanem 
zůstal Bubeníček
Ústecký kraj – 
Hejtmanem 
Ústeckého 
kraje zastu-
pitelé zvolili 
bílinského sta-
rostu a dosa-
vadního hejtmana Oldřicha 
Bubeníčka z KSČM. Koalici 
na kraji vytvořili komunisté, 
sociální demokraté a SPD-
-SPO. Hejtman má hned pět 
náměstků. Své stranické 
kolegy Stanislava Rybáka 
a Jaroslava Komínka, soci-
ální demokraty Jaroslava 
Foldynu a Martina Kliku 
a Petra Šmída za SPD-SPO.  zt
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Cena krajského jízdného se zvýší
Teplice – Lidé používající jednot-
né krajské jízdné v zelených 
autobusech, vlacích, některých 
MHD a turistických lodích 
na některých trasách zaplatí 
o korunu více, než byli zvyklí. 
Kraj zvedá ceny o 0,7 procen-
ta, kvůli zaokrouhlení se ale 
navýšení projeví jen někde.

Cestující v příštím roce 
čeká několik novinek. Neruší 
se žádné spoje, některé na-
opak posilují. A to jak autobu-
sy, tak vlaky. „Vycházeli jsme 
především z požadavků měst 
a obcí,“ uvedl náměstek hejt-
mana Jaroslav Komínek. Na 
Teplicku, které patří v krajské 
dopravě k nejvytíženějším, se 
lidé dočkají například posílení 
spojů z Teplic do Altenbergu 
nebo mezi Osekem a Litvíno-
vem. Kraj u Českých drah ob-
jednal i vlakové spoje z Ústí 

nad Labem na Moldavu. Poje-
dou 3., 4., 27. a 28. února.

Kraj do dopravy dá zhruba 
1,4 miliardy korun. Nyní řeší, 
jak se společnosti, se kterými 
má smlouvu, vypořádají s po-
vinným navýšením platů řidičů. 
To nařídila vláda. Podle Komín-

ka kraj letos peníze na platy na-
víc, bylo by to kolem 70 milionů 
korun, podle platné smlouvy do-
pravcům dát nemůže. „Budeme 
mít jednání i se statutárními 
městy, kterých se problém také 
týká, a chceme o řešení jednat 
se státem,“ uvedl.  lu

Ústecký kraj není dobré místo pro život
Ústecký kraj – Sever Čech je druhým nejhorším 
místem pro život v České republice mezi kraji. 
Z výzkumu agentury Datank plyne, že Ústecký 
kraj je mezi regiony na třináctém místě, horší 
je jen Moravskoslezský kraj. Stále platí, že tu 
lidé dýchají špatný vzduch, základní školy jsou 
přeplněné, lidé nejeví zájem o sport ani kulturu 

a maturanti mají vůbec nejhorší výsledky. Nej-
větším problémem i nadále zůstávají pracovní 
podmínky. Nejvyšší podíl nezaměstnaných, velmi 
vysoká dlouhodobá nezaměstnanost, nízké platy 
a nejvyšší konkurence na trhu práce. Velmi kva-
litní je ale infrastruktura, zlepšila se bezpečnost 
a kvalita zdravotní a sociální péče.  zt

Záchranářský vrtulník 
bude létat z Prahy
Ústecký kraj – Od ledna bude le-
teckou záchranku v Ústeckém 
kraji provizorně zajišťovat po-
licejní vrtulník z Prahy, případ-
ně vrtulníky z Liberce a Plzně. 
Ministerstvo zdravotnictví to-
tiž nemůže podepsat smlouvu 
se slovenskou společností ATE. 
Případ kvůli podezřele nízké 
ceně řeší antimonopolní úřad. 
„Pokud se situace urychleně 
nevyřeší, bude to velký pro-
blém,“ uvedl hejtman Oldřich 
Bubeníček. Podle něho je třeba 
řešení najít do konce ledna, 
protože i poté bude řadu týdnů 
trvat zaškolení pilotů a zdra-
votnických osádek.  lu

HIV je na vzestupu
Ústecký kraj – Na severu Čech 
roste počet pacientů nakaže-
ných virem HIV. Jen mezi klien-
ty VZP jich v roce 2013 bylo 74, 
o dva roky později již 88. Jejich 
léčba stála 11,2 milionu korun. 
Nejohroženější skupinou jsou 
muži mezi 30 až 39 lety, těsně 
za věkovou skupinou 40 až 
49 let. Pojišťovna eviduje i tři 
nakažené starší 60 let. Mezi 
nemocnými je jen 19 žen.  lu

Prezident zavítal 
i na Teplicko
Teplicko – Část své listopadové 
cesty po Ústeckém kraji pre-
zident Miloš Zeman věnoval 
i Teplicku. V hotelu Prince de 
Ligne poobědval s poslanci 
a senátory zvolenými za Ústec-
ký kraj, poté se prezidentská 
kolona přesunula do nedaleké 
společnosti Hit Office. Z Teplic 
odjel prezident do Krupky, kde 
se nejprve setkal se zastupiteli 
a poté měl debatu s místními 
obyvateli.  lu

Za pád kabiny 
výtahu nikdo nemůže
Teplice – Za pád výtahové kabiny 
v panelovém domě v teplické 
Krušnohorské ulici nepadne 
žádný trest, protože ho nikdo 
nezavinil. K takovému záměru 
po půl roce vyšetřování dospěli 
kriminalisté spolu s odborníky. 

Nehoda se stala letos 14. 
května, kdy kabina nečekaně 
spadla ze šestého až do čtvrté-
ho patra, kde se naštěstí zasta-
vila. V tu dobu v ní byli čtyři 
lidé, kteří se lehce zranili.

Policisté spolu s odborníky 
posoudili jak samotnou výtaho-
vou šachtu, tak všechny doku-
menty k ní a k údržbě. „Znalci 
zjistili, že pád kabiny, respek-
tive ráz na kabinu, byl zapříči-
něn únavovými lomy kotevních 
šroubů, kterými je výtahový 
stroj připevněn k rámu a je-
jichž poškození nemohli pra-
covníci firmy spravující výtahy 
předpokládat,“ uvedl mluvčí po-
licie Daniel Vítek.

Podle posudku použité šrou-
by z hlediska chemického slo-
žení a mechanických vlast-
ností vyhovovaly požadavkům 
současné technické normy. 
Proto policisté případ odložili, 
jelikož nikdo nespáchal trest-
ný čin a přestupek.  lu

Děti dostanou nová hřiště

Bílina – Dvě nová dětská hřiště vznikla v Bílině na sídlišti Za Chlu-
mem. „Hřiště budou mít nové moderní herní prvky, které si děti 
jistě oblíbí. Celkem bude investováno do obou hřišť necelých pět 
set tisíc korun, část bude hrazena z daru,“ uvedla místostarostka 
Zuzana Bařtipánová. Menší hřiště mezi blokem 2 a takzvanými 
bonbónky bude osazeno houpačkami, prolézačkami a informační 
tabulí. Nebude chybět ani odpadkový koš. Na větším hřišti u Jis-
kry je zapotřebí namontovat plastové obrubníky pro ohraničení 
herních sestav a stromů. Děti si tam budou moci hrát mimo jiné 
na klouzačce a lanových prolézačkách.  zt

Ministr: Dálnice D8 se otevře v prosinci
Ústecký kraj – Dálnice D8 se podle ministerstva 
dopravy otevře ve slibovaném termínu 17. pro-
since. Její části prošly v uplynulých dnech 
i zatěžkávacími zkouškami, hrozící sesuvy jsou 
údajně zažehnané. „Na veškeré činnosti souvi-
sející se stabilizací území dohlíží Česká geolo-
gická služba, která provádí odborný geologický 

dozor nad všemi průzkumnými, monitorovacími 
a sanačními pracemi a provádí výkon odborné-
ho konzultanta a dozoru při výběru metod a re-
alizace veškerých prováděných prací. Dálnice 
bude hotová ke zprovoznění 17. prosince tak, 
aby byla pro provoz bezpečná,“ uvedl ministr 
dopravy Dan Ťok.  lu
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V Beuronské kapli budou restaurátoři
Teplice – Unikátní Beuronskou 
kapli v budově teplického gym-
názia čeká další rekonstrukce. 
Tentokrát zde budou pracovat 
restaurátoři, kteří se zaměří 
na obnovu zdejších unikátních 
nástěnných maleb.

Práce zaplatí Ústecký kraj, 
již s tím souhlasili i radní. 
Soutěž na dodavatele vyhrála 
společnost RE. „Její nabídko-
vá cena je 2,381 milionu korun 
bez DPH,“ uvedla mluvčí kraje 
Lucie Dosedělová.

Beuronská kaple byla sou-
částí kláštera Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejské-
ho. Klášter vznikl v roce 1865, 
výmalba ve stylu beuronské 
umělecké školy o dvacet let 
později. Dnes patří Beuron-

ská kaple Gymnáziu Tepli-
ce. V současné době je kaple 
nejstarší plně dochovanou 
beuronskou památkou na čes-

kém území, přičemž v České 
republice se nachází na 40 pa-
mátek vymalovaných v tomto 
uměleckém stylu.  lu

Policisté kontrolovali řidiče i chodce
Teplice – Policisté na Teplicku 
na konci října uspořádali 
další dopravně bezpečnostní 
akcie, při které se zaměřili na 
alkohol a drogy za volantem 
a na chování chodců. Rozdali 
38 pokut, jeden případ putuje 
ke správnímu řízení. Policisté 
během akce zkontrolovali 60 
vozidel. Nejčastějším přestup-

kem byl nevyhovující technický 
stav . Zvlášť se pak zaměřili na 
chodce, především na přechá-
zení vozovky mimo přechod 
pro chodce, chůzi na červenou, 
nebo vybavení reflexními 
prvky, pokud se pohybovali za 
snížené viditelnosti na komuni-
kaci mimo obec. Zjistili u nich 
třináct přestupků.  zt

I N Z E R C E

Prožijte krásné Vánoce 
s Klinikou CLT
Lámete si hlavu s tím, co nadělit své 
partnerce, manželce, mamince, sestře 
nebo babičce pod stromeček?
Nezoufejte, na klinice ClT nyní pořídí-
te pro svou nejmilejší krásné vánoční 
balíčky s kosmetikou za zvýhodněné ceny 
nebo dárkovou poukázku na služby či 
zboží. obsah, cenu, popis a věnování lze 
připravit dle vašeho přání. Sami si můžete 
zvolit, zda vaše milovaná uvidí hodnotu 
poukázky nebo ji dostane na konkrétní 
službu, zákrok. V případě, že nechcete být 
konkrétní, obdarovaná ji poté může upo-
třebit na jakoukoliv poskytovanou službu 
(od odborných konzultací u specialistů až 
po estetické zákroky a kosmetická ošetře-
ní) nebo si za ni může vybrat kosmetické 
produkty. S poukázkou zároveň obdržíte 
zlatou obálku. Zakoupit si dárkovou 
poukázku můžete osobně na recepci 
kliniky ClT nebo na dobírku prostřednic-
tvím webových stránek s doručením k vám 
domů. Nyní si můžete navíc vybrat ze tří 
nových designů, které si lze prohlédnout 
na  www.klinikaclt.cz nebo na našem 
facebokovém profilu Facebook/klinika-ClT.

Vánoční soutěž
Soutěžíte rádi a chtěli byste zkusit své 
štěstí? klinika ClT si pro vás připravila 
vánoční soutěž o 3 dárkové poukázky na 
masáž v hodnotě 500 kč, 1 000 kč a 1 500 kč. 
A jak se můžete zapojit do soutěže?

Stačí odpovědět na soutěžní otázku 
a správnou odpověď zaslat nejpozději do 
neděle 18. 12. 2016.

Soutěžní otázka:
Jaké novinky v oblasti estetické dermato-
logie nyní naleznete v nabídce kliniky ClT?

a) Plazmaterapii a mezoterapii
b) Mezonitě a chemický peeling
c) Lifting „tekutými“ nitěmi 

a injekční lipolýzu

Svou odpověď zašlete na e-mail 
stehlikova@klinikaclt.cz, kde nezapo-
meňte uvést své jméno, příjmení a tele-
fonní číslo. Ze správných odpovědí budou 
19. 12. 2016 vylosováni tři šťastlivci, kteří 
budou tentýž den vyrozuměni. Jména 
výherců budou zveřejněna na webových 
stránkách a facebookovém profilu. Předání 
výher se uskuteční 21. 12. 2016 a 22. 
12. 2016 na klinice ClT a objednat se na 
masáže bude možné již v lednu 2017.

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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Bílina chce vykupovat byty
Bílina – Radnice v Bílině se chystá vykoupit byty v oblasti zvané 
Teplické předměstí. Nyní je zde vlastní několik obchodních 
společností a soukromí vlastníci. Hledá firmu, která by zajistila 
nejen výkup, ale co s byty dále. Tato část města patří k problé-
movým lokalitám města.

Vybraná společnost by měla zajistit znalecké posudky nemo-
vitostí a strategii odkupu bytů. Má zpracovat možnosti, kde má 
město vzít peníze formou úvěru. Také by měla zhodnotit návrat-
nost celé investice. Město je ochotné za analýzu dát až dva milio-
ny korun. Kdo zakázku získá bude jasné v polovině prosince.  lu

Děti mohou napsat 
Ježíškovi do Oseka
osek – Napsat svá Vánoční 
přání přímo Ježíškovi mohou 
od neděle děti v Oseku. Tak-
zvaná Ježíškova pošta fun-
guje ve zdejším Informač-
ním turistickém centru. Děti 
mohou své dopisy s přáním 
vhazovat do schránky až do 
11. prosince a kromě svých 
snů v něm musí uvést jméno 
jednoho ze svých rodičů. Po-
kud se sem dostaví 17. pro-
since a potvrzení vhodí do 
připravené schránky, budou 
Ježíškovi pošťáci losovat 
z došlých přání.  zt
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Kia Niro: Love story na druhý pohled
Niro, novinka automobilky KIA 
s premiérovým hybridním pohonem 
je jen pár týdnů v prodeji na českém 
trhu. V redakčním testu Žít Ústí 
uspěl vůz především díky velmi níz-
ké spotřebě paliva, snadné ovlada-
telnosti a komfortní jízdě z pohledů 
řidiče i spolujezdce.

Když jsme v ústeckém REALCEN-
TRUM Cars, u regionálního prodej-
ce vozů KIA, hybridní crossover Niro 
přebírali k víkendovém testu, napo-
prvé jsme se do něj „nezamilovali“. 
Proporcemi připomínal velké SUV, 
ovšem s menší světlostí podvozku, 
ale drsný výraz klasických terén-
ních aut potlačil elegantní design. 
Interiér ještě více podpořil pocit komfortu 
oproti sportovní strohosti. V loktech i nad 
hlavou je neobvykle dost místa, stejně tak 
v prostoru pro dospělé a vysoké spolujezd-
ce na zadních sedadlech. Použité materiá-
ly, šedý plast s lesklými dekory, nepůsobí 
luxusně, ale o levném provedení nemůže 
být řeč. Kufr má objem jen 427 litrů, ov-
šem výška umožňuje snadné nakládání. 
Celá linie vozu se zajímavě řešenou zádí 
má dynamiku a styl.

S šestirychlostním dvouspojkovým au-
tomatem musíte mít „lehkou nohu“, aby 
otáčky dobře odpovídaly rychlosti jíz-
dy a úspora pohonných hmot se blížila 
ideálnímu stavu. Některé hybridy umí 
zvolna zrychlovat při ustálených níz-

kých otáčkách. Niro reaguje okamžitě, 
proto by těžká noha vedla k podřazování 
a větší spotřebě paliva. S dlouhým roz-
vorem a příznivě rozloženou hmotnos-
tí se crossover ladně pohybuje ostrými 
zatáčkami, reaguje pohotově, zvládá bez 
častého podřazování stoupání a výjimeč-
ně efektivně těží hybrid z každého klesá-
ní. V městském provozu pak elektromo-
tor se šesti rychlostními stupni dokáže 
auto posunovat živě a rychle. Jen hluk kol 
je trochu více slyšitelný. 

Překvapením je pro nás reálná spotřeba, 
protože zásadně nedůvěřujeme údajům vý-
robce. Při klidné jízdě předměstím rovným 
terénem podél Labe ukazuje palubní počí-
tač hodnoty 4,9 až 5 litrů, při stoupání na 

Komáří vížku 6,3–6,6 litru a v plném 
městském provozu a sérií semaforů 
kolem šesti litrů benzínu. Do seda-
del nás ale nejvíce zatlačila měře-
ná spotřeba na úseku 15 kilometrů 
při přechodu do stoupání, klesání 
a následné jízdy městem. Přehled-
ně monitorovaná rekuperace jela 
naplno a my se dostali na spotřebu 
4,2 litru. Kopcovitý terén je pro Niro 
ideální. Lithiový akumulátor Nira 
má o třetinu větší kapacitu a snese 
prudší nabíjení, což zvyšuje účinnost 
rekuperace. Krátkodobě je elektřiny 
k dispozici víc a bez benzinu doje-
dete dál. Kia Niro zcela právem ruší 
nadvládu Toyoty na hybridní pohon.

Cena Nira, šest set tisíc korun, je mož-
ná vyšší pro ty, kteří by chtěli srovnávat 
s esúvéčky bez komfortní výbavy a čis-
tě benzínovým pohonem. Pro ty, co před 
nákupem vozu počítají provozní náklady, 
cena odpovídá výkonu a kvalitě. Na začát-
ku víkendového rande s Nirem byly rozpa-
ky, na jeho konci velmi dobrý pocit. Tako-
vá motoristická láska na druhý pohled.  pmi

reAlcentrum cars, s. r. o.
Podhoří 374/2A, Ústí nad Labem
tel.: 472 744 039
e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz
www.realcentrum.kia.com
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Šéfdirigentem Seve-
ročeské filharmonie 
Teplice je v posledních 
čtyřech letech italský 
dirigent Alfonso 
Scarano. V Teplicích 
tak tráví asi čtvrtinu 
roku, protože kromě 
toho působí i v Thaj-
sku a na dalších 
místech. Teplický 
orchestr považuje za 
vynikající těleso a di-
vákům slibuje, že se 
mohou těšit na sklad-
by, které filharmonie 
ve své historii dosud 
nikdy neuvedla.

Kdy jste se poprvé dozvěděl 
o možnosti jít dirigovat do 
Teplic a jak vše probíhalo?
Poprvé jsem se Severočeskou 
filharmonií Teplice vystupo-
val v lednu 2011 v Tübingenu 
v Německu. Vzpomínám si, 
že jsme hráli Beethovenovu 
šestou symfonii a premiéru 
velmi obtížného Kaufmannova 
klavírního koncertu. Vzhledem 
k tomu, že to bylo poprvé, byl 
mezi námi zvláštní pocit. O rok 
později jsem byl jmenován 
hlavním hostujícím dirigentem 
a v roce 2013 šéfdirigentem 
Severočeské filharmonie.

Máte zkušenosti s prací 
s dalšími soubory, a to nejen 
v Čechách nebo Itálii, ale po 
celém světě. Jak hodnotíte 
Severočeskou filharmonii, 
v čem vyniká?
Miluji Severočeskou filharmo-
nii, obdivuji její dlouhou histo-
rii. Je to typicky český soubor, 
což znamená, že je kompaktní, 
pevný a s velmi kvalitní kaž-
dou jednotlivou nástrojovou 
skupinou. Měl jsem možnost 
spolupracovat s několika český-
mi orchestry a vždy jsem ocenil 
jejich kvality, především ty 
týkající se zvuku. Mimochodem 
považuji české hudební školství 
za jedno z nejlepších v Evropě.

Když se vrátíte do svého mlá-
dí, jak jste se dostal k hudbě?

Začal jsem v sedmi letech 
studiem na trubku u mého 
dědečka. Poté jsem začal hrát 
na bicí. Můj dědeček, Nonno 
Vincenzo, byl pro mě velmi 
důležitý. Pamatuji si ho velmi 
dokonale, ačkoli nakonec ne-
viděl nic z mé kariéry, protože 
zemřel, když mi bylo 11 let. 
Ale upřímně řečeno dodnes si 
dobře vzpomínám na jeho tón 
hlasu a na jeho laskavost.

A pokračování vaší kariéry?
Ve 13 letech jsem začal vést 
soubor v jižní Itálii, kde máme 
silnou tradici v tomto oboru. 
V našem hlavním repertoáru 
jsme měli třeba Beethovena, 
Verdiho a Pucciniho. Pak jsem 
začal studovat na konzervato-
ři. Když mi bylo 18 let, účastnil 
jsem se již většiny význam-
ných soutěží v Evropě a získal 
jsem i některé hlavní ceny. 
Podle mého názoru jsou takové 
soutěže pro mladé dirigenty 
zásadní.

Už jste někdy byl v České 
republice před svým angažmá 
v Teplicích?
Ano, deset let jsem působil 
jako hlavní hostující dirigent 
Virtuosi di Praga. Většinou 
jsem uvedl 4 koncerty za rok 
v Praze, a také jsme spolu 
udělali několik turné. Také 
v tomto případě jsem s nimi 
poprvé nevystupoval v České 
republice, ale ve Freiburgu 
v Konzerthausu. Teprve v po-
sledních čtyřech letech, tedy 
od doby, kdy jsem šéfdirigen-
tem v Teplicích, trávím v České 
republice delší čas. Jsem zde 
zhruba 13 týdnů v roce. 

Jak důležitá byla tato změna 
pro váš soukromý život? Kde 
žije vaše rodina? Tady, nebo 
v Itálii?
Vzhledem k tomu, že jsem 
již mnoho před tím, než jsem 
přišel do Teplic, pracovně ces-
toval po různých destinacích, 
a vždy bez rodiny, tak tomu je 

tak i nyní. Naše děti potřebují 
stabilitu, je třeba, aby navště-
vovaly stálou školu, aby byly 
v blízkosti svých příátel. Proto 

Alfonso Scarano: Pendluji mezi  Teplicemi, Bangkokem a Čínou

barva: oranžová

jídlo: Orecchiette – 
typické domácí jídlo 
z italského regionu 
Apulie

hudba: 
Ta, kterou diriguji

číslo: 5

politik: Každý čestný 
a čistý a je jedno, 
zda je z levého, či 
pravého spektra.

M o J E  N E J

vít lukáš
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jsme se s mou ženou Paolou 
dohodli, že zůstanou v Itálii. 
Moje rodina žije v Brescii a mé 
dvě děti zde chodí do školy. 
Můj syn Valerio, kterému je 
nyní 13 let, studuje hru na 
housle na Konzervatoři Gi-
useppe Verdiho v Miláně.

Teplice jsou považovány za 
jedno z nejkrásnějších měst 
v severních Čechách. Je to po-
dle vás pravda? A jaké je vaše 
oblíbené místo?
Máte pravdu, Teplice jsou 
velmi krásné. Moc se mi líbí 
Zámecká zahrada, protože je 
nejen velmi blízko mého bytu, 
ale je naprosto ideálním mís-
tem, kam si sem jít zaběhat. 
Další moje oblíbená místa jsou 
Restaurace Metropol, hotel 
Prince de Ligne a samozřejmě 
Beethoven.

Jak Ital jako vy žije v Čechách? 
Jaké tady máte koníčky?
Přiznávám, že  nemám čas na 
koníčky, protože v podstatě 
řečeno nezůstávám dlouho 
na jednom místě. Kromě toho 
necítím nutnost mít nějaké 
hobby, protože můj život doko-
nale naplňuje hudba.

Itálie je známá jídlem, špage-
tami, pizzou a dalšími speci-
alitami, v Teplicích je několik 
italských restaurací. Jíte tam, 
nebo raději vaříte doma? Pří-
padně dáváte přednost české-
mu jídlu? Jakému?
Na to mám jednoznačnou 
odpověď – koleno. To je moje 
nejoblíbenější české jídlo. 
Mám rád i všechny české 
polévky a také pokrmy s ma-

sem. Po pravdě nejsem žádný 
vegetarián.

Mohl byste popsat své plány 
se Severočeskou filharmonií 
na následující období?
Toto jo moje čtvrtá sezóna 
v Teplicích a stále dosahu-
jeme vynikajících výkonů. 
Uvedli jsme a uvedeme něko-
lik nových skladeb v našem 
repertoáru. Mám na mysli  
díla, která se dosud nikdy 
v Teplicích nehrála, nebo se 
hrála více než před dvaceti 
lety. Chceme tak našemu pub-
liku nabídnout co nejširší na-
bídku přední světové hudby. 
Současně budeme pokračovat 

v každodenní práci s orches-
trem. Za velmi důležitou také 
považuji naše snahu o zlep-
šení akustiky v Domě kultury 
Teplice.

A co vaše osobní plány 
do budoucna?
Můj profesní život je nyní trva-
le rozdělen na 13 týdnů v roce 
v Teplicích, dva měsíce v Bang-
koku a dva týdny v Číně. Pak 
je tu samozřejmě ještě moje 
hostující činnost s dalšími or-
chestry. V příštích dvou letech 
bych měl mít několik debutů 
například v Londýně, Istan-
bulu a Budapešti, pokud budu 
jmenovat ty nejdůležitější. 

Alfonso Scarano: Pendluji mezi  Teplicemi, Bangkokem a Čínou

Alfonso Scarano (1968) je šéfdirigent 
Severočeské filharmonie Teplice. Na 
této pozici působí od roku 2013, před-
tím byl hlavním hostujícím dirigentem 
filharmonie. Intenzivně spolupracuje 
také s Thailand Philharmonic orchestra 
v Bangkoku. Hudbě se začal věnovat ve 
svých sedmi letech, poté navštěvo-
val konzervatoř. V roce 1993 získal 
1. cenu na 5. ročníku soutěže Bottega 
International Conducting Competition 
v Teatro Comunale v Trevisu, v roce 
1997 zvítězil na 4. ročníku soutěže 
Franco Capuana European Commu-
nity Conducting Competition v Římě 
a v roce 2005 získal 2. cenu (1. a 3. 
cena nebyla udělena) v 1. ročníku 
soutěže luigi Mancinelli International 
Conducting Competition v Teatro 
Comunale v orvieto. V roce 2003 byl 
přizván Daniele Gattim k účasti na 
projektu Young European Conductors 
na Scuola di Musica v italské Fiesole. 
od roku 2009 pravidelně dirigoval Mo-
ravskou filharmonii olomouc. Zastával 
funkci hlavního hostujícího dirigenta 
v komorním orchestru Virtuosi di Praga 
(2000–2010) a hudebního ředitele 
a dirigenta operního festivalu Toscana 
opera Festival (2006–2008).

Alfonso Scarano

P r o F I l

Je jediným profesionálním symfo-
nickým orchestrem v Ústeckém kraji. 
Zakládací listina a úřední schválení 
orchestru je z roku 1838.  V současné 
době je zřizována statutárním městem 
Teplice a je jím zároveň pověřena 
pořádáním a organizačním zajištěním 
Hudebního festivalu ludwiga van 
Beethovena, který byl založen v roce 
1964. kromě vystoupení v Teplicích 
a na jiných místech Česka filharmo-
nie ročně odehraje i několik desítek 
vystoupení v zahraničí.

Severočeská 
filharmonie Teplice

I N F o
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Svérázný Václav Koubek 
zazpívá v Jazz Clubu
Užijte si v Jazz Clubu kon-
cert Václava Koubka. Akce 
se uskuteční  10. prosince 
od 20:00 hodin. Vstupné je 
140 korun. Václav Koubek je 
z toho typu kumštýřů, kterým 

se nežije lehce za žádného re-
žimu a který jednoduše řečeno 
není „user friendly“, neboli 
uživatelsky přátelský pro hlav-
ní média a velká publika. Však 
také spojení skřehotavého 
hlasu, temperamentní tahací 
harmoniky a svérázných textů 
často Koubkovi přinášelo 
a přináší povrchní osudky 
z „divnosti“ nebo na druhou 
stranu stejně tak povrchní po-
plácávání po zádech od rádoby 
spřízněných hospodských 
opilců. Přitom písně, filmy 
či povídky z Koubkovy dílny 
prozrazují, že do klubů zavítá 
přírodně lyrický, chlapsky me-
lancholický, plebejsky kritický, 
živelně vtipný a především 
velmi citlivý pozorovatel laby-
rintu světa i (ráje) srdce.  zt

Severočeské divadlo přijede do Teplic
Užijte si v Krušnohorském 
divadle představení Někdo 
to rád... Zajít si na něj mů-
žete 30. prosince do 19:30 
hodin. Vstupné je od 220 do 
300 korun. Představí se vám 
sólisté Severočeského divadla. 
Petr Malásek se inspiroval 
jazzem, originálními filmovými 
melodiemi a neopakovatelnou 
atmosférou tančíren a šantánů 
20. let minulého století. Libor 
Vaculík se volně inspiroval slav-
ným americkým filmem Billyho 
Wildera „Někdo to rád horké“, 

děj však z prostředí dívčí kapely 
přenesl do tanečních sálů a pó-
dií. Představení vzniklo v roce 
1994 pro Balet Národního 
divadla Praha. Nechte se unést 
barvitým humorným příběhem 
plným překvapivých gagů 
i pohybového šarmu. Na vlastní 
oči se přesvědčte, že sólisté ba-
letního souboru se z tradičních 
rolí princů, labutí a víl dokáží 
lehce převtělit do smolařských 
kabaretiérů, tanečnic, milioná-
řů, gangsterů, pašeráků a celé 
řady dalších postav.  zt

Fešáci vystoupí 
v teplickém divadle

Zveme vás na vánoční koncert 
jedné z nejpopulárnějších 
českých country skupin, která 
v příštím roce oslaví již 50 let 
na hudební scéně. Pro velký 
úspěch z loňského roku opět 
s Rosťou Fišerem (nejvěrnějším 
dvojníkem Michala Tučného) 
a písněmi Michala Tučného 
z období jeho působení u Fe-
šáků. Vzpomeneme i na Jindru 
Šťáhlavského a Pavla Brümera. 
Nebude chybět ani oblíbená 
tradiční ,,fešácká vánoční 
scénka“ a samozřejmě vánoční 
písně. Akce se uskuteční 13. 
prosince od 19:00 hodin v Kruš-
nohorském divadle. Vstupné je 
od 190 do 270 korun.  zt

I N Z E R C E

Půjdem spolu 
do Betléma
Divadelní soubor Kulturního 
domu Olympie Krupka vystou-
pí v Krušnohorském divadle. 
Na akci se můžete těšit 18. 
prosince do 10:30 hodin. 
Vstupné je 70 korun.  Rodinné 
představení, při kterém se rov-
ným dílem pobaví a poučí děti 
i jejich rodiče. Příběh o naro-
zení Ježíška a co všechno se 
kolem toho odehrávalo v podá-
ní renomovaného divadelního 
souboru z Krupky. Představení 
je ozvláštněno přípitkem 
a ochutnávkou vánočního 
cukroví z kuchyní hereckých 
protagonistů.  zt

Rybova mše zazní v kostele 
Ani letos nejsou Tepličané ochuzeni o adventní koncerty. Jejich 
celý program najdete na straně 2. Určitě nevynechejte ten, 
který se uskuteční 11. prosince od 18:00 hodin v kostele sv. Jana 
Křtitele. Nejoblíbenější mše Jakuba Jana Ryby doprovázející 
typické české Vánoce opět zazní v nastudování Smíšeným 
pěveckým sborem a Symfonickým orchestrem Konzervatoře 
Teplice. Vstupné je 100 korun.  zt

Vánoční koncert 
Tonyho Ackermana

Skvělým zážitkem bude kon-
cert Tonyho Ackermana v tep-
lickém Jazz Clubu. Vystoupí tu 
16. prosince od 20:00 hodin. 
Vstupné je 140 korun. Tony 
hraje na pět akustických kytar 
a dává nám vychutnat nejen 
velkou rozmanitost zvuku, 
ale také předvede různé styly 
a hudební světy. Po vydařeném 
loňském vánočním koncertě 
máme šanci si zážitek zopako-
vat. Nebudou proto chybět ko-
ledy v angličtině a češtině!  zt

David Deyl zazpívá 
s filharmonií
Vánoce oslaví v Teplicích 
i populární zpěvák David Deyl. 
V domě kultury vystoupí spolu 
se Severočeskou filharmonií 
Teplice. Těšit se můžete na 
nevšední zážitek. Koncert 
se uskuteční 10. prosince od 
19:00 hodin. Vstupné je 390 
korun.  zt
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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

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.
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Celoskleněné dveře: Přirozené světlo v celém interiéru
V současném interiérovém designu 
získává sklo na popularitě. Dovoluje 
přirozenému světlu pronikat do místnosti 
a jako transparentní materiál umožňuje 
průhledy mezi jednotlivými obytnými 
zónami. Sklo otevírá prostor.

Jednoduchou aplikací jak dosáhnout 
dojmu z otevřeného prostoru a zároveň 
zachovat hranice jednotlivých místností 
jsou celoskleněné dveře. Celoskleněné 
dveře mohou být průhledné a plně lesklé 
nebo matné, s částečným dekorem nebo 
v barevném provedení. Záleží na majiteli 
domu či bytu, zda zvolí interiérové dveře 
s mléčným sklem (Matelux®), aby zachoval 
diskrétnost  prostoru za nimi, nebo čiré 
(Planibel® Clear), aby vytvořil nenápadné 
přechody. 

Otočné dveře
Nahraďte plné dveře celoskleněnými. 
Výraznou změnu ve vašem interiéru může 
zajistit výměna běžných plných otočných 
dveří za celoskleněné. Nepřebernou 
nabídkou designových variant skla či 
kování vytvoříte dveře přesně dle vašich 
představ. lze využít stávajících zárubní 
nebo kotvit přímo do stěny. Nevyhnutel-
ným řešením je využití celoskleněných 
dveří v případě skleněné stěny či příčky.

Ušetřete místo
Posuvné dveře umožňují lepší využití 
prostoru. Tuto otázku řeší především 
obyvatelé malometrážních bytů. Posuvné 
dveře nahrazují klasické otočné dveře 

tam, kde pro otvírání není dostatek místa. 
Z praktického hlediska umožňují vytvoření 
soukromí či naopak sdíleného prostoru, 
a to dle individuální nálady obyvatelů. 

Zároveň jsou velmi elegantní a poskytují 
vzhled luxusního designu. Vedle svých 
estetických kvalit nabízí sklo také široké 
praktické výhody. Jednoduchá údržba 
a odolnost vůči běžným chemikáliím 
používaných v domácnosti staví sklo nad 
ostatní materiály.

Posuvné dveře ze skla jsou bezpečným 
řešením, vyrábí se z tepelně tvrzeného 
skla tloušťky 8 mm, které splňuje bezpeč-
nostní požadavky. Navíc je odolnější proti 
poškrábání.

Kování a posuvné systémy
Akcentem celoskleněných dveří je kovaní. 
Pokud je promyšleně vybráno, podtrhne 
stylovou jednotu s prostorem. Z širokého 
výběru posuvných systémů pro celo-
skleněné dveře lze vybrat dvě základní 
skupiny: posuvné dveře na stěnu a do 
pouzdra. Zvolíte-li první variantu, stává 
se sklo plnou součástí interiéru a tvoří vý-
razný designový prvek i v případě, jsou-li 
dveře otevřené. Tento způsob technického 
uchycení posuvů na stěnu je vhodný pro 
případ, je-li šířka dveří větší než standard-
ní stavební pouzdra. Z posuvných systémů 
pak vybíráme buď viditelnou vodící tyč, 
která odhaluje estetiku technických 
detailů a zdůrazňuje funkčnost, nebo 
provedení s elegantní krycí lištou. Při 
variantě posuvných dveří do stěny nebo 
stavebního pouzdra dveře nijak nepřekáží 
v prostoru. Nadčasový vzhled a úzké 
provedení umožňují maximální a efektivní 
využití prostoru v interiéru.  pr

Pro více informací o výrobcích společ-
nosti AGC Glass Europe a o dalším 
využití skla v interiéru navštivte webo-
vé stránky www.yourglass.com nebo 
nás kontaktujte na pavel.hotovy@ 
eu.agc.com; tel.: 417 502 139.

k o N T A k T

sklo se saténovou povrchovou 
úpravou matelux®
Matelux® slouží jako jemný světelný filtr 
a poskytuje určitou úroveň soukromí. 
Mezi hlavní výhody skla Matelux® patří 
snadná údržba a vysoká úroveň světelné 
prostupnosti.

vzorované sklo oltreluce®
Oltreluce® jemně filtruje různé podoby 
světla, přičemž odvážně staví na odiv 
svůj moderní vzhled. Kolekce představuje 
vzory: CIRCLES (kruhy) a SPACE (prostor).

neutrální sklo planibel® clear
Planibel® Clear se vyznačuje především 
svou vysokou úrovní světelné 
prostupnosti. Dokonalé plochy velkých 
rozměrů dovolí světlu vstoupit do 
vaší domácnosti. Dokonalé neutrality 
dosáhnete zvolením vysoce čirého skla 
Planibel® Clearvision.

sklo dekorované sítotiskem Artlite®
Artlite® nabízí širokou škálu vzorů růz-
né úrovně průhlednosti s možností potis-
ku téměř celé skleněné plochy. Potisk na 
skle slouží především k navození požado-
vané atmosféry a dodá interiéru atrak-
tivní nádech.

S k l A  o D  A G C

Foto: AGC GlAss EuRopE, 
poRtA QuIDAM DIGRIGIo

Chutný oběd po italsku v obchodním domě
Jednou z možností, kam si bě-
hem nákupů v obchodním cen-
tru v Srbicích skočit na oběd či 
jakékoli jídlo, je místní italská 
restaurace Trapolla. Ač se 
nachází v obchodním centru, 
interiér napovídá už od začát-
ku, že zde nebude nejlevněji. 
Vnitřek je vkusně zařízený. Od 
centra mírně oddělený, ale ne 
zcela, lidé, kteří chodí kolem, 
vám do talíře nakonec nejspíše 
uvidí. Záleží na tom, jaký stůl 
obsadíte.

Do dosednutí ke stolu čekám 
na obsluhu několik minut, je 
zde pár hostů a číšnice se jim 
věnovala přede mnou. Objed-
návám si kolu a chvíli disku-
tujeme o jídle. Doporučuje mi 
pizzu, kterou zde prý dělají 
dobrou, ale protože jsem ji měl 
před dvěma dny, rozhoduji se 
jinak. Nakonec volím Penne 
Milano, zaujmou mne přede-
vším hříbky, které obsahují.

Pití dostávám obratem 
a k tomu domácí pečivo a by-
linkové máslo. Čekání si tak 
mohu zkrátit, a pečivo s más-
lem je opravdu dobré. Přesně, 
jak by člověk v takovém přípa-
dě očekával. Podnik vlastní wifi 
nemá, ale lze se snadno napojit 
na signál celého obchodního 

centra. Stejně tak nelze hodno-
tit toaletu, i zde se člověk musí 
spokojit s těmi centrálními. Bý-
vají tu uklizené.

Na hlavní jídlo nakonec če-
kám asi 20 minut. Během té 
doby sleduji kuchaře, který 
připravuje pizzy a dává je do 
místní pece. Porce penne je 
přiměřená, posypaná hezkou 
vrstvou parmezánu. Po prav-
dě nemám jídlu co vytknout, 
a slibované hříbky opravdu ob-
sahuje, několik velkých kusů. 
Sním proto vše.

Za jídlo a pití tu nakonec ne-
chávám 180 korun. To je zatím 
nejdražší oběd, který jsme za 
poslední rok v Teplicích jedl. 
Na druhou stranu se ale nejed-

nalo o žádnou hospodskou ho-
tovku, ale italskou specialitu. 
Strávil jsem tu 45 minut.

Na to, zajít na rychlý oběd 
o přestávce v práci Trapolla pří-
liš není, ani na to, se zde najíst 
levně. Spíše je to o tom si zde 
příjemně a delší dobu posedět 
s přítelkyní či přáteli a užít si 
příjemnou kuchyni. K tomu ji 
lze určitě doporučit.  lu

ŠtolA
2 hrnky hladké mouky, 1 máslo, 
1 hrnek rozinek, 2/3 hrnku 
pomerančové kandované kůry, 
1/2 hrnku cukru, 1/3 hrnku 
vlažného mléka, 1 žloutek, 2/3 
kostky droždí, 1 lžíci rumu, 1 lžičku 
citronové kůry, ½ lžičky soli, 
špetku muškátového oříšku, 
½ hrnku moučkového 
cukru na posypání

V hrnku s vlažným mlékem 
rozmícháme droždí se lžící 
cukru a lžící mouky. Na tep-
lém místě necháme vzejít kvásek. 
Jeden hrnek mouky prosejeme do mísy, 
přidáme cukr, sůl, muškátový oříšek, 
rozinky, kandovanou i strouhanou kůru 
a 4/5 kostky másla utřeného se žlout-
kem a rumem. Vše zalijeme mlékem 
a vzešlým kváskem. Těsto mícháme 
vařečkou, dokud se nezačne lepit, pak 
přisypeme zbylou mouku, rukama 
vypracujeme a necháme pod utěrkou 
hodinu kynout.

Těsto rozválíme na pomoučeném 
válu, vytvarujeme a necháme na 
teplém místě 20 minut kynout. Pak 
pečeme v troubě vyhřáté na 165 °C 
50 minut. Horkou štolu několikrát 
přetřeme rozpuštěným máslem, 
zasypeme moučkovým cukrem 
a necháme zchladnout.

V Á N o Č N í  T I P
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Šťastné a výhodné
Nadělte si vůz za  
skvělou cenu!

290 000 Kč

Škoda Octavia 2015

249 999 Kč

8 000
KVALITNÍCH VOZŮ  
ZA NEJLEPŠÍ CENY

Až

Zimní pneu
k vybraným vozům

A
KC

E

800 110 800 Volejte zdarma 
denně 8–21 hod.

www.aaaauto.cz
Více info o akcích na www.aaaauto.cz/akce

TEPLICE  
Novosedlická 1828

PO–NE   9:00–21:00

Hráči Nordians Teplice zvou na trénink 
Máme za sebou další veřejný 
nábor do týmu amerického 
fotbalu Nordians Teplice. Spe-
ciálně upravené tréninky máte 
možnost navštívit jako diváci 
nebo rovnou aktivně. Stačí 
sportovní oblečení a obuv, víc 
není zpočátku třeba. Nábor 
je určen pro všechny, kteří 
se chtějí stát součástí velké 
rodiny, jsou ochotni bojovat 
jeden za druhého a sami na 
sobě pravidelně makat. Nejsou 
žádná omezení, právě na-

opak se zde uplatní všechny 
váhy i typy postav. Ať už jste 
tedy atleticky založeni a rádi 
běháte, nebo u vás převládá 
těžká váha a síla, najde se pro 

vás ten pravý post. Pravidlem 
týmu je, že šanci dostane 
každý, a pokud se bude snažit, 
stane se i platným členem 
a válečníkem. Od prosince 
máte možnost navštívit tré-
nink Nordians každé pondělí 
na venkovním hřišti sportov-
ního areálu Anger od 17:45 do 
19:30. Dále pak každý čtvrtek 
ve sportovní hale v Krupce, 
a to od 19:45 do 21:30. Pro více 
informací kontaktujte trenéra 
na čísle 724 808 050.  Petr Prášek

Multikulturní den 
na gymnáziu 
Na Biskupském gymnáziu, ZŠ 
a MŠ Bohosudov jsme prezen-
tovali romskou kulturu, když 
se žáci v tzv. Multikulturním 
dnu seznamovali s rozdíly 
a shodami v různých kultu-
rách. Akce probíhala 21. října 
v duchu citátu: „Prohlubujme 
to, co nás spojuje, překonávej-
me to, co nás rozděluje, ucho-
vávejme to, co nás rozlišuje.“ 
Workshop zástupců Salesi-
ánského střediska Štěpána 
Trochty – dům dětí a mládeže 
se skládal ze tří částí. Jiří Čon-
ka vyprávěl, jak docházel do 
střediska jako kluk a v součas-
nosti zde pracuje jako pedagog 
a grafik. Pavlína Urbanová 
představila cestu od dobrovol-
níka k zaměstnanci střediska. 
A spolu s dětmi z hudebního 
kroužku zazpívala a zahrála 
romské písničky. Amálka Ho-
lubová, která přijela se svými 
malými svěřenci z tanečního 
kroužku, prezentovala rom-
skou historii. Všichni společně 
svou bezprostředností a tem-
peramentem strhli k písním 
a tanci i žáky, kteří se tak na 
workshopu opravdu vyřádili.

 Hana Machová, Salesiánské středisko 
Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže

Kroužek REV!VAL znovu v Praze 
Kroužek REV!VAL se opět rozjel 
do světa. Tradičně se zúčastnil 
festivalu integrace Slunce 2016 
v pražském Paláci Akropolis, 
aby svým koncertem rozprou-
dil krev publiku v tomto věhlas-
ném centru kultury. Autobus 
se členy kapely a početným 
fanouškovským doprovodem, 
který si troufáme označit za 
„tvrdé jádro“, vyrazil už v 7:30, 
vystoupení přitom mělo začít 
v 11 hodin. Paní moderátor-
ka uvedla Kroužek REV!VAL 
jako rockovou kapelu, která 

je zlatým hřebem dopoledne 
a jejíž vystoupení vždy roztančí 
publikum. Nasadili jsme tedy 
profesionální tvář (jaká jen 
byla v našich silách) a opřeli 
jsme se do toho. Je znát, že děti 
již mnoho vystoupení absol-
vovaly, neboť jejich výkon se 
stává čím dál suverénnějším, 
počínají si přirozeně, dělají 
šou, jsou milé a vtipné, ale 
zároveň dávají pozor jeden na 
druhého a hlídají, aby vystou-
pení bylo vyvážené. Nikdo 
se nedere dopředu, nikdo se 

výrazně nedrží zpátky. Písničky 
pěkně šlapaly a publikum nás 
za to odměnilo nadšeným po-
tleskem. Domů jsme odjížděli 
spokojení a příjemně unavení. 

 Zuza Potočková
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Během adventních víkendů jezdí autobusy 
z Teplic do Prahy každou hodinu
Od druhého adventního víkendu jezdí na lince 
z Teplic do Prahy mimořádné posilové spoje, 
protože se očekává v době předvánočních náku-
pů větší množství cestujících. Autobusy jezdí bě-
hem adventních víkendů každou hodinu. „Před 
Vánoci lidé vždy více cestují, proto přidáme do 
jízdního řádu posilové spoje. Počítáme, že zájem 

o cesty do Prahy bude veliký, lidé budou vyrážet 
za nákupy i na vánoční trhy,“ říká ředitel Arriva 
Teplice, Petr Havlík. Mezi sedmou ráno a osmou 
večer jezdí z Teplic do Prahy autobus každou 
hodinu, z Prahy jezdí v hodinovém intervalu až 
do 22:10. Adventní jízdní řád platí o sobotách 
a nedělích do 18. prosince letošního roku.  zt

Ohlédnutí za 
sezónou ve stáji 
Členi jezdeckého klubu 
Sportovní stáj Svobodová, z. s., 
v letošním roce startovali na 
mnoha závodech po celé ČR. 
Nejmenší děti, které navště-
vují jezdeckou školičku, měly 
po celý rok možnost startovat 
na hobby jezdeckých závodech 
v Bystřanech v jízdách zruč-
nosti, které jsou přímo pro děti 
a začátečníky určené. Jezdky-
ně, které už vlastní jezdeckou 
licenci, se účastnily závodů 
převážně v disciplínách parkur 
a drezura. Mezi nejvýraznější 
úspěchy roku 2016 Sportovní 
stáje Svobodová, z. s., patří 
7. místo v celorepublikovém 
finále kritéria mladých koní 
v drezuře (Petra Svobodo-
vá – Spirita), dále 2. místo 
na severočeském oblastním 
mistrovství v drezuře (druž-
stva Svobodová, Studničková, 
Bártová) a 5. místo v juniorech 
(Daniela Černíková – Etna).

 Petra Svobodová

Tipy na vánoční trhy v Drážďanech, Míšni a Königsteinu
Historický vánoční trh v pevnosti

Pevnost Königstein zve o adventních 
víkendech na 21. historicko-romantický 
vánoční trh. „Königstein – Vánoční po-
hádka“ je otevřen každou sobotu a neděli 
o adventních víkendech od 11 do 19 hodin. 
Výstavy na pevnosti jsou otevřené od 
9 hodin. Vstup na trh, události a všech-
ny výstavy je zahrnut ve vstupném do 

pevnosti. Kovářské kladívko duní, dřevo 
v ohni praská, oblaky páry se vznáší nad 
obrovskými měděnými kotly se zvěřino-
vou polévkou. Již 21. ročník historického 
romantického vánočního trhu na pevnosti 
Königstein je příjemnou alternativou 
k předvánočnímu nákupnímu shonu.

Romantický vánoční trh v Míšni
Historické tržiště na náměstí Marktplatz 
v Míšni je ideální kulisou pro romantický 
vánoční trh. Otevřen je až do 8. ledna 
2017. Na trh můžete vyrazit do 24. 12. 
denně 11–20 h, Štědrý den 10–13 h, Zimní 
trh 25. 12.–8. 1. 2017 denně 11–18 h.

Zimní radovánky v Drážďanech 
Ani ne měsíc po skončení vánočního trhu 
Vánoční trh Striezelmarkt se na dráž-
ďanském náměstí Altmarkt objeví další 
příležitost k posezení u svařeného vína 
i jiným zimním radovánkám. Od 20. ledna 
do 5. března 2017 tu vyroste bruslařská 

dráha, bobová skluzavka, lední dráha na 
metanou, několik dřevěných srubů a vě-
trný mlýn s restaurací, ze kterého bude 
dokonce sněžit. Vedle sportovního vyžití 
se tu dále lze i dobře najíst u různých 
stánků s občerstvením či ve vyhřátých 
srubech. Do zábavního areálu na Altmark-
tu je vstup zdarma.  zt

teplice, celní 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Teplice, Benešovo náměstí 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05

Teplice, Pražská 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 19:08 20:08 21:08

Praha, Holešovice * 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10
* PŘÍJEZD

praha, holešovice 9:00 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:10

Teplice, Pražská 10:03 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33 22:33 23:13

Teplice, Benešovo náměstí 10:06 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36 22:36 23:16

Teplice, Hlavní nádraží 10:08 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:38 23:18

Teplice, Celní * 10:10 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40 23:20

J í Z D N í  Ř Á D
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I N Z E R C E

Děkujeme partnerům i fanouškům za přízeň v roce 2016 Děkujeme partnerům i fanouškům za přízeň v roce 2016 

P Ř I S T A V o V Á N í  V E l k o k A P A C I T N í C H  k o N T E J N E r ů  V   T E P l I C í C H

Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 
 15.12.–19.12.2016
Sobědruhy, S.K.Neumanna x 5. května – u hřiště 
 12.12.–15.12.2016
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 
 6.12.–9.12.2016
Krušnohorská  – parkoviště 23.12.–27.12.2016
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
 7.12.–10.12.2016
Unčínsk 23.11.–26.11., 28.12.–31.12.2016
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 
 16.12.–20.12.2016
Proboštovská x Táborská 8.12.–12.12.2016
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 
 30.12.2016 – 3.1.2017
J. Koziny – parkoviště u tří věžáků 
 27.12.–30.12.2016
Maršovská – parkoviště naproti ZŠ 
 1.12.–5.12.2016
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou 
Policie ČR  30.12.2016 – 3.1.2017
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – 
na parkoviště 8.12.–12.12.2016
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – 
na parkovišti 29.12.2016 – 2.1.2017
Bohosudovská 1478–83 – na parkovišti 
(naproti Kauflandu) 22.12.–26.12.2016
Bohosudovská 1487–8 – parkoviště naproti OKAY  
 2.12.–6.12.2016
Bohosudovská 1605 – na parkovišti 
(naproti SČVK). 15.12.–19.12.2016
Masarykova x Olbrachtova 26.12.–29.12.2016
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 
 22.12.–26.12.2016
A.Staška 1717–18 – na parkovišti 
(část ul. směrem k Přítkovské) 14.12.–17.12.2016
A. Staška 1709–10 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Červ. kostelu) 29.12.2016 – 2.1.2017
A. Staška 1706–9 – na nové parkoviště 
v zadním traktu 8.12.–12.12.2016

Zemská 1439 15.12.–19.12.2016 
Hlávkova 9.12.–13.12.2016 
Scheinerova 30.12.2016 – 3.1.2017
Nedbalova x Fibichova 8.12.–12.12.2016
Edisonova 1841–3 na parkovišti 
 19.12.–22.12.2016
Severní x Na Haldách 15.12.–19.12.2016
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od 
Modlanské ul.) do 3.12.2016
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 15.12.–19.12.2016
Skupova x Havlíčkova 26.12.–29.12.2016
Skupova x Thámova 23.12.–27.12.2016
Metelkovo nám. x Fügnerova 1.12.–5.12.2016
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 8.12.–12.12.2016
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti 
u „Palm Beache“ 14.12.–17.12.2016
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem) – 
na parkovišti přes silnici 29.12.2016 – 2.1.2017
Kosmonautů 22.12.–26.12.2016
Kpt. Jaroše 12.12.–15.12.2016
V Závětří 1676 2.12.–6.12.2016
Doubravická 1683 22.12.–26.12.2016
Raisova 2573 – bok dom 23.12.–27.12.2016
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou 
s ul. B.Němcové 9.12.–13.12.2016
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 
 29.12.2016 – 2.1.2017
J. Hory x U Horského pramene 
 30.12.2016 – 3.1.2017
J. Hory x Vančurova 23.12.–27.12.2016
E.Krásnohorské – u nádoby na sklo 
 19.12.–22.12.2016
Máchova ul. – před křižovatkou 
s ul. Fr. Šrámka 7.12.–10.12.2016
Jankovcova u garáží (tabák) 16.12.–20.12.2016
K. Čapka 2525 – u křižovatky 
s ul. U schodů 30.12.2016 – 3.1.2017

Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 
 9.12.–13.12.2016 
Potěminova x K. Čapka 5.12.–8.12.2016
Zeyerovo nám. 1300 26.12.–29.12.2016
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 
 9.12.–13.12.2016
Fučíkova stezka x Foersterova 1.12.–27.12.2016 
Křičkova x Škroupova 5.12.–8.12.2016 
Křížkovského 2508–10 16.12.–20.12.2016
P. Holého x Purkyňova 20.12.–23.12.2016
Kollárova x Hálkova, event. 
Mrštíkova x Potěminova 28.12.–31.12.2016
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 
 12.12.–15.12.2016
Tyršova 30.11.–3.12.2016
Dubská x Brožíkova 2.12.–6.12.2016  
Dubská x U Hřiště 14.12.–17.12.2016
Alejní 2754 – zeleň 26.12.–29.12.2016 
Písečná 2990 28.12.–31.12.2016
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní silnice 
 20.12.–23.12.2016
Pražská 3009–11 – na parkoviště u hlavní silnice 
 9.12.–13.12.2016
Sviní potok, Prosetice – na úrovni 
ul. Pod Hvězdárnou 21.12.–24.12.2016
Stará Mlýnská x Souběžná 13.12.–16.12.2016
Rohová 185 – z boku 1.12.–5.12.2016
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 
 19.12.–22.12.2016
Svatováclavská x Vladislavova 1.12.–5.12.2016
Novoveská 3090–3 20.12.–23.12.2016
Habrová 3082 6.12.–9.12.2016
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 
 27.12.–30.12.2016
Javorová 3025 13.12.–16.12.2016
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 
 13.12.–16.12.2016
Jugoslávská 1941 6.12.–9.12.2016
Francouzská x Varšavská 13.12.–16.12.2016

Ostravská x Bulharská 27.12.–30.12.2016
Slovenská 2645 – naproti  na zeleň 
 5.12.–8.12.2016
Slovenská 2638 16.12.–20.12.2016
Jugoslávská 2534–5 28.12.–31.12.2016
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů 
č.p. 2709–2717 21.12.–24.12.2016
Jugoslávská – před křižovatkou 
s Moravskou ul. 21.12.–24.12.2016
ul. U garáží – u bývalého bunkru 
 27.12.–30.12.2016
Bílinská – točna MHD 6.12.–9.12.2016
U Soudu – zeleň nebo dopravní značení 
 28.12.–31.12.2016
Vrázova x Svojsíkova 21.12.–24.12.2016
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků 5.12.–8.12.2016
Libušina 2350 –bok domu  na zeleni 
 19.12.–22.12.2016
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 
 14.12.–17.12.2016
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 29.12.2016 – 2.1.2017
Stará Duchcovská 403 6.12.–9.12.2016
Sklářská 223 – 247 21.12.–24.12.2016
V Břízkách – točna  MHD 7.12.–10.12.2016
Mostecká 1564 x Ruská 5.12.–8.12.2016
U Nemocnice 2190 – za garážemi 
 19.12.–22.12.2016
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 
 26.12.–29.12.2016
Litoměřická 12.12.–15.12.2016
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku věžáků 
 12.12.–15.12.2016
Jaselská 315 – naproti přes silnici 
 13.12.–16.12.2016
Zrenjaninská 297–8 14.12.–17.12.2016
Zrenjaninská 320–1 20.12.–23.12.2016
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob 
na tříděný odpad 2.12.–6.12.2016
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Více informací, další akce a podrobný program na www.usteckevanoce.cz

Ústecké VánoceceonánonáVesÚÚ Vákékececctest
Lidické náměstí / Kostelní náměstí / OC Forum

Vánoční trhy 27. 11. – 23. 12. 2016 10:00–19:00

Generální partneři

facebook.com/usteckevanoceZměna programu vyhrazena

ÚSTECKÝ

Lidické náměstí
 sobota 3. 12. Sobota v duchu pohádek 

a hudby
 15:00–16:00 Divadelní soubor Li-Di – pohádka „Voda 

dobrá, voda zlá“
 16:00–17:00 Bee Gees revival
 neděle 4. 12. II. adventní neděle 

s Divadlem v Pytli
 16:00–18:00 Pohádka „O Nikolausovi“
 18:00–18:30 Ústečtí trubači
 15:00–18:00 Zoovláček
 pondělí 5. 12. Den s Mikulášem, čertem 

a andělem
 17:00–19:00 Čertovský program plný pohádek, 

hudby a soutěží. Mikulášská nadílka, 
čertovský průvod masek a závěrečná 
ohnivá show

 19:00–19:30 Ústečtí trubači
 15:00–18:00 Zoovláček
 pátek 9. 12. Historický pátek
 16:00–18:00 Vánoční hra „Cirkus Berto“

Historické městečko a řemesla
 sobota 10. 12. Sobota v duchu pohádek 

a hudby
 15:00–16:00 Diva-Dlo – pohádka „Kouzelný kalendář“
 16:00–17:00 Muzikál Pomáda
 18:00–18:30 Ústečtí trubači
 neděle 11. 12. III. adventní neděle 

s divadlem
 13:30–14:30 Divadlo Uličník
 16:00–18:00 Divadlo BezeVšeho
 15:00–18:00 Zoovláček
 pondělí 12. 12. Den pro děti s divadlem
 16:00–18:00 Pohádka „Ledové království“
 pátek 16. 12. Historický pátek
 16:00–18:00 Historický pátek s šermíři, historickou 

hudbou, pohádkou a závěrečnou 
ohnivou show

 sobota 17. 12. Sobota v duchu pohádek 
a hudby

 14:00–15:00 Diva-Dlo – pohádka „Ježíšek žije“
 16:00–17:00 Muzikál Děti ráje
 18:00–18:30 Ústečtí trubači
 neděle 18. 12. IV. adventní neděle 

Živý betlém s agenturou 
Stol Art

 15:00–16:00 Dobrá zpráva z cébéčka: „Zpěvem 
a slovem přemýšlíme o duchovním 
významu Vánoc“

 16:00–18:00 Živý betlém s agenturou Stol Art
 15:00–18:00 Zoovláček

 pondělí 19. 12. Den pro děti s divadlem 
„Zavřete oči a začněte snít“

 16:00–17:00 Cirkus Mini
 17:00–18:00 Divadlo Krabice Teplice
 středa 21. 12. Rozsviťme Ústí
 16:00–18:00 8. ročník charitativní akce Nadačního 

fondu Matěje Proška pořádané 
na podporu handicapovaných 
dětí, akce je spojena s tradičním 
vypouštěním lampiónů

 čtvrtek 22. 12. Den s Centropolem
 14:00–16:00 Naše děti, naše energie - animační 

program pro děti 
  Road show Energie pomáhá
 16:00–17:00  Dětský pěvecký sbor
 16:45 Slavnostní ukončení Ústeckých vánoc 

a předání dárků ze Stromu splněných 
přání

 17:00 Koncert Moniky Absolonové 
 

 pátek 23. 12. Brass Bombers
 15:30–16:30 Vánoční koncert kapely Brass Bombers

Vánoční trhy
   27. 11. – 23. 12. 
 10:00–19:00 Lidické náměstí a nově ve velkém 

i Kostelní náměstí
V rámci vánočních trhů zvířátka 
a kolotoče

TIP města
 neděle 1. 1. 2017 Střekovské nábřeží
 18:00 Slavnostní novoroční ohňostroj města 

Ústí nad Labem

Kostelní náměstí, OC Forum
 sobota 3. 12. Pohádkové Vánoce v OC 

Forum
 14:00–15:00 Štěpánčino divadlo 
 15:00–16:00 Dobrá zpráva z cébéčka: „Zpěvem 

a slovem přemýšlíme o duchovním 
významu Vánoc“

 16:00–17:00 Ústecký dětský  sbor UJEP – Cvrček
 17:00–18:00 Vánoční zpívání s Dětským domovem 

Severní Terasa a Domem dětí a mládeže
 neděle 4. 12. II. adventní neděle plná 

hudby
 16:00–17:00 The Boom – The Beatles Revival Band 
 pondělí 5. 12. Den s Mikulášem, čertem 

a andělem
 15:00–17:00 Čertovský program plný pohádek, 

hudby a soutěží. Mikulášská nadílka, 
čertovský průvod masek 
a závěrečná ohnivá show

 čtvrtek 8. 12. Den s PF Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně

 16:00–16:30 Žárofky – Václav Říha a Václav Nekolný
 16:30–17:00 Matěj Kroutil
 17:00–17:30 Tomáš Kostka
 17:30–18:00 Hanny – Hana Řánková
 sobota 10. 12. Pohádkové Vánoce v OC 

Forum
 13:00–14:00 Divadlo Krabice Teplice
 16:00–17:00 Kapela No Headache
 17:00–18:00 Základní umělecká škola Děčín pod 

vedením paní uč. Moniky Jindrákové
 neděle 11. 12. III. adventní neděle plná 

hudby
 16:00–17:00 Vánoční koncert Lucie Bergerové
 čtvrtek 15. 12. Den s PF Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně
 16:00–16:30 Team Play – Tomáš Říha a Petra 

Andělová
 16:30–17:00 Matěj Kroutil
 17:00–17:30 Tomáš Kostka
 17:30–18:00 Honza Suchánek
 sobota 17. 12. Pohádkové Vánoce v OC 

Forum
 13:00–14:00 Sváťovo dividlo 
 16:00–17:00 Základní umělecká škola Děčín pod 

vedením paní uč. Moniky Jindrákové
 17:00–18:00 Vánoční zpívání s Dětským domovem 

Severní Terasa a Domem dětí a mládeže
 neděle 18. 12. IV. adventní neděle plná 

hudby
 16:00–17:00 Abba revival

Ježíškova cesta
  27. 11. – 22. 12. OC Forum
  Ježíškova pošta a Strom splněných 

přání
  Vhoďte své přání do Ježíškovy schránky 

a Vaše přání se splní

Vánoční dílničky v OC Forum
  3.–4. 12., 10.–11. 12., 17.–18. 12.
 10:00–18:00 Každou sobotu a neděli

Kostel sv. Vojtěcha
  Koncerty s  Centropolem
 neděle 11. 12. III. adventní neděle plná 

hudby
  Infl agranti s hostem Josefem Vojtkem
 neděle 18. 12. IV. adventní neděle plná 

hudby
  Jaroslav Svěcený, Julie Svěcená, 

Miloslav Klaus a Ladislav Horák
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