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Lucie 
Pernetová

Za Ulici jsem ráda 
i proto, že jsem opravila 
střechu na chalupě
STRANY 8–9

INZERCE MC20170418

   PROVOŇTE O VÁNOCÍCH SVŮJ DOMOV
    VÝROBKY ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ I VAŠÍ POKOŽCE
  NÁVRAT TRADICE DO ÚSTÍ NAD LABEM
V PŘÍŠTÍM ROCE UPLYNE 170 LET OD ZAHÁJENÍ VÝROBY SVĚTOVĚ PROSLULÉHO MÝDLA S JELENEM

VÁNOCE S  JELENEMVÁNOCE S  JELENEM

VÍCE NA STRANĚ 12

SVĚTOVĚ PROSLULÉHO MÝDLA S JELENEM

JELENEMJELENEM
   PROVOŇTE 
    VÝROBKY ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ



BOŽÁK 
8/12 2100  Robin Zoot
22/12 2100 ŠTĚDRÝ VEČER (PŘED)CHLASTAL
25/12 2200 BŽÁK FEAT BIG BOSS
27/12 2200 MEINKRAFT

DŮM KULTURY
8/12 1900  VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE
12/12 1600  A 17:00 DRAK PAPÍRÁK
14/12 1900  TEPLICKÁ KONZERVATOŘ – ČESKÁ MŠE  
  VÁNOČNÍ
18/12 1530  NESEM VÁM NOVINY, POSLOUCHEJTE!
21/12 1900 1. ABONENTNÍ KONCERT CYKLU C
28/12 1900  LAST CHRISTMAS AND GEORGE  
  MICHAEL BAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/1 1330  NOVOROČNÍ KONCERT
16/1 1600 POHÁDKA O SNĚHULÁCÍCH
16/1 1700 POHÁDKA O SNĚHULÁCÍCH
22/1 1900 CHANTAL POULLAIN SE SKUPINOU  
  CHANSONS
25/1 1730  LISTOVÁNÍ.CZ – MILOŠ URBAN – ZÁVĚRKA

JAZZ CLUB
8/12 2000 BEX MARSHALL
15/12 2000  PEPPE VOLTARELLI

KINO KVĚTEN
8/12 1730 PŘÁNÍ K MÁNÍ
9/12 1330 MŮJ ŽIVOT CUKETKY
10/12 2000 KVARTETO
12/12 1500 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
12/12 2000 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
13/12 2000 TOM OF FINLAND
14/12 2000 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
16/12 1330 PADDINGTON 2
17/12 1700 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ

18/12 1730 THOR: RAGNAROK 3D
19/12 1530 MILADA
20/12 2000 PLANETA OPIC
21/12 17:30 ŠPINDL
22/12 20:00 LADÍME 3
23/12 15:30  JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
24/12 10:00 ČERTOVINY
25/12 13:30 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
26/12 1530  PADDINGTON 2
28/12 1530 MAXINOŽKA
29/12 1730  PŘÁNÍ K MÁNÍ
30/12 2000  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
31/12 1330  STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ

KLUB HVJEZDA 
9/12 2000  PAPÍKOVO REGE PARTY
16/12 2000  ČPKJ 
20/1 2000  BRUTUS

KNAK TEPLICE
8/12 2000 LIMETAL TOUR 2017 & JEREM.I

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE 
do 30/12  SPOLU – VÝSTAVA KERAMIČKY ALENY MARIE  
  KARTÁKOVÉ
17/12 1800  J. J. RYBA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
6/12 1900  DAGMAR PECKOVÁ A BAROCCO SEMPRE  
  GIOVANE
10/12 1030  PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
12/12 1900  PERFECT DAYS
13/12 1900  JANEK LEDECKÝ – VÁNOČNÍ TOUR 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/12 1900  VÁNOČNÍ KONCERT LUCIE BÍLÉ
30/12 1930  LABUTÍ JEZERO
10/1 1900  KOULE
15/1 1900  VYSAVAČ
16/1 1900  HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK
19/1 1900  LÁZEŇSKÝ PLES
21/1 1030  POHÁDKA A STRAŠIDELNÉM NÁDRAŽÍ
21/1 1600  JEŠTĚ KOUSEK TDT, PROSÍM
23/1 1900  ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
29/1 1900  UŽ JE TADY ZAS
30/1 1900  DŮM BERNARDY ALBY

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE
do 31/12  HORNÍ MĚSTA KRUŠNÝCH HOR
do 25/2 VÝSTAVY XXL
do 18/3 LEGO – SVĚT KOSTIČEK

ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 
9. VÁNOČNÍ TRHY 
16/12 
1000 ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍCH TRHŮ
1300 TROUBENÍ ZE ZÁMECKÉHO BALKONU
1305  MŠ CIBULÁČEK – MŠ DUBÍ
1320  KOMOŘINKA – ZUŠ BÍLINA
1400  TROUBENÍ ZE ZÁMECKÉHO BALKONU
1405  KRUŠNOHORSKÝ PĚVECKÝ SBOR
1435  ZPÍVÁNKY Z KOPEČKA – MŠ NA KOPEČKU
1500  TROUBENÍ ZE ZÁMECKÉHO BALKONU
1505 AUDITE SILETE KRUPKA
1530  KŘEST CHARITATIVNÍHO KALENDÁŘE DOMA 2018
1600 TROUBENÍ ZE ZÁMECKÉHO BALKONU
1700 TROUBENÍ ZE ZÁMECKÉHO BALKONU
1705 PAUL BATTO A ONDŘEJ KŘÍŽ
17/12 
1000 ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍCH TRHŮ
1300 TROUBENÍ ZE ZÁMECKÉHO BALKONU
1305 LEGATO – ZUŠ TEPLICE
1335 PRAMÍNEK – MŠ SUKOVA
1400 TROUBENÍ ZE ZÁMECKÉHO BALKONU
1400 PÍSKLATA A POUPATA – ZŠ MARŠOVSKÁ
1400 FOR PEOPLE – ZUŠ TEPLICE
1500 TROUBENÍ ZE ZÁMECKÉHO BALKONU
1505 DUCHCOVSKÝ PĚVECKÝ SBOR
1600 TROUBENÍ ZE ZÁMECKÉHO BALKONU
1605 KRUŠNOHORSKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA MOST
1700 TROUBENÍ ZE ZÁMECKÉHO BALKONU
1705 KOMORNÍ SBOR TEPLICE
1730 DOS HAMBAEROS

K A M  V Y R A Z I T  N A  T E P L I C K U
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Vážení spoluobčané, 
pomalu se chýlí ke konci rok, který byl pro společnost Krajská zdravotní obzvláště 
významný. Připomněli jsme si deset let od jejího vzniku, což byl jistě důvod 
k bilancování. Rád konstatuji, že jsme mohli být spokojeni, protože současnému 
vedení se daří Krajskou zdravotní úspěšně rozvíjet. Doufám, že také Vy můžete 
zařadit rok 2017 mezi úspěšné a s blížícím se časem Vánoc a přelomem roku mi 
dovolte Vám za celou Krajskou zdravotní, a. s., popřát krásné prožití vánočních
svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů. Děkuji všem, kdo využili 
zdravotnické služby v našich nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, 
Mostě a Chomutově, a pacientům za slova uznání a podpory. Těší mě, že jich 
nebylo málo. Děkuji lékařům, sestrám, ošetřovatelům a dalším zaměstnancům 
Krajské zdravotní, a. s., za nelehkou práci, kterou v roce 2017 odvedli.
Do roku 2018 přeji každému splnění jeho přání a hlavně to pevné zdraví! 

Ing. Jiří Novák
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c zK U L T U R A

2



I N Z E R C E

MC
20

17
04

16

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

Kia Stonic. Kombinovaná spotřeba 4,2–5,5 l/100 km. Emise CO2 109–125 g/km. 
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 
Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. 

Co říkáte na vánoční výzdobu 
města?

Sára Kynčlová 
18 let 
servírka 
Teplice 
 
 

Přijde mi to každým rokem stejné. 
Žádné velké změny. Nenechala jsem 
si ujít rozsvícení vánočního stromu 
a vánoční trhy. 

Kateřina Nesvadbová 
26 let 
obchodnice 
Teplice 
 
 

Ještě jsem neměla příležitost  
výzdobu zhlédnout, ale určitě si ji 
prohlédnu při adventních  
trzích. 

Simon Malá 
43 let 
pekařka 
Teplice 
 
 

Předvánoční akce si užívám v práci. 
Jsem totiž pekařka, takže je to 
blázinec. Jinak výzdoba je asi 
v pořádku. 

Lukáš Šotner 
30 let 
servisní technik 
Teplice 
 
 

Abych řekl pravdu, tak jsem si 
vánoční výzdoby ani moc  
nevšiml, tak nemůžu nějak hodnotit 
a předvánoční akce mě moc 
nezajímají. 

A N K E T A

Vánoce s vánočkou i zvonem 
Teplice – Svůj vánoční strom na náměstí Svobody Teplice rozsvítily 
o první adventní neděli, v rámci oblíbené akce Teplická vánočka. 
Celé adventní 
období provází řada 
kulturních akcí. 
Novinkou předvá-
nočního období jsou 
Půvabné Vánoce. 
Hudební produkce, 
svařák, cukroví, 
koledy... Každý 
den nějaká akce 
až do 20. prosince 
v Bartholomeus 
Gallery Café v Chelčického ulici.

Další novinkou letošního adventního času je Vánoční zvon. 
Návrat k tradici z roku 1797, kdy začaly přicházet děti se svými 
rodiči s vánočním přáním a jablkem na vrchol kostelní věže 
sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí. Zvon můžete navštívit 
od středy do neděle až do 20. prosince a na nejvyšším místě ve 
městě nechat své vánoční přání.

Oblíbené Vánoce s Arkadií se letos konají od 15:30 v Šanovské 
mušli 14. prosince. Stejně jako v letech minulých se můžete těšit 
na živý betlém, na vánoční dobroty a stánkový prodej. Moderá-
torka Eva Stieberová odvypráví známý a přece všemi tak očeká-
vaný příběh o narození Ježíška, proložený koledami a vánočními 
písničkami několika hudebních sborů.

Chybět nesmí Vánoční trhy na Zámeckém náměstí o víken-
du 16. a 17. prosince. Program trhů je velmi bohatý. Pro zahřátí 
bude možné si zakoupit ve stáncích svařené víno i nealkoholický 
punč. Obojí v krásných hrníčcích, které si odnesete domů, jako 
vzpomínku na předvánoční víkend.    zt

Obyčejné věci  
pod stromeček

Je tu advent. Rajské obdo-
bí pro obchodníky, proto-
že nakupovat pod strome-
ček se prostě musí. Zmatení 
muži, jakým jsem i já, koupí 
cokoliv za cokoliv, protože 
dobrý nákup je pro ně vyso-
ká škola. Rodičové zahrnou 
děti hromadou blikajících 
nesmyslů, tablety, mobily… 
A můžeme si každý rok ří-
kat, že je to zbytečné, že se 
má dávat od srdce, ne podle 
slev a seznamu.

Tak tedy alespoň po kon-
ci invaze do obchodních 
center, balení a pečení 
zkusme dát pohovku a něco 
si přát, něco, co nemá ce-
novku. Aby Ježíšek neměl 
žloutenku, abychom měli 
v příštím roce dobré bydle-
ní, dobrou práci. Abychom 
se více vídali s přáteli, měli 
více času na své blízké, 
nebrali tak vážně zprá-
vy a diskuse na facebooku 
nebo politiku. 

Redakce vám přeje klidný 
advent, veselé a přátelské 
Vánoce a hodně jistot v roce 
2018. Jednou z nich je, že 
pokud bude pošťačka dů-
sledná, najdete každý měsíc 
ve schránce své Žít.   

Miroslav Pakosta

S L O U P E K

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 6. 12. 2017 
 Příští vydání: 24. 1. 2018  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 17. 1. 2018  Informace o inzerci 

a distribuci na www.mediaconcept.cz  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: Gabriela Zlámalová, tel.: 605 262 193, 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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Thermalium vyjde na 200 milionů
Teplice – Teplické lázně dočasně 
uzavřely lázeňský dům Beetho-
ven. Začala tam totiž generální 
přestavba termálního bazénu 
a celého balneo provozu. Je to 
největší investice v moderních 
dějinách teplických lázní a při-
jde na 200 milionů korun.

„Stávající bazén po dvaceti 
letech provozu dosluhuje, a tak 
jsme se rozhodli pro výstav-
bu nového prostoru. Počítáme 
s tím, že návštěvníkům bude 
nabídnut větší komfort koupá-
ní se v léčivé vodě. Dosud se 
do bazénu vešlo 25 lidí, po pře-
stavbě bude moci využívat lé-
čebných účinků termální vody 
až 80 návštěvníků najednou. 
Vznikne i saunový svět pro 
25 až 30 lidí. K dispozici bude 
sauna finská, parní, tropická, 
biosauna i sněhová místnost 
s jinovatkou. V plánu je také 
výstavba solné jeskyně,“ popi-
suje  Yveta Slišková z teplic-
kých lázní.

Tepličané i lázeňští hosté se 
tak v létě příštího roku dočkají 
důstojného místa pro léčbu a re-
laxaci. Nejstarší lázně ve střední 
Evropě si chtějí zachovat svoji 

atmosféru a chtějí na rekon-
strukci využít přírodní materiá-
ly a práci místních firem, zejmé-
na sklárny.

„Therma v nerezové vaně, pi-
líře ve vodě, kamenný obklad, 
bílé stěny, přísně neutrální bar-
vy. Vše je podřízeno léčivému 
živlu. Vodní plocha ovládá celý 
sál. Denní světlo proniká do 
lázně pouze několika kulatými 
otvory ve stropě… voda svítí ze-
vnitř,“ popisuje Thermalium ar-
chitekt projektu Petr Sedláček. 

Do nového Thermalia se bude 
chodit hlavním schodištěm do 

prvního podlaží, kde bude mít 
bazén recepci. K dispozici bude 
samozřejmě i výtah. Bazén, stej-
ně jako dosud, budou mít mož-
nost využívat nejen lázeňští 
hosté, ale i Tepličané. Bude mít 
nové zázemí a celodenní provoz 
od 7:30 do 21 hodin.

Stavební práce s sebou nesou 
i nutná omezení. V období re-
konstrukce bude uzavřen pro-
voz v Lázeňské a Papírové ulici. 
I když Lázeňská ulička nebude 
po určitou dobu průchozí, zdej-
ší provozovny tím dotčeny ne-
budou.    lu

Nová hala přinesla i nová místa, aktuálně 14
Chudeřice – Novou halu s moder-
ní linkou, která bude schopna 
vyrobit až 2,5 milionu kusů 
bočních autoskel ročně, uvedla 
do provozu společnost AGC 
Automotive Czech v Chudeři-
cích na Teplicku.  Jeden z nej-
větších výrobců automobilo-
vých skel v Evropě investoval 
do nových výrobních prostor 
a technologií zhruba 180 mi-
lionů korun. Ročně by linka 

měla zvládnout zpracovat až 
2,5 milionu skel. 

„Vyšší nároky zákazníků 
na kvalitu, vyšší různorodost 
a komplexnost výrobků a také 
zvyšující se počet zakázek 
jsou důvodem, proč jsme se 
rozhodli rozšířit naše výrobní 
prostory o novou halu. V té je 
nainstalovaná naše dosud nej-
modernější linka, kde bude-
me vyrábět boční kalená skla,“ 
řekl Luděk Steklý, generální 
ředitel AGC Automotive Czech.

AGC Automotive Czech in-
vestuje každý rok ve svém zá-
vodě v Chudeřicích až 200 mi-
lionů korun, za posledních šest 
let to bylo 1,5 miliardy korun. 
Díky novým výrobním prosto-
rám vznikla také nová pracov-
ní místa. „Linka je na vysoké 
úrovni robotizace a automati-

zace, proto jsme zde vytvořili 
celkem 14 nových pracovních 
míst. Zhruba k tisícovce pra-
covních míst, která jsme vytvo-
řili za poslední dva roky, tedy 
přibyla další,“ dodal personální 
ředitel AGC Automotive Czech 
Tomáš Brokeš.    gz

O fotbale s vedením 
žlutomodrých  
Teplice – Líbí se vám, jak si teplický 
fotbalový klub vede v podzimní části první 
ligy? Chcete si o tom popovídat s vedením 
klubu a trenérem? Po skončení podzimní 
části HET ligy se uskuteční na stadionu Na 
Stínadlech beseda fanoušků s vedením 
klubu. Zúčastní se jí ředitel klubu Petr 
Hynek, sportovní ředitel Jakub Dovalil, 
hlavní trenér Daniel Šmejkal a také mana-
žer marketingu Martin Kovařík. Beseda se 
koná v Press centru 7. prosince od 17:00 
hodin.    gz

P O Z V Á N K A

Rozšíří především úvodní fázi výroby 
autoskel, kdy se skla připravují, řezají, 
obrušují a vyvrtávají se do nich otvory. 
Velmi moderní je zejména řezací část 
linky, která má řadu vylepšení, díky kte-
rým se zlepší zejména plynulost výroby. 
Vybudování haly trvalo zhruba rok. 

N O V Á  H A L A 

Vyfoťte autobusy 
kraje na sněhu  
Teplicko – Pokud rádi fotíte, tak 
se zapojte do soutěže, kterou 
vyhlásil Ústecký kraj. Tématem 
fotosoutěže o ceny je Veřejná do-
prava v tarifu DÚK se zimní te-
matikou. Foťte jakékoli dopravní 
prostředky, ve kterých platí 
jízdenky DÚK v zimních pod-
mínkách, tj. na fotografiích sníh 
nebo viditelně zimní počasí. 
Poslat můžete až tři fotografie. 
Oceněno bude třicet nejlepších. 
Soutěž již odstartovala a potrvá 
do 1. března příštího roku. Více 
na dopravauk.cz.    gz

Městský ples bude 
už po patnácté  
Teplice – Patnáctý ples města 
Teplice bude 9. února a město 
na něj vyčlenilo půl milionu 
korun. Na rozdíl od sousedního 
Ústí nad Labem, kde městský 
ples byl letos poprvé. 

Výtěžek ze vstupného 
v Teplicích i v Ústí poputuje na 
dobročinné účely. Pro nadchá-
zející ples zatím o tom, kdo 
peníze dostane v Teplicích, 
rozhodnuto není. Z minulého 
plesu byla podpořena činnost 
sdružení Roska a Senior klub. 
„Výtěžek ze vstupného činil 
209 780 Kč při ceně vstupenky 
400 Kč. Zastupitelstvo navýšilo 
částku na 250 000 Kč a částku 
rozdělilo dvěma teplickým spol-
kům. Každá organizace dostala 
125 tisíc,“ říká náměstkyně pri-
mátora Radka Růžičková.    gz

Duchcovská radnice 
je chytrá
Duchcov – Duchcovská radnice 
se umístila na 3. místě v prv-
ním ročníku soutěže Chytrá 
radnice. Soutěž má několik 
kategorií a Duchcov uspěl 
v kategorii E-Úřad za projekt 
Smart komunikace s občany – 
Mobilní rozhlas.    gz

Inflagranti zahrají v modlanském kostele
Modlany – Tradičně pestré 
budou mít předvánoční období 
v Modlanech. Těšit se můžete 
na vystoupení modlanského 
patriota Míry Illeše se svými 
hosty 8. prosince od 18 hodin. 
Muzikálová zpěvačka Han-
ka Křížková zazpívá druhou 
adventní neděli 10. prosince od 
16 hodin v kostele sv. Apoli-
náře v Modlanech. A stejně 
jako v minulých letech je tento 

koncert věnovaný vzpomínce 
na bývalého ředitele FK Teplice 

Františka Hrdličku. Vrcholem 
letošního adventu je vystou-
pení elektrického smyčcového 
tria Inflagranti 17. prosince od 
16 hodin. „Přijďte mezi nás a vy-
chutnejte si pohodovou advent-
ní atmosféru v krásně vyzdobe-
ném kostele. Pochutnáte si na 
domácím skořicáku, či vánočce 
a dobré kávě, těšíme se na vás,“ 
zve Petr Hubený ze sdružení 
Přátelé Modlanska.    gz

Z P R Á V Y

4

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



Teplický přivaděč 
k D8 je hotový
Teplicko – Opravy silnice číslo 
63 mezi Bystřany a Řehlovicemi 
skončily. Řidiči na tomto místě 
jezdili s omezením přibližně 
dva měsíce. Práce vyšly na více 
než 45 milionů korun. Původně 
bylo naplánováno, že se opravy 
dokončí až s koncem roku, ale 
podařilo se je udělat dřív. Opravy 
se týkaly zhruba šestikilometro-
vého úseku silnice a řidiči zde 
museli v obou směrech projíždět 
jen jedním jízdním pruhem 
sníženou rychlostí.    gz

Teplickou flotilu MHD obohatí  
pět trolejbusů za 63 milionů
Teplice – Pět nových trolejbusů 
s alternativním bateriovým 
pohonem dodá do Teplic Ško-
da Eletric. Teplickou flotilu 
městské hromadné dopravy 
obohatí dvanáctimetrové níz-
kopodlažní vozy typu 30 Tr za 
zhruba 63 milionů korun.

„Trolejbusy dodáme ve dru-
hém čtvrtletí příštího roku. 
Aktuální kontrakt navazuje 
na předchozí dodávky Ško-
dovky pro Teplice,“ upřesnil 

Radek Kapr z dodavatelské 
firmy. 

Takzvané parciální trolej-
busy jsou čím dál častějším 
řešením v MHD, díky pomoc-
nému bateriovému pohonu 
umožňují část jízdy mimo 
trolejové vedení. V Teplicích 
tyto hybridní trolejbusy bu-
dou jezdit na nově vytvořené 
lince 113 v trase z Hudcova 
přes nemocnici, Benešovo ná-
městí, hlavní nádraží, plavec-

kou halu, Šanov a Trnovany 
až na Anger. Objevit se mají 
i na lince 125 mezi Novou Vsí 
a hlavním nádražím.    gz

Nemocní žloutenkou přibývají, jsou už i v Krupce
Teplicko – Nemoc špinavých ru-
kou se objevuje napříč celým 
Ústeckým krajem. Nejvíce ne-
mocných je z Ústecka, ale obje-
vili se už i na Teplicku. Celkem 
prošlo letos od srpna do listo-
padu Infekčním oddělením Ma-
sarykovy nemocnice už téměř 
300 nemocných s hepatitidou A. 

Žloutenka se vyskytla v Krup-
ce, kde šlo hlavně o lidi, kteří 
se přistěhovali z ústeckého síd-
liště Mojžíř. Za poslední listo-
padový týden hygienici odhalili 
dalších 22 případů.

„Virem hepatitidy A se může 
nakazit každý. V posledních 
týdnech přicházejí do nemoc-
nice i lidé, kteří nepocházejí 
z vyloučených lokalit, nevědí 
o žádném kontaktu s nemoc-

ným a jsou překvapeni, že se 
nakazili. Průměrná délka hos-
pitalizace je 14 dnů, následuje 
rekonvalescence trvající ně-
kolik týdnů a zákaz námahy 
a sportu obvykle na 3 měsíce,“ 
říká primář infekčního odděle-
ní Masarykovy nemocnice Pa-
vel Dlouhý.

Virus se vylučuje stolicí 
a vniká do těla ústy. Mezi pří-
znaky nemoci patří zvýšená 
teplota, bolest svalů a kloubů, 
nevolnost a také zežloutnutí 
očního bělma a kůže.    gz

Dvě teplické školy jsou 
v desítce Dobrých škol
Teplice – Soutěž Dobrá škola zná 
své vítěze, kterým kraj rozdělil 
celkem 4 miliony korun. Mo-
tivační soutěž, kterou každo-
ročně Ústecký kraj vyhlašuje, 
je rozdělena do dvou kategorií 
– gymnázia a střední odbor-
né školy. Letošním vítězem 
soutěže Dobrá škola je ústecké 
Gymnázium Jateční a obchodní 
akademie v Pařížské ulici v Ústí 
nad Labem. Ale v první desítce 
nechybí ani teplické zastoupení. 
Hned za vítězem se na druhém 
místě v kategorii gymnázia 
umístilo Gymnázium Teplice, 
mimochodem loňský vítěz, a na 
šestém místě v kategorii střední 
odborné školy skončila teplická 
Obchodní akademie a Střední 
průmyslová škola. Vítězná škola 
má právo užívat titul Dobrá 
škola Ústeckého kraje. Letošní-
ho ročníku se zúčastnilo celkem 
23 škol.    gz

Záchytka vznikne 
v teplické nemocnici
Teplice – V areálu teplické 
nemocnice má vzniknout proti-
alkoholní záchytná stanice pro 
celý kraj. „Snažíme se zprovoz-
nit novou záchytnou stanici již 
od roku 2011. Několik let jsme 
čekali na změnu zákona, která 
by nám umožnila tuto službu 
znovu registrovat,“ řekl hejt-
man Oldřich Bubeníček. Novela 
již sice vešla v platnost, ale do 
posledního výběrového řízení 
se nikdo nepřihlásil. Ústecký 
kraj tedy nyní hledá nejvhod-
nější řešení spolu s Krajskou 
zdravotní, která je největším 
poskytovatelem zdravotní péče 
v kraji. „Předpokladem pro 
fungování je zajištění kvalifi-
kovaného zdravotnického per-
sonálu v požadovaném počtu,“ 
reagoval na záměr záchytky 
v nemocnici předseda předsta-
venstva Krajské zdravotní Jiří 
Novák.    zt

Tak bude vypadat teplický  
zimní stadion za 230 milionů

Historický mostek 
zničila vichřice
Kyselka – Zábradlí historického 
mostku v areálu Kyselka v Bíli-
ně poškodila vichřice a padají-
cí stromy. 

V současné době je mostek 
zajištěn proti vstupu bezpeč-
nostní páskou a oprava zni-
čeného zábradlí proběhne do 
konce tohoto roku.  Momentál-
ně probíhají přípravné práce 
a celá oprava zničeného zábra-
dlí by měla být dokončena do 
poloviny prosince. V příštím 
roce se mostek dočká generální 
rekonstrukce.     gz

Teplice – Výstavba nového zim-
ního stadionu vedle Sportovní 
haly Na Stínadlech už zača-
la. Veřejnost si bude moci no-
vou ledovou plochu vyzkoušet 
v roce 2019. Stadion nebude 
mít parametry pro extraligu 
nebo velké koncerty, ale budou 
se tam podle pravidel hoke-
jového svazu moci hrát třeba 

mládežnické zápasy. Hlediště 
haly pojme téměř 500 sedících 
diváků. Součástí stavby bude 
sportovní ubytovna s kapaci-
tou 30 lůžek. Teplický zimní 
stadion navrhl architekt Petr 
Sedláček a financuje ho město. 
Pokladnu přijde na přibližně 
230 milionů korun, stavbu rea-
lizuje firma Syner.     gz
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Policie odložila kauzu SDB Mír
Teplice – Policie odložila vyšet-
řování bytového družstva Mír 
v Teplicích, protože podle poli-
cejního mluvčího Daniela Vít-
ka nedošlo k trestnému činu. 
Policisté vyšetřování trestního 
oznámení na představenstvo 
Stavebního bytového družstva 
Mír v Teplicích kvůli pořízení 
fotovoltaických elektráren 
na střechy některých domů 
ukončili. 

Vyšetřování začalo na zá-
kladě podnětu družstevníka, 
který měl podezření na hrubou 
nedbalost a škodu až 40 mi-
lionů korun. O investici za 
55 milionů bez DPH rozhod-
lo představenstvo družstva 
v roce 2010. 

Stát však během dvou let 
změnil ceny výkupu energie 

i podmínky a návratnost vlože-
ných peněz proto nebyla tako-
vá, jak vedení Míru předpoklá-
dalo. Vyšetřovatelé zjistili, že 
vedení bytového družstva ale 

nejednalo s úmyslem družstvo 
poškodit a snažili se minima-
lizovat škody rozdělením elek-
trárny a prodejem nepotřebné-
ho materiálu.    gz
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DOMÁCÍ
UTKÁNÍ

9. 12. 2017 od 17:00 h.

karlovy vary

20. 12. 2017 od 18:00 h.

prerovˇ

22. 12. 2017 od 18:00 h.

litomericeˇ̌

27. 12. 2017 od 18:00 h.

SLAVIA PRAHA

4. 1. 2018 od 18:00 h.

české budejoviceˇ

plyšákománie

INZERCE

Výstava hrnků ze 
sympozia
Dubí – Porcelánová sympozia po-
řádá Český porcelán už od roku 
1989. Letošní, již 14. Mezinárod-
ní sympozium, bylo věnováno 
tématu hrnku a novým mož-
nostem jeho tvarového i deko-
račního zpracování. Jako každý 
rok se do Dubí na tuto prestižní 
událost sjelo na dvacet domá-

cích 
i zahra-
ničních 
designé-
rů a vý-
tvarníků. 
Výsledek 
jejich 
deseti-
denního 

snažení, na 160 variací hrnků, 
šálků a pohárků, si můžete 
až do 4. ledna příštího roku 
prohlédnout v Domě porcelánu 
s modrou krví v Tovární ulici 
v Dubí. Výstavu doprovodí série 
fotografií designérky Nely 
Havlíčkové ze zákulisí průběhu 
sympozia.    gz

V okolí Bíliny  
se nesmí do lesa
Bílinsko – Bílinský úřad rozhodl 
o omezení vstupu do lesa ve 
Štěpánově, Hetově a Mukově. 
Důvodem je nebezpečí, které by 
mohlo návštěvníky lesa ohro-
zit.  V současné době na výše 
uvedených místech probíhá 
těžba a lesní doprava dřeva při 
zpracovávání následků větrné 
kalamity. Zákaz vstupu do lesa 
platí do 31. ledna 2018. Na 
přístupových cestách k daným 
lesům je zákaz vstupu zřetelně 
vyznačen.    gz

Děti Země chtějí odstranit  
šest staveb na dálnici D8
Ústecký kraj – O odstranění šesti 
staveb na dálnici D8 v Českém 
středohoří požádalo ekologické 
sdružení Děti Země odbor do-
pravy v Lovosicích. Podle akti-
vistů nemají stavební povolení.  
Jedná se o přeložky silnic třetí 
třídy nebo polních cest, které 
musely ustoupit chybějícímu 
úseku D8 přes České středoho-
ří. Tento úsek je v provozu od 
loňského prosince.

Stavební povolení na celkem 
devět staveb zrušil krajský 
soud v roce 2012. Od té doby ale 
prošlo šest přeložek kolaudací 
a podle Ivany Kocánkové z lo-
vosického městského úřadu už 
stavební povolení nepotřebují. 

„Zrušení předchozích rozhod-
nutí, tedy územního rozhodnutí 
a stavebního povolení, nemá na 
platnost kolaudace vliv,“ potvr-
dila ČRo Sever Kocánková. 

Vedle uvedených šesti staveb 
se spolek Děti Země odvolal 
i proti dodatečným povolením 
na další tři přeložky silnic třetí 
třídy nebo polní cesty.    gz

Do Kostomlat  
po nové silnici 
Bílina – Řidiči můžou používat 
novou silnici mezi Bílinou 
a Kostomlaty pod Milešovkou.  
Průjezdu bránilo jak instalo-
vané svislé dopravní značení, 
tak i na zemi položené panely. 
Bílinský úřad silnici nyní zko-
laudoval. Jízdou po nové silnici 
ušetří řidiči zhruba polovinu 
cesty. „Proběhlo řízení týkající 
se majetkoprávního vyrovnání 
mezi původním vlastníkem Se-
veročeskými doly a Ústeckým 
krajem, kterému společnost 
komunikaci předala. Poté nový 
vlastník zažádal o kolaudaci 
a my ji v současné době udě-
lali,“ vysvětlil postup vedoucí 
odboru dopravy Oldřich Jedlič-
ka.    gz
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Firma investuje miliony do spolupráce lidí 
a robotů.  foto: AGC

Chudeřičtí investují do robotů
Chudeřice – Miliony korun do spo-
lupráce lidí a robotů investuje 
v příštích třech letech společ-
nost AGC Automotive Czech 
z Chudeřic na Teplicku. AGC 
Automotive Czech je největší 
výrobce automobilových skel 
v Evropě. Prvního takzvané-
ho kolaborativního robota, 
který práci vykonává společně 
s člověkem, firma zkušebně 
instalovala vloni. V příštím roce 
pořídí dalšího. V následujících 
třech letech by pak do automa-
tizace výroby autoskel, včetně 
těchto typů robotů měla AGC 
Automotive Czech investovat až 
100 milionů korun.

„Do automatizace našich pro-
vozů investujeme každoroč-
ně desítky milionů korun. Před 
deseti lety jsme automobilová 
skla vyráběli pomocí 10 robotů, 
letos nám již při výrobě pomáhá 
74 robotů. Od loňského roku vy-
užíváme také prvního kolabo-
rativního robota, který pracuje 
společně s člověkem. Je to ces-
ta budoucnosti, kterou jsme se 
také u nás v Chudeřicích vyda-
li,“ říká Luděk Steklý, generální 
ředitel AGC Automotive Czech.

Kolaborativního robota vyu-
žívá AGC Automotive Czech pro 

přesné nanášení speciální látky 
na automobilové sklo. 

„Robot zajišťuje přesné pra-
covní operace, které již nyní 
vzhledem k nárokům zákazníků 
na přesnost nejsme schopni re-
alizovat lidskou prací. Nový ro-
bot, kterého plánujeme pořídit 
v příštím roce, bude společně 
s naším zaměstnancem spolu-
pracovat na přidávání speciální 
látky, tzv. primeru na přídavné 
díly, které se následně instalu-
jí na autoskla,“ říká Jiří Mudra, 

vedoucí engineeringu a údržby. 
Kolaborativní roboti jsou zaří-
zení, která dokáží při různých 
výrobních operacích spolupra-
covat s lidmi.  Firmy je využívají 
především při těžké manipulaci 
nebo při opakujících se opera-
cích, u kterých je velmi důležitá 
naprostá přesnost, kterou lidé 
nejsou schopni zajistit. 

„Každý robot je schopen na-
hradit jednoho až dva lidi v kaž-
dé pracovní směně. Přesto naše 
společnost za poslední dva roky 
vytvořila na 1000 pracovních 
míst,“ dodává personální ředitel 
AGC Automotive Czech Tomáš 
Brokeš.

AGC Automotive Czech 
v Chudeřicích je největším zá-
vodem na výrobu autoskel sku-
piny AGC a jedním z největších 
a nejkomplexnějších v Evropě. 
Zaměstnává přes 2600 lidí. Sku-
pina AGC je největším světovým 
výrobcem plochého skla.    gz
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Gurmánské Vánoce 
Kvalita s dokonalým servisem

www.rdcatering.cz
RD–catering

ˇ

Plesy
Bankety

Svatební oslavy
Grilovací párty

Coffee break
Firemní akce
Silvestrovské rauty
Rodinné oslavy

 Labuznický nový rok                                                      
  REPLAY DORANT Catering

telefon 605 289 898, 603 480 890
e-mail catering@rdcatering.cz 

Všebořická 603, Ústí nad Labem 

INZERCE

Rok/Počet robotů
2000/3
2006/10

2008/29
2011/44
2017/74

V Ý V O J  P O Č T U  R O B O T Ů

Stipendia pro lékaře 
i nelékařský personál
Ústecký kraj – Nedostatek 
zdravotnických pracovníků 
řeší Ústecký kraj mimo jiné 
stipendijními programy. 

Už potřetí vyhlásil kraj 
stipendijní program s názvem 
Stabilizace lékařů, zubních 
lékařů a farmaceutů a letos po-
prvé také program Stabilizace 
nelékařských zdravotnických 
pracovníků pro akademic-
ký rok 2017/2018. Ústecký 
kraj nabídne stipendium 
50 000 korun ročně studentům 
medicíny a 30 000 pro budoucí 
nelékařské pracovníky, kteří 
se zavážou po škole pracovat 
na severu Čech. Žádosti lze 
podávat od 18. prosince 2017 
do 31. ledna  2018.    zt
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Herečka Lucie Pernetová je tmavovlasá 
sympatická rodačka z Teplic. Diváci ji z tele-
vizních obrazovek znají jako Hanku ze seriálu 
Ulice, ve které si před časem zahrála, nebo 
z dětských pořadů.  V současné době je na 
volné noze, dělá radost z televizní obrazovky 
hlavně dětem v nedělním Studiu Kamarád 
a hraje v několika pražských divadlech. Vedle 
herectví ji baví také tanec a hudba. 
Gabriela Zlámalová

Lucie Pernetová: Za Ulici jsem byla ráda i proto,  
že jsem opravila střechu na chalupě

Jste z Teplic, ale vaše kariéra 
začala v Mostě, kde jste cho-
dila i na gymnázium. Jak to?

Narodila jsem se sice v Tep-
licích, ale od svého pátého dne 
života jsem vyrůstala v Mostě.

Kdy jste se rozhodla stát pro-
fesionální herečkou?

Myslím, že někdy ve druháku 
na gymnáziu. Možná i trochu 

dříve. Líbilo se mi na Dramatic-
kém kroužku na ZUŠ. Na rozdíl 
od hodin piana jsem nemusela 
doma cvičit.

Co na to říkali rodiče? Větši-
nou si pro děti přejí, s promi-
nutím, „serióznější“ profesi…

Maminka nebyla nejdříve 
moc ráda. Ale myslím, že poz-
ději se s mou volbou smířila 
a byla šťastná, když se mi da-
řilo.

V mosteckém divadle jste ně-
kolik let působila, jak na to 
vzpomínáte?

Jenom v dobrém. Byla to má 
škola. Spousta práce, rados-
ti i slz. Všechno, co k divadlu 
patří.

Vracíte se do Teplic? Jaký 
vztah vlastně máte k rodné-
mu městu? 

Jezdíváme občas do Tep-
lic s divadlem. Vždycky je to 
zvláštní pocit. Ale bez ohle-
du na řádek v rodném listě, 
mé dětství je spojené s Mos-
tem. A tam když přijedu, jsem 
doma.

A jak jste se dostala do Pra-
hy… Přišla nějaká zajímavá 
divadelní nabídka?

Do Prahy jsem šla za nabíd-
kou Milana Schejbala. Tehdej-
šího uměleckého šéfa divadla 
ABC. Odchod z Mostu nebyl 
jednoduchý, ale díky lásce ke 
klukovi z Prahy to bylo snazší 
(smích).

Dá se vůbec být úspěšný he-
rec a nežít v Praze?

Myslím, že ano. Otázkou je, 
co pro koho znamená slovo 
úspěšný.

Moderujete pořad pro děti 
Hřiště 7, v němž děti také 
účinkují. Jak se s dětmi spo-
lupracuje? Prý každý reži-
sér i herci šílí, když má točit 
s dětmi nebo zvířátky… Máte 
nějakou „veselou historku“ 
z natáčení?

Hřiště 7 zmizelo z obrazovek 
po návratu Studia kamarád. To 
je teď stálice nedělního rána, 
a doufám, že to tak zůstane. 
Tryskomyš je moje dospělácká 
dětská radost. A historku? To je 
těžké. Nedávno v neděli, když 
jsem odjížděla na natáčení Stu-
dia kamarád, tak zrovna začí-
nalo v televizi a mé děti kou-
kaly z postele. Janík se vyděsil 
a volal: „Mami, přidej! Dneska 
to nestihneš!“

Jak jste se k moderování po-
řadu pro děti dostala?

Přes konkurz. Pravda, byl 
to konkurz na jiný pořad, ale 
skončila jsem na Déčku.

A jak k seriálu Ulice. Přes 
castingy?

Ano. A na doporučení reži-
séra Otakara Koska, se kterým 
jsem se potkala při práci v di-
vadle.

Máte z natáčení Ulice něja-
kou zajímavou historku?

Historku už nevím. Ale pár 
přátelství, která vydrží déle než 
seriál. I v případě Ulice. Dou-
fám.

Prý vás kvůli vaší roli učitel-
ky Hanky lidé moc rádi nemě-
li a dávali vám to najevo…

To ano. Ale je to už dlouho, 
teď zas tenhle typ diváků nemá 
rád jiné herce. Lucie Pernetová v představení V+W Revue

Herečce Lucii Pernetové se daří kloubit hraní s rodinou   fota: archiv LP
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Lucie Pernetová: Za Ulici jsem byla ráda i proto,  
že jsem opravila střechu na chalupě

barva: modrá

jídlo: někým uvařené

hudba: podle nálady 
a ročního období

číslo: 90/60/90

politik: Jan Švácha

M O J E  N E J

 

Narodila se 15. prosince 1978 v Tepli-
cích, ale bydlela a dětství prožila v Mos-
tě, kde i vystudovala gymnázium. Jako 
šestnáctiletá gymnazistka v mosteckém 
divadle začala malou rolí tanečnice, 
pak zde nastoupila jako elévka.  V roce 
2002 se poprvé objevila jako host na 
scéně pražského divadla ABC, později 
získala angažmá v Městských divadlech 
pražských. V současné době je tato 
dvojnásobná maminka na volné noze. 
Vedle herectví velice ráda tančí.

Lucie Pernetová

P R O F I L

Z představení 60´s aneb Šedesátky

Neplánuje se váš návrat do 
Ulice?

Ne.

Nekonečné seriály jsou prý 
pro herce úžasné i kvůli vel-
mi zajímavým honorářům. Je 
to tak?

Jakou máte představu? Tohle 
nevím. Každý to má jinak. Já 
byla za Ulici ráda. A ano. Mimo 
jiné i proto, že jsem mohla ne-
chat opravit střechu na cha-
lupě.

Máte nějakou domovskou di-
vadelní scénu?  V čem právě 
hrajete? A rýsují se nějaké 
nové divadelní role?

Byla jsem 13 let v Městských 
divadlech pražských a byla 
jsem tam ráda. Na konci minu-
lé sezóny jsem odešla z angaž-
má na volnou nohu. Ale do-

hrávám všechna představení, 
která jsem tam nazkoušela. Pak 
mám jedno představení v Diva-
dle Palace, jedno v Činoherním 
klubu a jedno v příbramském 
divadle. Zkoušet bych měla 
nové představení na jaře. 

A co film? Točíte nějaký? 
Máte nějaké nabídky?

Film bych točila moc ráda. 
Ale zatím neustále točí můj 
muž (Martin Valeš – umělecký 
maskér).

Hrála jste ve Vratných láh-
vích s Danielou Kolářovou, 
Zdeňkem Svěrákem… Jaké to 
bylo?

To byl štěk. Bylo to príma, ale 
velice rychlé. Velice…

Herci se velmi často vyhra-
ňují na nějaký styl. Co je pro 

vás více – divadlo, film či te-
levize a proč?

Myslím, že divadlo. Ale dost 
dobře i proto, že netočím. Mě 
baví hrát si. 

Váš hlas zaznívá i z audiok-
nih, jak jste se dostala k to-
muto?

Vlastně nevím. Jeden telefo-
nát během prázdnin a za pár 
dní už ve studiu One hot book. 
Téhle práce si moc vážím. In-
tenzivní, soustředěné a smys-
luplné. To je má velká radost. 

Jste dvojnásobná maminka, 
dá se skloubit úspěšná karie-
ra a rodina?

Věřím, že ano. Snažím se být 
dobrou maminkou a zároveň 
si utíkám do svého pracovního 
světa. Obojí je pro mě důleži-
té a nemyslím, že šidím jedno 
pro druhé.

Určitě máte mnoho snů 
a plánů v profesním životě, 
prozradíte nějaké?

Zní to jako fráze, ale já si 
přeji zdravé a, co to půjde, 
šťastné děti. V profesi věřím, 
že vždycky přijde něco, co mě 
okouzlí.

Blíží se Vánoce, máte něja-
ké speciální nebo neobvyklé 
zvyky? Nebo je trávíte tra-
dičně? 

Myslím, že tradičně a nové 
tradice si vytváříme. Těším se 
na ně. Moc. A všem bych přála, 
aby byli vskutku šťastné a ve-
selé.

Herečce Lucii Pernetové se daří kloubit hraní s rodinou   fota: archiv LP
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Před koncem roku  
na Labutí jezero
Teplice – Severočeské divadlo 
přiveze do Teplic nesmrtelný 
balet Labutí jezero - klasiku 
„na špičkách“ vyprávějící 
severskou legendu o dívce 
Odettě proměněné v labuť 
si získala svou nesmrtelnost 
díky romanticky podmanivé 
Čajkovského hudbě a také 
díky původním dochovaným 
choreografickým pasážím 
Mariuse Petipy a Lva Ivanova. 
Kouzelná výprava s doprovo-
dem symfonického orchestru 
ctí originalitu tohoto díla 
a přinese jistě pěkný zážitek 
nejenom vyznavačům tohoto 
žánru.  Hraje se 30. prosince 
od 19:30 hodin v Krušnohor-
ském divadle. Vstupné je od 
220 do 300 korun.    zt

Lucie Bílá zazpívá 
i vánoční melodie
Teplice – Nenechte si ujít vánoční 
koncert stálice české populární 
hudby Lucie Bílé. Zpěvačka 
vystoupí v Krušnohorském 
divadle 23. prosince od 
16:00 a 19:00 hodin. Vstupné je 
od 590 do 1190 korun. Těšit se 
můžete i na hosta Honzu Tou-
žimského ze skupiny Arakain. 
Nebude chybět ani kapelník 
a pianista Petr Malásek.    zt

Chantal Poullain a Chansons 
zahrají v Domě kultury
Teplice – Šansony Chantal - to 
je hluboko posazený hlas, 
lahodná francouzština, šanso-
nově - jazzově laděná kapela 
a atmosféra sladké Francie. Za 
doprovodu kapely saxofonisty 
Štěpána Markoviče, Ondřeje 
Kabrny a Matěje Černého 
zpívá Chantal jednak svoje 
vlastní písně, ale také tradiční 
francouzské šansony s šarmem 
jí vlastním. Na její teplický 
koncert si můžete zajít 22. led-
na od 19:00 hodin. Vstupné je 
od 220 do 260 korun.    zt
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BEATLES REVIVAL BAND

& ORCHESTRA 

The Boom, B. B. Art Production a Kulturní středisko města Ústí nad Labem 
za podpory Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem uvádějí

Host: THE QUARRYMEN (UK - LIVERPOOL)Host: THE QUARRYMEN (UK - LIVERPOOL)

16. 12. 201716. 12. 2017

VÝTĚŽEK KONCERTU BUDE VĚNOVÁN NA KONTO KOMPEXNÍHO ONKOLOGICKÉHO CENTRA
MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z.

Děti do 12ti let zdarma
Vstupné v předprodeji  200,- / na místě 280,-

Info a rezervace: verner@bbartproduction.cz +420776330953 www.the-boom.info
Předprodej od 7. 12. 2015: Recepce Domu kultury,  Neckermann Pařížská, Jasmína – Lidické náměstí, 

Informační středisko města Ústí nad Labem, Klíčnictví Albert Severní Terasa

Pro osoby ZTP/P zdarma, doprovod jedné osoby zdarma rezervace vstupenek ZTP/P: +420776330953

Pro vozíčkáře místa vyhrazena, bezbariérový přístup zajištěn - rezervace 3 dny před koncertem na +420776330953

VELKÝ SÁL DOMU KULTURY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 

OTEVŘENÍ SÁLU- 18:45
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INZERCE

Dům kultury rozezní 
vánoční mše
Teplice – Nejznámější a nejhra-
nější vánoční mše, která do-
provází typické české Vánoce, 
se rozezní Domem kultury. 
V podání členů teplické konzer-
vatoře si ji užijete 14. prosince 
od 19:00 hodin. Vstupné je 
100 korun.    zt

Nesem vám noviny, 
poslouchejte
Teplice – Užijte si v Domě kultury 
odpoledne plné zpěvu a tance – 
od mateřských škol po základní 
školy, taneční skupiny i sbory, 
sóla a další vystoupení. Režie 
a moderování se ujme Taťána 
Spodniaková, vedoucí sboru 
Pramínek. Akce se uskuteční 
18. prosince od 15:30 hodin. 
Vstupné je 40 korun.    zt

Peppe Voltarelli 
v Jazz Clubu
Teplice – Charismatický italský 
šansoniér Peppe Voltarelli 
zahraje v teplickém Jazz Clubu. 
Na jeho koncert se můžete těšit 
15. prosince od 20:00 hodin. 
Vstupné je 160 korun. Hudeb-
ník ve svých rukou mistrovsky 
krotí kytaru i harmoniku a do-
plňuje ji o svůj nezaměnitelný 
italský přednes. Kromě toho 
je však Voltarelli také diva-
delníkem, literátem i hercem, 
jednoduše úplným renesanč-
ním mužem. Určitě si nenechte 
ujít mimořádnou příležitost 
poslechnout si hudbu plnou 
emocí v podání sympatického 
hudebníka s vizáží sňatkového 
podvodníka.    zt
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Miminka v teplické 
nemocnici ohlídají nové 
monitory dechu
Teplice – Teplická nemocnice 
získala od Nadace Křižovatka 
pět nových monitorů dechu pro 
novorozence v celkové hodnotě 
téměř patnáct tisíc korun. Tyto 
monitory budou hlídat nově 
narozené děti, ohrožené syndro-
mem náhlého úmrtí. Přístroje 
byly zakoupeny z finančních 
darů společnosti innogy Ener-
gies.

„Monitory dechu jsou citlivé 
přístroje, které mají omezenou 
životnost, a proto hledáme pod-
poru u sponzorů a dárců i v jed-
notlivých regionech, abychom 
mohli zajistit kontinuální ob-
novu přístrojů v nemocnicích,“ 
popsala Miloslava Stibůrková 
z Nadace Křižovatka.

Monitory dechu pomáhají 
nejen zdravotnímu personálu, 
ale i samotným maminkám. 
Významnou měrou se podílejí 
na snížení rizika Syndromu 
náhlého úmrtí novorozenců 
v souvislosti s případnou zásta-
vou dechu. Tento bezpečnostní 
systém pomáhá zachraňovat 

kojence tím, že trvale detekuje 
pohyby dítěte, pokud se dechová 
akce zastaví, spouští zvukový 
a optický signál.

„Nadaci patří velký dík. 
Monitor dechu uleví mamin-
kám, které si mohou takový 
monitor v porodnici zapůjčit, ale 
i personálu oddělení. Nadace 
Křižovatka s Krajskou zdravotní 
spolupracuje dlouhodobě a jsme 
rádi, že teplická nemocnice do-
stala díky sponzorům monitory 
nové,“ řekla Jitka Hanousko-
vá z představenstva Krajské 
zdravotní, pod kterou teplická 
nemocnice spadá.    gz

Potravinová sbírka  
hlásí v Teplicích rekord
Teplice – Nákupem potravin 
a drogistického zboží Tepličané 
pomáhali lidem v nouzi. Do 
5. ročníku Národní potravinové 
sbírky se letos zapojilo 750 pro-
dejen, z toho 69 bylo z Ústecké-
ho kraje.

„Stejně jako loni se nám 
podařilo navázat spolupráci se 
studenty z Gymnázia Teplice 
a dalšími dobrovolníky, kteří 
nám se sbírkou v Teplicích 
pomáhali,“ říká Barbora Ver-
nerová, koordinátorka sbírky 
z teplické Květiny.  Kdo nakupo-
val v teplickém Penny marketu, 
určitě nepřehlédl dobrovolníky 
v modrých zástěrách s nápisem 
Potraviny pomáhají.  

 „Zastavilo se u nás hned 
několik dárců, kteří nám nechali 
plný nákupní vozík. Přišlo mi to 
skoro až neuvěřitelné. Myslím, 
že na ty tváře budu dlouho 
vzpomínat. Jak jsem říkala 
i lidem ve svém okolí. Kdo má 
chuť, přispěje, jak může. Protože 
každý balíček těstovin je pro 
nás cenný.  Snažíme se pomoc 
distribuovat s rozvahou tam, 
kde je jí nejvíce potřeba. Letos 
bylo v Penny marketu darováno 

neuvěřitelných 408 kg potravin 
a 69 kg drogistického zboží,“ 
dodává Vernerová.

A jak na tom byly ostatní 
prodejny na Teplicku? Kauf-
land v Bohosudovské: 676 kg 
potravin, 96 kg drogerie, Albert 
v Srbické: 486 kg potravin, 
32 kg drogerie, Billa v Alejní: 
500 kg potravin, 63 kg drogerie. 
Organizátoři sbírky na svém 
webu uvádí, že v letošní sbírce 
bylo celkem vybráno 354 tun 
potravinového zboží a 33 tun 
drogistického zboží.

Nezisková organizace Kvě-
tina poskytuje sociální služby 
na Teplicku již více jak deset 
let.    gz
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Návrat tradice a slavné značky do Ústí nad Labem 
Kdy přesně vyrobil v Rynol-

ticích pan Jiří Schicht první 
jádrové mýdlo s Jelenem, dnes 
už asi nikdo nezjis-
tí. Jisté je však to, že 
mu dne 6. červen-
ce 1848 bylo vydáno 
živnostenské povo-
lení na výrobu jádro-
vého mýdla. Z Ry-
noltic se v roce 1882 
společnost přestě-
hovala do Ústí nad 
Labem, které pro vý-
robu i distribuci poskytovalo 
mnohem lepší možnosti. Od té 
doby zažívalo jádrové mýdlo 
s Jelenem a spolu s ním i spo-
lečnost Schicht velký rozmach. 

Mýdlo se prodávalo po celém 
světě, rekordní rok zazname-
nalo v roce 1911, kdy se ho 

prodalo na 300 mi-
liónů kusů. Spo-
lečnost přežila obě 
války, po té druhé 
byl nicméně její ma-
jetek zkonfiskován 
a Schichtovy závo-
dy byly znárodněny 
a přejmenovány na 
Severočeské tukové 
závody. Jádrové mý-

dlo se vyrábělo dál, sláva spo-
lečnosti ale postupně upadala.

Velký obrat pro Jelena při-
šel v roce 2016. Značka pro-
šla kompletním redesignem 
a úpravou receptur. Mýd-
lo bylo zabaleno do krabičky 
z přírodního papíru.  

Jelen už dávno také nezna-
mená pouze jádrové mýd-
lo. Přibyla celá řada dalších 
produktů. K zakoupení je i ve 
formě gelu a pracího prášku. 
Mezi zákazníky je velmi oblí-
bený i tekutý gel na ruční pra-
ní. Všechny produkty jsou co 
nejšetrnější k přírodě, pokožce 
i peněžence. Jejich receptury 
jsou dermatologicky testovány, 
prací prášek je navíc dle kli-

nického testování SZÚ vhodný 
pro praní oděvů dětí do tří let 
a osob s citlivou pokožkou. 

Na podzim roku 2017 byl 
představen Jelen na nádobí 
a Jelen Kondicionér - Aviváž-
ní prostředek s konopným ole-
jem. Pro naše zákazníky chys-
táme také Jelen na podlahy. 
A není to jen Jelen, čemu se 
chce naše společnost věnovat. 
Vedle Jelena je nově redesigno-
váno i Namo, které se dočkalo 
výrazného vylepšení receptury. 

Namo PRO slouží vedle námá-
čení prádla a změkčování vody 
i k ochraně pračky před rzí 
a vodním kamenem. 

Ústečané již určitě stihli za-
registrovat, že v polovině roku 
došlo k otevření Jeleního krám-
ku a prádelny. Zatímco Jelení 
krámek je otevřený od pondělí 
do soboty, vyprat si v prádelně 
můžete každý den od 8:30 do 
20:00. Přijďte nás do krámku 
navštívit, rádi vás uvidíme.

 www.mydlosjelenem.cz

Tajenku vyluštěné křížovky můžete do 15.12. 2017 zaslat na info@mediaconcept.cz. Třem vylosovaným výhercům předáme dárkové vánoční balíčky značky JELEN od společnosti 
Schicht, s.r.o. Výherce oslovíme k předání a jejich jména uveřejníme na webu magazínu.
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REV!VAL dobyl Prahu. Dvakrát přidával
Kroužek REV!VAL opět vyra-

zil koncertovat do Prahy. Ten-
tokrát jsme 16. listopadu na-
brali vskutku prestižní směr: 
Dejvické divadlo. V tamních 
prostorách se pořádal 
první ročník festivalu 
dětských a alternativ-
ních kapel a souborů 
Radost Fest. Jednalo se 
o zábavné přehlídkové 
odpoledne zaměřené 
na hudební a pohy-
bová vystoupení dětí 
i dospělých lidí s han-
dicapem i bez něj. 
Kroužek REV!VAL byl 
na tuto akci pozván 
na základě kladných 
ohlasů a doporučení 
z Festivalu integrace 
Slunce v paláci Akro-
polis. Takovou příležitost jsme 
si nemohli nechat ujít! Vzhle-
dem k pohybové indispozici 
našeho obvyklého řidiče a ky-
taristy v jedné osobě Václava 
jsme byli nuceni sehnat něko-
ho, kdo by byl schopen a ocho-
ten nejen řídit mikrobus do 
Prahy a zpět, ale také s námi 
strávit popracovní odpoledne 
a podvečer. Této role se ujal 
náš milý pan školník pan Ha-
nus, který nás na akci jak v po-
řádku dovezl, tak nám byl po 
celou dobu ochotně k dispozici 

coby „bedňák“ (to jest člověk, 
který pomáhá kapele s tech-
nickým zajištěním koncertu). 
Dorazili jsme dosti brzy, a tak 
jsme měli možnost zhlédnout 

několik vystoupení z odpoled-
ního programu. Komorní hle-
diště Dejvického divadla bylo 
zaplněno do posledního místeč-
ka a vystoupení byla nesmírně 
milá a zábavná. Organizátoři 
(ZŠS Rooseveltova, Praha) byli 
schopní a ochotní improvizáto-
ři a dokázali vyplnit  
každé potenciálně „hluché“ 
místo (přestavby a zvučení 
mezi jednotlivými vystoupe-
ními) v programu tak, aby se 
diváci ani na okamžik nenudi-
li. Díky času, který tak pro nás 

získali, jsme byli perfektně na-
zvučeni panem zvukařem z Dej-
vického divadla, kterému tímto 
mnohokrát děkujeme. Vystou-
pení bylo pro nás skutečně lu-

xusní. Kroužek  
REV!VAL odehrál svůj 
klasický repertoár 
a publikum reagovalo 
skvěle. Dvakrát jsme 
přidávali. Po skončení 
jsme byli organizátory 
Radost Festu kontak-
továni, zda bychom 
nechtěli navázat užší 
spolupráci a přijet vy-
stupovat na některou 
z jejich jarních akcí. 
Rádi jsme souhlasili. 
I přes jistou nároč-
nost jsme prožili kou-
zelné odpoledne, za 

což jsme moc vděční. Ve vystu-
pování je velká energie a síla. 
Když se navíc podaří, že je to, 
co z pódia vysíláme, na druhé 
straně diváky zachyceno a od-
měněno nadšeným potleskem 
a radostí, je to velmi blahodár-
né jak pro dětské členy kapely, 
tak ale i pro nás dospělé, kteří 
jsme na ně a na naši společ-
nou práci pyšní. Děkujeme or-
ganizátorům Radost Festu za 
pozvání a těšíme se na další 
spolupráci.

  Zuza Potočková, Arkadie Teplice

Setkání s přáteli z Německa a Polska  
Již 11. vzájemné setkání 

v rámci projektu „Výměna zku-
šeností v odborném vzdělá-
vání a přípravě na práci osob 
se zdravotním postižením“, 
spolufinancovaného z progra-
mu Evropské unie ERASMUS 
+ aktivity Strategická partner-
ství, se tentokrát uskutečni-
lo u německého partnera pro-
jektu – organizace Lebenshilfe 
v Gardelegenu. Tohoto předad-
ventního setkání, jehož hlavní 
náplní byl mj. workshop spo-
jený s prodejem výrobků Ar-
kadie na Dni otevřených dveří 
hostitelské organizace, se zú-
častnilo šest zaměstnankyň 
chráněných dílen Arkadie, po 
dvou z každé dílny, tj. z Krup-
ky, Úpořin a Teplic.

Čtvrtek, první den setkání za-
čal po příjezdu společným obě-
dem, prohlídkou a seznámením 
se systémem přípravy na práci 
a vzděláváním v chráněných 
dílnách pro osoby s duševním 
onemocněním partnerské orga-
nizace Lebenshilfe Gardelegen. 
V pátek navštívili účastníci 
projektu město Wolfsburg, kon-
krétně Autostadt – prezentační 
centrum výroby a prodeje auto-

mobilů koncernu VW, kde je za-
městnáno 72 tisíc zaměstnan-
ců. Ostatně pro tento koncern 
se vyrábí těsnění ve spolupráci 
s Lebenshilfe i v chráněné dílně 
teplické Arkadie.

„Elektrovláčkem jsme projeli 
jen malou část rozlehlých to-
várních prostor, kde se zaměst-
nanci přemísťují na kolech, 
protože některé haly jsou až 
dva kilometry dlouhé a celkem 
se továrna rozkládá na ploše 
28 hektarů,“ popisuje zážitek 

z exkurze projektový mana-
žer Arkadie Karel Klášterka.  
Dále absolvovali dílčí prohlíd-
ku města Wolfsburg na palubě 
výletní lodi, která pluje po pla-
vebním kanálu, vybudovaném 
již na začátku století, propojují-
cím řeky Rýn a Labe. V sobotu 
pak nabídli zaměstnanci chrá-
něných dílen Arkadie výrobky 
své a svých kolegů a kolegyň 
návštěvníkům Dne otevřených 
dveří. 

     Josef Hon, Arkadie Teplice

Házenkáři jsou 
druzí v kraji 

Letos tato soutěž vrcholí 
světovým finále, které se 
uskuteční v Kataru. Naši borci 

z Gymnázia Teplice s vidinou 
návštěvy této exotické země 
bojovali, 8. listopadu předvedli 
slušnou házenou, nicméně na 
vítězství to nestačilo. Celkové 
druhé místo je však také pěk-
né. Děkuji klukům za skvělou 
reprezentaci školy. Tým tvořili 
tito hráči: T. Dytrt, P. Zeman, 
R. Greguš, F. Škoda, G. Sigl, 
S. Appel – všichni 5.A, D. Krunt 
5.F, M. Piskač 5.D, M. Rabel 
6.E, J. Krajíček 6.A, Š. Voleník 
6.D, M. Hoffmann 5.E.   
  Gymnázium Teplice

Přerůstá vám  
dítě přes hlavu? 

Neposlouchá, chodí za 
školu,  zkouší drogy,  utí-
ká z domova, nerespektuje 
pravidla… Každý rodič ví, jak 
náročné je děti vychovávat… 
Někteří zkouší dětem domluvit 
dobrým slovem,  jiní například 
zákazy,  někteří na výchovu 
zcela rezignují, prostě nad dět-
mi „zlomili hůl“. V programu 
„Začít znovu“ dětem a jejich 
rodičům pomáháme – hledáme 
jiné alternativy, jak se naučit 
fungovat v rámci rodiny či 
školy jinak... I když je program 
určen pro děti a mladé lidi 
od deseti do sedmnácti let, 
kteří mají problémy s chová-
ním, není zaměřen pouze na 
problémy. Zajímají nás i jejich 
názory, hodnoty, zkušenosti, 
hledáme spolu důvody, proč 
se změnit, proč změnit vztahy 
v rodině, proč je výhodné 
pracovat na pravidlech, která 
mohou komunikaci a soužití 
v rodině usnadnit... V rámci 
skupinové práce nabízíme  
zážitkové, kreativní aktivity 
a děti tak mají možnost si 
některé situace přímo v akci 
„osahat“ a vyzkoušet si, jaké je 
to reagovat jinak. Půjdete do 
toho s námi? 

Objednat se můžete  na tel. 
475 603 390 nebo požádejte 
o doporučení kurátora pro 
mládež nebo jiného odborníka.

Program probíhá na adrese: 
Spirála, K Chatám 22, Ústí nad 
Labem – Skorotice.    sp

1 3

K O M U N I T Yp r o s i n e c  2 0 1 7



Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 
26.–29. 12. 
Krušnohorská – parkoviště 8. 12.-12. 12.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické 
ul. 27.–30. 12.
Unčínská 13.–16. 12.
Přítkovská – u č. p. 1500 – panelák vedle 
OSSZ 1.–5. 12.
Proboštovská x Táborská  
28. 12. 2017 – 1. 1. 2018
K.Aksamita x Brandlova – z boku garáží  
15.–19. 12.
J.Koziny – parkoviště u tří věžáků  
12.–15. 12.
Maršovská – parkoviště naproti ZŠ  
21.–25. 12.
Maršovská – u č. p. 1519 – nad služebnou 
Policie ČR 15.–19. 12.
Masarykova x Olbrachtova  
28. 12. 2017 – 1. 1. 2018
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova)  
7.–11. 12.
A.Staška 1709-10 – na parkovišti (část 
ul. směrem k Červ. kostelu) 14.–18. 12.
A.Staška 1706-9 – na nové parkoviště  
v zadním traktu 28. 12. 2017 – 1. 1. 2018
Hlávkova 29. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Scheinerova 15.–19. 12.
Nedbalova x Fibichova  
28. 12. 2017 – 1. 1. 2018
Edisonova 1841-3 na parkovišti  
4.–7. 12.
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od 
Modlanské ul.) 20.–23. 12.

Skupova x Havlíčkova 11.–14. 12.
Skupova x Thámova  8.–12. 12.
Metelkovo nám. x Fügnerova 21.–25. 12.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle 
nádob na tříděný odpad   
28. 12. 2017 – 1. 1. 2018
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm 
Beache“ 19.–22. 12.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na 
parkovišti přes silnici 14.–18. 12.
Kosmonautů  7.–11. 12.
V Závětří 1676 22.–26. 12.
Doubravická 1683 7.–11. 12.
Raisova 2573 – bok dom  8.–12. 12.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou 
s ul. B Němcové 29. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Pod Doubravkou - parkoviště naproti  
č. p. 2900 14.–18. 12.
J.Hory x U Horského pramene 15.–19. 12.
J.Hory x Vančurova 8.–12. 12.
E.Krásnohorské – u nádoby na sklo   
4.–7. 12.
Máchova ul. – před křižovatkou  
s ul. Fr.Šrámka 27.–30. 12.
Jankovcova u garáží (tabák) 1.–5. 12.
K.Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 
15.–19. 12.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu  
29. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Potěminova x K.Čapka  25.–28. 12.
Zeyerovo nám. 1300 11.–14. 12.
K.J.Erbena 1316 – parkovací pruh  
29. 12. 2017 – 2. 1. 2018

Fučíkova stezka x Foersterova  8.–12. 12.
Křičkova x Škroupova 25.–28. 12.
Křížkovského 2508-10  1.–5. 12.
P.Holého x Purkyňova 5.–8. 12.
Kollárova x Hálkova, event.  
Mrštíkova x Potěminova  13.–16. 12.

Tyršova 20.–23. 12. 
Dubská x Brožíkova 22.–26. 12.
Alejní 2754 – zeleň 11.–14. 12.
Písečná 2990 13.–16. 12.
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní  
silnice 13.–16. 12.
Pražská 3009-11 – na parkoviště u hlavní 
silnice 29. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod 
Hvězdárnou 6.–9. 12.
Rohová 185 – z boku  21.–25. 12.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad  
4.–7. 12.
Svatováclavská x Vladislavova 21.–25. 12.
Novoveská 3090-3  5.–8. 12.
Habrová 3082 26.–29. 12.

Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 
12.–15. 12.
Jugoslávská 1941 26.–29. 12.
Ostravská x Bulharská 12.–15. 12.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň  
25.–28. 12.
Slovenská 2638  1.–5. 12.
Jugoslávská 2534-5 13.–16. 12.
Jugoslávská - plocha u zadních vchodů  
č.p. 2709-2717  6.–9. 12.
Jugoslávská – před křižovatkou 
s Moravskou ul. 6.–9. 12.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 12.–15. 12.
Bílinská – točna MHD 26.–29. 12.
U Soudu – zeleň nebo dopravní značení  
13.–16. 12.
Vrázova x Svojsíkova  6.–9. 12.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 25.–28. 12.
Libušina 2350 – bok domu  na zeleni   
4.–7. 12.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 14.–18. 12.
Stará Duchcovská 403 26.–29. 12.
Sklářská 223 – 247 6.–9. 12.
V Břízkách – točna  MHD 27.–30. 12.
Mostecká 1564 x Ruská  25.–28. 12.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 4.–7. 12.
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada  
11.–14. 12.
Zrenjaninská 320-1 12.–15. 12.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný 
odpad 22.–26. 12.
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FK Teplice děkuje
 za přízeň v roce 2017
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Stavební společnost AZ SANACE a. s. se sídlem 
v Ústí nad Labem a devatenáctiletou tradicí na 
trhu rozšiřuje svůj kolektiv o strojníky, vrtmistry 
a sanační dělníky. Nabízíme zajímavé mzdové 
ohodnocení, stabilní pracovní zázemí. Zaškolení, 
zvýšení kvalifikace, stravenky.

Více informací na tel. +420 730 545 876 nebo 
emailové adrese: jan.smelik@azsanace.cz

Rozšiřujeme 
naše řady, 
přidejte se 
k nám!

MC
20

17
04

20

Kalifornský saxofonista 
rozproudí Národní dům
Do Národního domu se chystá 
kalifornský saxofonista 
a skladatel Robby Marshall. 
Koncert se uskuteční 1. března 
od 20:00 hodin. Se svým 
quartetem představí novou 
kolekci hudby, inspirovanou 
mimo jiné též ročním turné 
s několikanásobnou držitelkou 
Grammy, jazzovou vokalistkou 
Cassandrou Wilson. Na čes-
kém turné Robbieho doprovodí 
hudebníci z jednoho z velkých 
zjevení loňského roku, tria 
Petra Beneše. Robby Marshall 

(USA) – saxofony, klarinet, Petr 
Beneš – akust. nebo el. piano, 
Jan Fečo – kontrabas, Marek 
Urbánek – bicí.  zu

Repríza Misatropa v „Činoheráku“
Ještě jste se v Činoherním studiu nebyli podívat na povedeného 
Misatropa? Už 22. února od 19:00 hodin máte další možnost. 
Masky, chlast, songy, sex, box, chlebíčky, blití, nuda a hlavně 
láska – to vše a ještě mnohem víc se odehrává na narozeninové 
párty, kam přichází (ne)zvaný host Alcest. Alcest miluje Celi-
menu. Celimena miluje Alcesta, ale je to koketa. On je posedlý 
upřímností. Ona je posedlá drby. Alcest je v pasti sebe sama. 
Milovat, nebo nemilovat? Utéct, nebo zůstat? Kdo se vlastně 
pod Alcestovou maskou skrývá?  zu

Nábory dětí na plavání
Ústecká akademie plaveckých sportů pořádá nábory dětí ve 
věku 4 až 10 let. Nábory na rok 2017 probíhají v únoru a v březnu 
v plavecké hale na Klíši (U Koupaliště 11).
úterý: 16:30–17:15 hodin, 17:15–18:30 hodin.
Čtvrtek: 16:30–17:15 hodin, 17:15–18:30 hodin.
Podrobné informace získáte na telefonních číslech: 602 450 366, 
775 201 126, 606 493 083. Podívejte se i na webové stránky.
Nábory jsou pořádány ve spolupráci s Městským plaveckým 
klubem Ústí nad Labem a TJ Chemička Ústí nad Labem.  zu

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.

únorové 
slevy
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iii. etapa, město–centrum, hostovice, vaňov

PonDělí 20. 3.: město ul. stará a do ní ústící ulice 
Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, 
Na Spádu, Na Výsluní, Stará
úterý 21. 3.: město a skřivánek 
Červený vrch, Králova výšina, Presslova, 
Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, 
V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou 
a Malátovou), SNP, Veleslavínova
střeDa 22. 3.: skřivánek 
Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou), 
Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření, 
Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lizstova, 
Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické 
nivy, Ve Smyčce, Ženíškova
čtvrtek 23. 3.: město mezi ul. Důlce, hoření, 
londýnská, Panská a revoluční 
Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou Hradební), 
Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, Důlce, Dvořákova, 
Elišky Krásnohorské (mezi Bělehradskou a Hoření), 
Horova, Hrnčířská, Lidické náměstí, Londýnská, 
Masarykova (mezi Londýnskou a Revoluční), Mírové 
náměstí, Na Schodech, Prokopa Diviše, Revoluční 
(od Mírového Náměstí k Masarykova)
PonDělí 27. 3.: město–centrum – hostovice 
Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, Malá 
Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská, 
Předmostí, Revoluční (od Masarykova směrem do 
Předlic), Rooseveltova, Solní stezka, Stroupežnického, 
Střelecká, Špitálské náměstí, U České besedy, 
U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební, 
Winstona Churchilla, Zámečnická, Žižkova a celé 
Hostovice : Arbesova, Hospodářská, Hostovická, 
K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Kovářovi, Na Úpadě, Na Větruši, 
Na Výhledech, Pod Svahem, Rozmezí, Sokratova, 
Sousedská, V Besídkách, Ve Štěpnici
úterý 28. 3.: město od železničního mostu 
směrem na vaňov a vaňov 
Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova, Jachtařů, 
K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, Mařákova, 
Mozartova, Myslivečkova, Nebeské Schůdky, 
Olympijských Vítězů, Pavla Stránského, Pod Vrchem, 
Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, Rybova, Skalní, 
Spojka, Vaňovská, Veslařů, Ve Stráni

i. etapa, střekov

střeDa 29. 3.: střekov, od národního oboje 
směrem na Děčín 
Děčínská (jen k ulici K Loděnici), Hviezdoslavova, 
Mánesova, Národního odboje, Rybářská, Varšavská 
(od Národního odboje k Mariánskému mostu), 
Zeyerova, Žukovova, K Loděnici, Farská Louka

čtvrtek 30. 3.: sídliště kamenný vrch 
Kamenná, Nová
PonDělí 3. 4.: střekov, nad tratí od ul. žukovova 
směrem na Děčín 
Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická, 
Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, Škrétova, 
Truhlářova, U Krematoria
úterý 4. 4.: střekov, od ul. kojetická směrem 
na novou ves 
Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie Hubnerové, 
Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na Rozhledu, 
Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, Novoveská, 
Stoupačka, Švabinského, U Lesa, V Třešňové aleji
střeDa 5. 4.: střekov, pod tratí od národního 
odboje směrem na litoměřice 
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, 
Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze 
Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi 
Národního odboje a Žukovovou), Železničářská
čtvrtek 6. 4.: střekov, nad tratí od ul. žukovova 
směrem na litoměřice 
Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova, 
Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova, 
Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí, 
V Zeleni
PonDělí 10. 4.: střekov, nad ul. karla iv. 
směrem ke hradu 
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého

ii. etapa, osada, brná

úterý 11. 4.: střekov, osada za hradem 
Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, 
Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, 
Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, 
V Ohybu
střeDa 12. 4.: brná 
Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová, 
Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá, Lázeňská, 
Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybárně, 
Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, 
Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková, 
U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, Zelené 
údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
čtvrtek 13. 4.: brná 
Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní, 
Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova, 
Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní 
a Karla Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, U Potoka, 
U Točny, U viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi 
Jitřní a točnou MHD)

iii. etapa, sebuzín, církvice, svádov, budov, 
olešnice, olšinky, kojetice, nová ves

úterý 18. 4.: sebuzín 
Sebuzín
střeDa 19. 4.: církvice 
Církvice
čtvrtek 20. 4.: svádov levá strana 
28.října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, U Stodol, 
Vítězná
PonDělí 24. 4.: svádov pravá strana 
Chotkova, Jana Želivského, Květinová, K Zámku, 
Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, Stezka, 
Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
úterý 25. 4.: budov, olešnice, olšinky 
Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od ČOV), 
Vítězná (Olšinky)
střeDa 26. 4.: kojetice, nová ves 
Kojetice, Nová Ves

i. etapa, kočkov, severní terasa

čtvrtek 27. 4.: kočkov, ul. kočovská a do ní 
zaústěné ulice nad sídlištěm 
Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, Severní, 
Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
úterý 2. 5.: severní terasa 
Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, Višňová, 
Stavbařů
střeDa 3. 5.: severní terasa 
Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, Šípková, 
Voskovcova, Werichova, Zvonková
čtvrtek 4. 5.: severní terasa 
Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
úterý 9. 5.: severní terasa 
Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
střeDa 10. 5.: severní terasa 
Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče

ii. etapa. stříbrníky, Dobětice

čtvrtek 11. 5.: stříbrníky 
Jizerská, Šumavská, Orlická
PonDělí 15. 5.: stříbrníky 
Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, 
Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, 
Na Vrstevnici
úterý 16. 5.: Dobětice 
Brandtova, Ježkova, Poláčkova

střeDa 17. 5.: Dobětice 
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou, 
Šrámková
čtvrtek 18. 5.: Dobětice 
Kmochova, Nad Březnem, Rabasova

i. etapa, mojžíř, neštěmice

PonDělí 22. 5.: J. Plachty
úterý 23. 5.: Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, 
U Fary, Vodařská, Žitná
střeDa 24. 5.: 
Na Skalce, Peškova, Picassova
čtvrtek 25. 5.: Ryjická, Sibiřská
PonDělí 29. 5.: Akátová, Dubová, Hluboká, 
Květinová, Na Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, 
Zelená, Tři Kříže
úterý 30. 5.: Jánského, Májová, Milešovská, 
Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice, 
Národní, Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská, 
V Ústraní, Železná

ii. etapa, krásné březno

střeDa 31. 5.: sídliště Pod vyhlídkou 
Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
čtvrtek 1. 6.: krásné březno ul. mezi keplerovou 
a krčínovou 
Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, 
Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské zahrady
PonDělí 5. 6.: krásné březno 
l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, 
Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé, 
Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, 
U Studánky, V Doubravě
úterý 6. 6.: krásné březno okolo 
ul. nový svět 
Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská, 
Nový svět, Pekařská, Plavecká
střeDa 7. 6.: krásné březno, ul. mezi krčínovou 
a neštěmickou 
Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, Jungmannova
čtvrtek 8. 6.: krásné březno, ul. výstupní, 
žežická a neštěmická 
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická
PonDělí 12. 6. 2: krásné březno, oblast mezi 
ul. Drážďanská a Přístavní 
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, Na 
Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, Výstupní, Zolova

1 5

s e r v i sú n o r  2 0 1 7

zimní  
slevy

33 %

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

Satelitní dotace! 
Na montáž nové 

paraboly jen za 300
korun nebo naladění 

karet FreeSAT.

Volejte 778 527 899
www.satelitnizpravodaj.cz
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VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA K PRONÁJMU
BUDOVA ZIMNÍHO STADIONU V ÚSTÍ NAD LABEM

- velké i menší formáty reklamní plochy
- vysoký zásah reklamy v centru města

Kontaktní osoba: Jiří Bureš
e-mail: jiri.bures@msul.cz, telefon: +420 724 203 410

VEZMĚTE DĚTI A PŘIJĎTE SI ZABRUSLIT 
NA ZIMNÍ STADION V ÚSTÍ NAD LABEM

KAŽDOU NEDĚLI od 17:30 do 19:00 hodin 
a také ve STŘEDU dle rozpisu na webových stránkách 

W W W . M S U L . C Z
Cena: 40 Kč / dospělí, 15 Kč / dítě do 15 let, 

návštěvníci starší 62 let, doprovod dětí do 120 cm
ZDARMA / dítě do 120 cm

Vydavatel magazínů 
s nejvyšším zásahem

domácností přijme
obchodního zástupce.
info@mediaconcept.cz
www.mediaconcept.cz

S E R V I S
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PRONAJMEME
kanceláře v centru  - Dobětická
Přízemí: 
kancelář o výměře 23m2
1.patro:
prostor 55m2, 3 kanceláře, 
kuchyňka,  umývárna, WC
2.patro:
prostor 59m2, 3 kanceláře, 
kuchyňka, umývárna a WC
Každá kancelář je zabezpečena 
kódováním. Nájemci mají k 
dispozici parkovací místa.
Informace: p. Vlková

tel. 737 559 484
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v naší péči

NETRAPTE SE S KLASICKOU SÁDROU

www.eucklinika.cz/ustinadlabem

• Pevnost
• Nízká hmotnost
• Krátká doba tuhnutí
• Poréznost materiálu
• Prostupnost RTG záření
• Cena od 220,- Kč 

ÚRAZ SI NEVYBÍRÁ,
ale Vy si můžete zvolit způsob léčby

Fixace s úsměvem:
OPTIMACAST

KARTOTÉKA CHIRURGIE
Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem
Budova A, 1.patro

Telefon: +420 477 102 158

Provozní doba:
Po: 7:00 - 12:00   12:30 - 14:30
Út: 7:00 - 12:00   12:30 - 14:30
St: 7:00 - 12:00   12:30 - 14:30
Čt: 7:00 - 12:00   12:30 - 14:30
Pá: 7:00 - 12:00   12:30 - 13:30
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* Akce platí i při nákupu 4 x 3 ks, vztahuje se na produkty AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, AIR OPTIX® 
for ASTIGMATISM, AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL, AIR OPTIX® NIGHT&DAY® AQUA,  AIR OPTIX® EX
Akce platí do vyprodání zásob.
** Kompletní informace o nošení, péči a bezpečnosti si prosím přečtěte v návodu na použití. 

VC/GE/ABGE/OM/170828/CZ
Platnost do 08/2018.

Kup si 2 x 6ks 
AIR OPTIX *
a získáš stylová 
sluchátka

ZDARMA

BUĎ “ON AIR” 
S AIR OPTIX!

 ***
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*   Akce platí i při nákupu 4 x 3 ks, vztahuje se na produkty AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, 
     AIR OPTIX® for ASTIGMATISM, AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL, 
      AIR OPTIX® NIGHT&DAY® AQUA,  AIR OPTIX® EX 
       Akce platí do vyprodání zásob.


