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Cestování vlakem  
od prosince zdraží 
STRANA 4

Nemocnice má  
nový urgentní příjem
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Václav 
Šanda

Vánoce budu  
letos trávit  

ve Vietnamu
STRANY 8–9



ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ
15/12 
1000  Zahájení vánočních trhů
1300  Troubení ze zámeckého balkonu
1305  MŠ Cibuláček – MŠ Dubí 1
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  Pěvecký sbor Biskupského gymnázia  
 Bohosudov
1525  Ondřej Krejča – akordeon
1535  Brixiho komorní soubor Teplice
1600  Troubení ze zámeckého balkonu
1700  Troubení ze zámeckého balkonu
1705  Docuku
16/12 
1000  Zahájení vánočních trhů
1300  Troubení ze zámeckého balkonu
1305 Legato – ZUŠ Teplice
1335  Pramínek – sbor teplických  
 mateřských škol
1400  Troubení ze zámeckého balkonu
1405  Pěvecký sbor ZUŠ Teplice Jany  
 Moravcové a Duchcovský pěvecký sbor
1430  Písklata – ZŠ Maršovská
1500  Troubení ze zámeckého balkonu
1505  Poupata – ZŠ Maršovská
1600  Troubení ze zámeckého balkonu
1605  Nedloubej se v nose – Divadlo  
 rozmanitostí Most
1700  Troubení ze zámeckého balkonu
1705  Komoráček Teplice – ženský pěvecký  
 sbor
1730  Komorní sbor Teplice – absolventi  
 Gymnázia Teplice
1800  Hambaeros
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KOSTEL SV. JANA KŘTITELE 
9/12   Lee Andrew Davidson a X – tet  
  Víta Fialy
16/12 1900  Česká mše vánoční Jakuba  
  Jana Ryby 
23/12  Audite Silete: Vánoční zpívání

KLUB HVJEZDA
14/12  Kiss Forever Band a SKLAP
15/12  Papíkoviny – Reggae Night vol. 
5
22/12  Čistírna a Furyant
30/12  Máničky – Starý časy 

JAZZ CLUB
7/12 2000  Sugárka Enyedi Quartet
15/12 2000  Gerald Clark Blues Band
21/12 2000  Tony Ackerman a Zdeněk  
  Jahoda – Vánoční koncert

KNAK TEPLICE
7/12 2000  Progres 2
8/12 2000  Živé Květy /SK/
10/12 1700  Teplický špalek
29/12 2000  Luboš Andršt a Energit 
11/1 2000  Sto zvířat
18/1 2000  COP
25/1 2000  Czech Floyd – Pink Floyd Show

KINO KVĚTEN
7/12 2000  Bohemian Rhapsody
8/12 1800  Louskáček
9/12 2000  Balón
10/12 2000  Ve spárech ďábla
11/12 1730  Bohemian Rhapsody
13/12 1730  Doktor Martin: 
  Záhada v Beskydech
14/12 2000  Aquaman 3D
15/12 1330  Grinch 3D
16/12 2000  Aquaman

18/12 2000  Po čem muži touží
21/12 2000  Fantastická zvířata:  
  Grindelwaldovy zločiny 3D
23/12 945  Anděl páně 2
24/12 1000  Čertí brko
25/12 1530  Louskáček a čtyři říše 3D
26/12 2000  Tvář
27/12 1530  Sněhová královna v zemi  
  zrcadel
28/12 1730  Bumblebee 3D
29/12 1330  Grinch
30/12 1530  Vánoce a spol.
31/12 1000  Sněhová královna v zemi  
  zrcadel

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
7/12 1900  Čechomor
9/12 1030  Půjdem spolu do Betléma
10/12 1900  Veletoč
14/12 1900  Vánoční gospel
15/12 1900  Shirley Valentine
19/12 900 Továrna na čokoládu
19/12 1700 Továrna na čokoládu
22/12 1600  Vánoční hra aneb o tom  
  slavném narození
30/12 1930  Louskáček

DŮM KULTURY
10/12 1530  Nesem vám noviny, poslouchejte
11/12 1900  Vánoční koncert orchestru  
  Václav Hybše
13/12 1900  Christmas Dreams
17/12 1900  Česká mše vánoční  
  – Konzervatoř Teplice
18/12 1600 O Budulínkovi
18/12 1800 O Budulínkovi
20/12 1900  1. Abonentní koncert cyklu C  
  – Vánoční koncert
27/12 1900  George Michael Band 
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KN OPTIK
U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice

KN OPTIK – sPecIál sluNečNí brýle
U Nádraží 1763/5a, 415 01 Teplice 

Tel.: 417 534 645, 417 533 961, Email: info@kn-optiok.cz
Mobil: 606 846 614, 721 663 060, 777 663 068

www.kn-optik.cz

REGIONÁLNÍ MUZEUM 
do 30/12 Osudy knih – osudy lidí
do 3/3/2019  Teplice za první republiky

GALERIE ZAHRADNÍ DŮM
8/12 1600  Vánoční koledy napříč Evropou

KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA, BÍLINA
2/12 1600  děti MŠ a ZŠ 
9/12 1600  děti ZUŠ 
16/12 1600  Daniel Hůlka

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
11/12 1900  Dan Bárta & Illustratosphere

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
14/12 1900  Petra Börnerová Trio a Jana  
  Koubková

DŮM PORCELÁNU S MODROU KRVÍ DUBÍ
Do 20/12 Výstava Mýdlová kouzla

LIDOVÝ DŮM – POZORKA
8/12   Mikulášská pohádka s nadílkou

KOSTEL PANNY MARIE V DUBÍ 
24/12 1000–1100 Betlémské světlo v Dubí
24/12 2100  Štědrovečerní bohoslužba

VĚŽ DUCHCOVSKÉHO KOSTELA 
9, 16 a 23/12 1700 Adventní troubení 

ZÁMEK DUCHCOV 
8 a 9/12 1000 Vánoční prohlídky na Duchcově
9/12 1530  Staročeský advent – koncert  
  na zámku
12/12 1730  Adventní koncert ZUŠ Ivana  
  Kawaciuka 

SPOLEČENSKÉ CENTRUM OSEK
12/12 1700  Hříšný tanec – taneční přehlídka
14/12 1700  Dívadlo pro děti 
19/12 1600  Vánoční cukroví
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Kolik utratíte  
za vánoční dárky? 

Martin Uhrik 
54 let 
provozní zámečník  
Teplice 
 
 

Za dárky utratím tak nějak stejně 
jako v loňském roce – kolem 5 tisíc 
korun. 

Simona Malá  
43 let 
zaměstnaná  
Teplice 
 
 

Letos utratím za dárky stejně jako 
v loňském roce, takže tak nějak 
kolem 6 tisíc korun. 

Veronika Rezková 
22 let 
studentka 
Teplice 
 
 

Každý rok utratím za vánoční dárky 
víc a víc. Ceny jsou před Vánoci 
vystřelené nahoru, takže průměrně 
každý rok utrácím kolem 10 tisíc 
korun. 

Veronika Bleilová  
26 let 
mateřská dovolená 
Ústí nad Labem 
 
 

Já dárky nakupuji až úplně těsně 
před Vánocemi. Takže teď z hlavy 
nedokážu přesně říct, kolik za ně 
utratím.  
Uvidí se. 

A N K E T A

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 5. 12. 2018  
 Příští vydání: leden 2019  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 14. 1. 2019  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. 
Příspěvky v tomto vydání publikujeme na webových stránkách časopisu, neposkytujeme je jiným subjektům 
a identifikační údaje autorů příspěvků používáme jen pro ověření pravosti informací. 

www.facebook.com/zitteplice.cz

Obnovu požárem zničeného 
Dvojhradí podpoří sbírka
Mstišov/Dubí – Hojně na-
vštěvovaná restaurace zá-
meček Dvojhradí ve msti-
šovské lesní oboře, který 
na konci září vyhořel, by 
se časem mohl vrátit do 
původní podoby. Záchrana 
je díky dobročinné sbírce 
zase o něco reálnější. Sbír-
ku vyhlásil Spolek přátel 
obory Mstišov ve spolupráci se Spolkem A. S. Ghost Czech Force.

Peníze od dárců doplní prostředky získané z pojištění po skon-
čení vyšetřování příčin požáru a z vlastních zdrojů majitelů. 
Zájemci mohou přispívat libovolnou částkou buď bankovním 
převodem na 558 118 8349/0800 nebo vhozením hotovosti do 
zapečetěné kasičky u vchodu do obory. „Z prostředků budou hra-
zeny pouze náklady související s opravou objektu do jeho histo-
rické podoby,“ upřesňují organizátoři sbírky. 

Proč požár propukl, zatím není jasné. „Příčina je stále před-
mětem vyšetřování,“ řekl policejní mluvčí Daniel Vítek. Vrátit 
objekt do původního stavu bude podle majitele Dvojhradí složité 
a bude se to řešit s památkáři. „Výše škody zatím není stanove-
ná. Odhadujeme ale, že dostat budovu do původního stavu vyjde 
asi na čtyři miliony korun,“ řekl majitel Jiří Novák. 

Před zimou bude zámeček vyklizen a strženo první patro, 
poté bude provizorně zastřešen a jen toto bude stát zhruba 
300 000 korun.

Barokní lovecký zámeček Dvojhradí je národní kulturní pa-
mátkou, byl postaven kolem roku 1700 hrabětem Clary Aldrin-
genem.  gz
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REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com

Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7–7,9 l/100 km. Emise CO2 123–180 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 
Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Nadhled v roce 2019
Začal advent a blíží se 

nejkrásnější svátky v roce. 
Abychom se k pohodě Vá-
noc propracovali, musíme 
ještě zvládnout tradiční 
předvánoční shon, koupit 
dárky, umýt okna, napéct 
cukroví, nicméně vidina 
blížících se svátků všechen 
stres spolehlivě zmírňuje. 
Tak se ten „poklus“ dá vy-
držet.

Adventní čas a konec 
roku nutí k bilancování. 
Jaký vlastně byl ten rok 
2018? Podruhé jsme si vy-
brali přímou volbou prezi-
denta, Ester Ledecká šo-
kovala svět, ekonomice se 
dařilo, nezaměstnanost je 
na historickém minimu, se-
nioři si vybojovali důstoj-
nější důchody, republika 
slavila významné výročí 
a také byly radniční vol-
by. Osmičkový rok přetékal 
událostmi, které se na nás 
hrnuly ze všech stran, a tak 
by mohl mít přívlastek hek-
tický.

A možná i přání, kte-
rá máme, se v tom hektic-
kém roce „zdrcnou“ jen na 
ta nejdůležitější. Abychom 
byli zdraví nebo se uzdravili, 
měli kde bydlet, měli práci, 
měli čas na své blízké a také 
možná měli i trochu víc opti-
mismu a nadhledu.

Přejeme našim čtenářům 
i partnerům pohodové vá-
noční svátky a úspěšný rok 
2019... s nadhledem :-)

S L O U P E K



Z P R Á V Y v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c z

4

Ve špičkových vozech 
jsou skla z Chudeřic Cestování vlakem zdraží
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SATELITNÍ  
DOTACE
✓ na montáž nové paraboly  
     jen za 300 Kč
✓ nebo naladění karet se  
    100 programy  
    od 149 Kč měsíčně te
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Chudeřice – Pořádnou českou 
stopu zanechává AGC Auto-
motive Czech v nových špič-
kových modelech koncernu 
Daimler. Největší domácí vý-
robce automobilových skel za-
čal dodávat do nových limuzín 
a sporťáků boční skla. Auto- 
skla je možné nově najít v lu-
xusní limuzíně C257, hat-
chbacku W177 a především 
pak v unikátním sportovním 
modelu Mercedes-AMG GT 
4-Door Coupe. Z Chudeřic do 
těchto modelů putují desítky 
tisíc kusů skel.  gz

Teplické gymnázium 
je Dobrou školou
Teplice – V soutěži Dobrá ško-
la Ústeckého kraje v letošním 
roce bodovalo Gymnázium 
Teplice mezi gymnázii a ústec-
ká obchodní akademie v Pa-
řížské ulici mezi odbornými 
školami. Od kraje za to každá 
ze škol dostane 750 tisíc ko-
run. Celkem se mezi vítězné 
školy rozdělily 4 miliony ko-
run.  gz

Ústecký kraj – České dráhy 
s platností nového jízdního 
řádu, tedy od 9. prosince, upra-
ví i ceny. Cestování vlakem 
mírně podraží. Ceny se zvýší 
o 2,5 %, což odpovídá letoš-
ní míře inflace. Pro cestující 
si připravily i novinky, jakými 
je třeba navýšení spojů o při-
bližně 182 více než letos. Cena 
obyčejného jízdného beze slev 
tak stoupne u nejčastějších 
vzdáleností o jednu až dvě ko-
runy. 

Z nabídky Českých drah zmi-
zelo zvýhodněné jízdné na vá-
noční trhy v okolních zemích 
ČD Tip Advent. Se změnou 

musí počítat i někteří cestují-
cí, kteří na cestách do Dráž-
ďan využívali jízdenku Labe 
– Elbe Ticket. „Pro cesty do 
zahraničí včetně nadcházejí-
cího předvánočního času jsou 
v současnosti určeny a promo-
vány Včasné jízdenky Evropa,“ 

řekl mluvčí Českých drah Petr 
Šťáhlavský.

Změnou prošla i možnost jet 
na vánoční trhy do Drážďan 
kombinací jízdenky Českých 
drah a jízdenky Labe-Elbe. 
Koupit lze jízdenku pouze na 
území Ústeckého kraje nebo 
ve vlaku, ale s přirážkou 40 Kč.

I letos mají České dráhy pro 
cesty do Saska na trhy speci-
ální vlaky. O víkendech lze pro 
cestu z Ústí nad Labem a Děčí-
na do Drážďan využít i zvláštní 
spěšné vlaky Vánoční kome-
ta, z Ústí nad Labem odjíždí 
v 9:16, zpět se vrací z Drážďan 
v 15:35.  gz

Praskliny znepokojují řidiče
D8 – V poli nedaleko dálnice 
D8 se objevily praskliny. Jsou 
přibližně kilometr od mís-
ta, kde došlo k sesuvu svahu 
v roce 2013. Podle Ředitelství 
silnic a dálnic ale praskliny 
dálnici mezi Prahou a Drážďa-
ny neohrožují a nesouvisí ani 
s pohyby podloží. V podzemí je 
údajně bývalý sklep.

„Jde o zapomenutý vinný 
sklep, který se sesouvá, klenby 

povolují. Nemá to nic společ-
ného s dálnicí D8,“ řekl pro 
ČRo mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Ře-
ditelství silnic a dálnic bude 
trhliny pomocí inklinometru, 
čidla, které hlídá pohyby půdy, 
monitorovat. Podobné trhliny 
se totiž ukázaly po prudkých 
deštích v roce 2013, den před 
masivním sesuvem. Řidiči mo-
hou využívat celou trasu dálni-
ce od prosince 2016.  gz

Nejlepší kemp  
v kraji je v Oseku
Osek – V Oseku mají Nejlepší 
kemp v Ústeckém kraji za rok 
2018. Zároveň se kemp umístil 
mezi 25 nejlepšími v České re-
publice a na Slovensku. Návštěv-
níkům se nejvíce líbilo prostře-
dí kempu a také si pochvalovali 
služby personálu. „Před zaháje-
ním první sezony, v roce 2016, 
se začalo s investicemi do oprav 
kempu. Za tento rok jsme získali 
ocenění Nejlepší kemp pro mo-
torkáře. Přestože nebylo v roce 
2017 v provozu koupaliště, vy-
hrál náš autokemp kategorii 
Nejlepší kemp v Ústeckém kraji, 
v celkovém republikovém pořa-
dí se umístil v kategorii top 50,“ 
popisuje Petr Šíla, ředitel organi-
zace FrýTajm Osek.  gz

Fotbalové kluby budou spolupracovat
Teplice/Ústí n. L. – FK Teplice 
a FK Ústí nad Labem podepsa-
ly na společné tiskové konfe-
renci memorandum o spolu-
práci. „Po delších diskusích 
jsme došli k závěru, že je 
oboustranně výhodné spolu-
pracovat. Z této spolupráce 
mohou těžit oba kluby, proto 
jsem moc rád, že se ji poved-
lo rozjet,“ řekl předseda před-
stavenstva FK Teplice Pavel 
Šedblauer a ředitel teplického 
klubu Petr Hynek ho doplnil: 
„Dnešní podpis je formálním 
potvrzením spolupráce, kte-
rou jsme již od léta nastartova-
li. Už nyní je v FK Ústí hodně 
hráčů od nás na hostování, na-
opak nedávno zamířil do Tep-
lic na hostování Martin Jindrá-
ček. I já věřím, že to bude ku 
prospěchu oběma klubům.“

Pozitivní pohled na spolu-
práci má i ústecký klub. „Já 
jako předseda mládeže FK Ústí 
nad Labem vidím v této spo-
lupráci velké pozitivum, naši 
nejlepší mládežníci napří-
klad mají možnost se rozvíjet 
v Teplicích. Spolupráce je vel-
mi dobře nastavená a už nyní 
funguje,“ říká člen představen-
stva FK Ústí nad Labem Václav 
Kožíšek.

Teplický klub hospodaří 
s částkou okolo 80 milionů, 
z toho náklady na mládež jsou 
14 milionů. Ústecký klub má 
rozpočet 15 milionů a zapsa-
ný spolek, což je ústecká fot-
balová mládež, má k dispozi-
ci částku zhruba 11 milionů. 
„U mládežnických spolků jde 

přibližně z 70 % o veřejné pro-
středky. Nám se jako fotbalu 
obecně daří dostávat veřejné 
prostředky pro mládež. To je 
klubová akademie nebo spor-
tovní centrum mládeže. Není 
to však jednoduché,“ dodává 
výkonný ředitel FK Ústí nad 
Labem Petr Heidenreich.  gz

Předseda představenstva FK Teplice Pavel Šedlbauer a ředitel klubu Petr Hynek při 
podpisu memoranda foto: G. Zlámalová
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Ve městě už svítí sedm stromů

Královna Judita u Císařských lázní je z bronzu

Zapojte se do ankety, 
získáte tašky na odpad

Nový šéf Senátu Kubera nezanedbá Teplice

p r o s i n e c  2 0 1 8

Teplice – Vánoční strom na ná-
městí Svobody se rozsvítil prv-
ní adventní neděli, v rámci ob-
líbené akce Teplická vánočka. 
Město zdobí celkem sedm stro-
mů. Strom z Cínovce je umís-
těn na náměstí Svobody. Další 
stromy jsou tradičně na Zámec-
kém náměstí, před Kamennými 
lázněmi, před Červeným koste-
lem, v Sobědruhách a v Prose-
ticích. Ozdobený je také strom, 
který roste na Benešově ná-
městí. Všechny byly rozsvícené 
2. prosince. V průběhu advent-
ního období nebudou chybět 
ani tradiční Vánoční trhy na 
Zámeckém náměstí, které jsou 
letos už po desáté. Pořadatelé 

i letos slibují bohatý doprovod-
ný program. Vánoční trhy bu-
dou o víkendu 15. a 16. prosin-
ce a výnos z prodeje svařáku, 

Teplice – Teplický magistrát vy-
hlásil anketu: Víte, jak v Tep-
licích třídit odpad? Když ode-
vzdáte vyplněný dotazník, tak 
získáte barevné tašky na oddě-
lený sběr papíru, skla a plas-
tů. Dotazníky jsou k dispozici 
v podatelnách nebo ke stažení 
na webových stránkách města. 
Barevné tašky jsou omyvatel-
né, s pevným dnem a s pevný-
mi uchy, která umožňují odpad 
v těchto taškách snadno od-
nést do nádob na tříděný od-
pad. Každá domácnost může 
získat jednu sadu tašek. Akce 
není časově omezená.  gz

Živý Betlém bude  
v Šanovské mušli

Teplice – Stejně jako v minulých 
letech, uskuteční se i letos 
v šanovské Mušli Vánoce s Ar-
kadií. V programu vystoupí 
soubory dětí i dospělých, spolu 
se Živým betlémem plným lid-
ských i zvířecích postav. Váno-
ce s Arkádií se konají 13. pro-
since a chybět nebude od 14:30 
stánkový prodej s výrobky 
chráněných dílen, žáků školy 
a klientů stacionářů.  gz

Teplice – Nový předseda Senátu 
Jaroslav Kubera z ODS v plá-
nu nemá zanedbávat Teplice, 
v jejichž čele stál od roku 1994 
a teprve po letošních komu-
nálních volbách post primá-
tora neobhajoval. „Jsem stá-
le teplický zastupitel a vedu 
finanční výbor. Momentálně 
mám sice ze své funkce v Se-
nátu hektičtější období, ale já 
věřím, že se to po novém roce 
uklidní. Zastupitelstva jsou 
v pondělí a já mám pondělí 

jako den v regionu. Ačkoli jako 
předseda Senátu to tak jedno-
značné nemám, tak se přesto 
budu snažit být v pondělí vždy 
v Teplicích a k dispozici,“ řekl 
Kubera.

Jednasedmdesátiletý Jaro-
slav Kubera byl místopřed-
sedou Senátu a dlouholetým 
primátorem Teplic. Členem 
Senátu je od roku 2000, letos 
v říjnu mandát obhájil a byl 
zvolen šéfem horní parlament-
ní komory.  gz

Teplice – Podloubí teplických 
Císařských lázní zdobí bron-
zová busta královny Judity. Je 
to vůbec první socha této pa-
novnice, která je považovaná 
za zakladatelku lázeňství ve 
střední Evropě. Autorem Judi-
tiny busty je akademický so-
chař Libor Pisklák. 

„Práce byla zajímavá a velmi 
dobrodružná, protože neexis-
tují žádné obrazové podkla-
dy, tak nebylo moc možností, 
ze kterých by se dalo čerpat. 
Dochovala se lebka králov-
ny Judity, vycházel jsem tedy 
z antropologického průzkumu 

doktora Vlčka, dobových ilu-
minací a sochařských prací. 
Existuje i 3D model tváře Judi-
ty právě podle dochovaného 
skeletu. To byly pro mě stěžej-
ní materiály,“ řekl Pisklák. 

Královna Judita, matka Pře-
mysla Otakara I. byla velmi 
vzdělaná a často zastupova-
la krále i ve státnických zále-
žitostech. Osudem se jí staly 
Teplice, kde po králově smrti 
strávila ještě několik dekád 
a dožila se na svou dobu neu-
věřitelných 80 let. Juditina leb-
ka je nyní uložena v depozitáři 
Národního muzea.  gz

Rekonstrukce nádraží na Moldavě se oddaluje
Moldava – Oživit zchátralé vla-
kové nádraží chce Moldava, 
kterou dobře znají turisté, 
běžkaři a milovníci železni-
čářské historie. Do Moldavy 
v Krušných horách vede uni-
kátní trať, která byla mimo 
provoz kvůli posunu kolejí. 
A která byla v listopadu zno-
vu obnovena. Rekonstrukce 
moldavského nádraží se však 

oddaluje. Zastupitelé obce 
nepřijali nabídku firmy na 
stavebně-technický průzkum 
nádraží. Podle místostarostky 
Evy Kardové se většině z nich 
zdála půlmilionová částka pří-
liš vysoká.

Rozhodnutí nabídku nepři-
jmout ale může vést k ohrože-
ní rekonstrukce nádražní bu-
dovy, obec by nemusela získat 

dotaci. Obec sice oslovila více 
firem, ale nabídka přišla jen 
jedna. 

Moldava se domluvila  
s CzechInvestem na žádosti 
o dotaci z ministerstva průmy-
slu a obchodu na 25 milionů, 
další dva by byla spoluúčast 
obce. Odhad nákladů na re-
konstrukci je zhruba 100 mili-
onů korun.  gz

hrnků i pronájmu stánků měs-
to věnuje na pomoc různě po-
stiženým a nemocným dětem 
z Teplic a nejbližšího okolí.  gz

Neslyšícím pomohou 
na úřadě tablety
Teplice – Město vyšlo vstříc nesly-
šícím a zapojilo se do projektu 
Bezbariérová komunikace pro 
neslyšící, která nabízí službu 
s názvem Tichá linka. Tichá lin-
ka nabízí nonstop službu online 
přepisu mluvené řeči a online 
tlumočení českého znakového 
jazyka neslyšícím. Cílem této 
služby je usnadnit neslyšícím 
komunikaci s úředníky. „Teplice 
jsou jedním ze tří měst v kraji, 
které se do tohoto projektu za-
pojily. To znamená, že budeme 
mít k dispozici na odboru sociál-
ní péče a zdravotnictví dva tab-
lety s předplacenou datovou SIM 
kartou. Tablety bude možné vyu-
žívat jak na úřadě, tak v terénu. 
Neslyšící se při návštěvě úřadu 
spojí s online s tlumočníkem 
a jeho prostřednictvím si svoje 
záležitosti na místě vyřídí,“ uve-
dl náměstek teplického primáto-
ra Jiří Štábl.  gz
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Ocenění pro filharmoniky
Ústecký kraj – Pět laureátů získa-
lo Cenu hejtmana Ústeckého 
kraje za rok 2017. V kategorii 
kultura byla oceněna Severo-
česká filharmonie Teplice, za 
vědu a výzkum si cenu odnesla 
docentka Zdeňka Kolská, v ob-
lasti sociální a zdravotní včetně 
záchrany lidského života uspěla 
zakladatelka Nadace VK Vero-
nika Kašáková, v kategorii re-
gionální rozvoj cenu získal za-
kladatel zubrnického skanzenu 
František Ledvinka a za sport si 
cenu odnesl šéftrenér karate Jo-
sef Rajchert.

„Velmi mě těší, že jsem mohl 
na jednom pódiu stát s význam-
nými osobami našeho kraje, kte-
ré svoji píli a schopnosti zúroču-
jí právě v tomto regionu. Za to 
vám patří obrovský dík a uzná-
ní,“ řekl hejtman Oldřich Bube-
níček.

Cena hejtmana Ústeckého 
kraje oceňuje výjimečné občan-
ské zásluhy o rozvoj Ústeckého 
kraje. V pořadí již posedmé pře-
dal hejtman kraje Oldřich Bube-
níček ocenění pěti významným 
osobnostem či organizacím re-
gionu.  gz

Přes přechod na 
Moldavě už projedete
Moldava na Teplicku – Od polo-
viny srpna uzavřený hraniční 
přechod v Moldavě na Teplicku 
je od konce listopadu otevře-
ný. Na německé straně dělníci 
opravovali silniční most a zá-
roveň probíhala oprava silnice 
382 v úseku od transformátoru 
Nové Město až ke staré myslivně 
a v klesání na Horní Moldavu. 
Objízdná trasa pro auta vedla 
přes Vitišku na Cínovec. Pře-
chod byl stále otevřený pro pěší 
a cyklisty.  gz

V Proboštově 
rekonstruují kanalizaci
Proboštov – V Meziškolské ulici 
bude do konce roku zrekonstru-
ováno 110 metrů dožilého úseku 
kanalizace. „Kanalizace je v uve-
dené lokalitě tvořena několika 
úseky různého materiálu a di-
menze. K rekonstrukci je urče-
na stoka z kameniny a z betonu. 
Kamerová prohlídka prokáza-
la, že je kanalizace popraskaná 
a v havarijním stavu,“ přibližuje 
mluvčí Severočeské vodárenské 
společnosti Jiří Hladík. Rekon-
strukce má být dokončena nej-
později do 31. prosince.  gz

Bílinská a Zaječická se spojily s hokejisty
Bílina – Česká firma Bohemia 
Healing Marienbad Waters, 
která stáčí léčivé vody Bílinská 
kyselka, Zaječická hořká voda, 
Ferdinandův a Rudolfův pra-
men a vodu Aqua Maria, se sta-
la partnerem hokejového klubu 
HC Sparta Praha. Pro tuto sezo-
nu je dodavatelem pitného reži-
mu hokejového A týmu.

Hokejový brankář HC Sparta 
Praha Matěj Machovský si přijel 
do Bíliny prohlédnout stáčírnu, 

ke které má velmi blízko. „Moji 
rodiče stáčeli Horský pramen, 
který poté prodali jiné firmě, ale 
přesně vím, o co v procesu jde. 
Sám jsem si vším prošel. Vím, 
co je vyfukovačka, jak stáčení 
funguje a co je a není při stáčení 
vody potřeba,“ říká Machovský. 
O propojení s HC Sparta Praha 
BHMW dlouhodobě uvažovala. 
„Jsem moc rád, že jsme se do-
mluvili a můžeme Spartu pod-
pořit. I nadále ale podporujeme 

litvínovský hokejový klub i FK 
Teplice. Jsme patrioti a propoj 
se severočeskými sportovními 
týmy považujeme za důležitý,“ 
říká výkonný ředitel holdingu 
Vojtěch Milko. Firma Bohemia 
Healing Marienbad Waters má 
ke sportovní tematice blízko. 
Nedávno získala licenci na vý-
robu iontových a energetických 
nápojů světové sportovní znač-
ky Head pro desítky států  
světa.  gz
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Nemocnice má nový urgent
Teplice – Nový urgentní příjem je 
od listopadu v teplické nemoc-
nici. Díky němu jsou pacientům 
nepřetržitě k dispozici specialis-
té chirurgie, interny a neurolo-
gie. Budování nízkoprahového 
urgentního příjmu začalo loni 
a objekt s obratištěm sanitek je 
přístavba ke stávajícímu pavilo-
nu „F“. 

„Budeme se snažit, abychom 
v rámci Krajské zdravotní ur-
gentní příjmy, které jsou v sou-
časnosti velmi důležitou součás-
tí každé nemocnice, ve všech 
nemocnicích měli. Provoz tady 
v Teplicích časem ukáže, jestli je 
počet lůžek dostatečný,“ řekl Jiří 

Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní. 

Vybudováním nízkoprahové-
ho urgentního příjmu dochází 
ke sloučení pracovišť neurolo-
gie. Specialisté z oborů chirur-
gie, interna a neurologie jsou 
k dispozici nepřetržitě v prosto-
rách nově dostavěného urgent-
ního příjmu v průčelí pavilonu 
„F“. Odbornosti urologie, oční 
a ortopedie naleznete v prosto-
rách jejich odborných ambu-
lancí, na oddělení urgentního 
příjmu až v době pohotovosti, 
konkrétně urologie a ortopedie 
od 15:00 hodin, oční od 16:00 
hodin a o víkendech.

„Pacient bude ošetřen na jed-
nom místě včetně konziliárních 
vyšetření, bez zbytečných pře-
vozů a ztráty času. Urgentní pří-
jem se stane jedním z klíčových 
provozů v nemocnici,“ uvedl ře-
ditel teplické nemocnice Tomáš 
Hrubý.  gz

Voda v regionu zdraží o necelou korunu

Mýdlová kouzla v Dubí
Dubí – Dům porcelánu s modrou krví 
v Tovární ulici provoněla výstava ručně 
vyráběných mýdel z teplické Mýdlárny 
U Zámku. Jak už napovídá název vý-
stavy – Mýdlová kouzla, jejich výrobky 
všechny očarují, nejen omamnou vůní 
bylinek, přírodních olejů a silic, ale 
také svou rozmanitostí. Zároveň se 
zde seznámíte s historií a technologií 
výroby mýdel. Navštívit výstavu v Dubí 
můžete až do 20. prosince.  gz

Na drážďanský  
Striezelmarkt

Drážďany – Nejstarší německý vánoční 
trh, drážďanský Striezelmarkt, byl 
oficiálně zahájen. Ve 233 vánočně 
vyzdobených stáncích probíhá vánoční 
prodej, a to až do Štědrého dne 
(24. 12.), kdy ve 14 hodin trh skončí. 
O druhé adventní sobotě (8. 12.) se 
koná oblíbená Štolová slavnost, která 
každoročně přivítá desetitisíce lidí 
a mezi nimi i tisíce návštěvníků z Česka. 
Trh se koná v centru města a nejlépe 
se k němu o Vánocích dá dostat pěšky 
nebo veřejnou dopravou.  dam

POZVÁNKY

foto: kzcr.eu
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Nejde jen o benefity pro zaměstnance, ale také o handicapované i ochranu přírody 
V soutěži Cena Ústeckého 

kraje za společenskou odpo-
vědnost se poprvé vyhlásilo 
Speciální čestné uznání. To 
získala společnost AGC Flat 
Glass Czech.

Tepličtí skláři v minulých 
třech ročnících ve své katego-
rii pokaždé zvítězili. Podle pra-
videl soutěže proto už letos ne-
byli zařazeni do soutěže jako 
takové, ale získali speciální 
čestné uznání.

V AGC jsou podle vlastních 
průzkumů zaměstnanci spíše 
nadprůměrně spokojení, ze-
jména s prací u firmy a svý-
mi podmínkami, mají zájem 
se rozvíjet v rámci své profe-
se a preferují stabilitu, kte-
rou u firmy mají. „Zaměstnan-
cům nabízíme v AGC mnoho 
benefitů, například příspěvek 

zaměstnavatele na penzijní 
a životní pojištění, 3 placené 
dny v případě zdravotní indis-
pozice, oceňování dlouhole-
tých zaměstnanců, program 
lázeňské péče, speciální pre-
ventivní programy a rehabili-
tační programy,“ řekl personál-
ní ředitel AGC Libor Sehnal. 
V ochraně životního prostředí 
podporuje sklářská společnost 
Českou ornitologickou společ-
nost a společnost Alka Wildlife 
v ochraně ptactva – na jednom 
z komínů řetenické sklárny 
byly vytvořeny podmínky pro 
zahnízdění sokola stěhova-
vého a jeho mláďat. Podporu-
je mnoho dalších společností 
jako například teplickou Arká-
dii, které každoročně předává 
finanční dar na slavnostním 
galavečeru pro zaměstnance 
a zároveň AGC podporuje pro-
dej výrobků z chráněných dí-
len Arkadie.

„Aktivity firmy v rámci spo-
lečenské odpovědnosti jsou 
dlouhodobou investicí do její-
ho budoucího rozvoje. Spole-
čenská odpovědnost už dávno 
není vnímána pouze jako ´pří-
spěvek na charitu´. Společen-
ská odpovědnost se stále více 
přesouvá do roviny vztahu 
firmy a zákazníka – pravdivá 

komunikace směrem k zákaz-
níkům, firmy a zaměstnance 
– zajištění bezpečnosti práce, 
firmy a životního prostředí 
– ochrana životního prostře-
dí a obecně snižování dopadu 
činnosti firmy na životní pro-
středí,“ řekl country mana-
žer společnosti AGC pro Čes-
kou republiku Zdeněk Frelich. 
A dodal, že vše patří do firem-
ní filozofie skupiny AGC. „Těší 
mě, že jako velký zaměstna-
vatel v regionu držíme v této 
oblasti laťku dlouhodobě vy-
soko. Ze získaného ocenění 
mám velkou radost a věřím, že 
značka AGC je a nadále i bude 
inspirací i pro ostatní zaměst-
navatele nejen v regionu,“ po-
dotkl.

Firmy ze skupiny AGC 
se pravidelně umisťují na 

Skupina AGC, jejíž mateřská společnost 
Asahi Glass Co., Ltd. sídlí v Tokiu, je 
nejvýznamnějším světovým výrobcem 
skla pro stavebnictví a automobilový 
průmysl. V České republice má firma 
5 vlastních výrobních závodů s denní 
výrobní kapacitou téměř 2000 tun 
základního skla a 17 dceřiných 
společností ve střední Evropě, které 
základní sklo dále transformují na 
výrobky s vyšší přidanou hodnotou. 
Teplická AGC Flat Glass Czech je 
největším výrobcem plochého skla.

O   S K U P I N Ě  A G C

předních příčkách soutěží 
o společenské odpovědnos-
ti a péče o zaměstnance nejen 
v regionu, ale i na celostátní 
úrovni. Dlouhodobě patří mezi 
nejlepší zaměstnavatele v Čes-
ké republice.

Soutěž Cena Ústeckého kra-
je za společenskou odpověd-
nost vyhlásili letos Hospodář-
ská a sociální rada Ústeckého 
kraje a Ústecký kraj již počtvr-
té. Do letošního ročníku sou-
těže se přihlásilo 43 subjek-
tů. Vedle kategorie firem nad 
1000 zaměstnanců organizáto-
ři vyhlašují vítěze v kategori-
ích firma nad 250 zaměstnan-
ců, firma do 250 zaměstnanců 
a veřejný sektor.  pr

Personální ředitel Libor Sehnal foto: AGC

Country manager Zdeněk Frelich foto: AGC

Teplice – V příštím roce zaplatíme 
za vodu zhruba o korunu více 
za metr krychlový než letos. Se-
veročeská vodárenská společ-
nost totiž stanovila cenu vodné-
ho a stočného pro rok 2019 ve 
výši 86,57 Kč za metr krychlový 
vody bez DPH. Obyvatelé sever-
ních Čech tak zaplatí za tyto dvě 
služby v příštím roce jen o 0,9 % 
více než letos. Dodání 1000 litrů 

kvalitní pitné vody spotřebiteli 
až do kohoutku a následné od-
vedení odpadní vody k její likvi-
daci bude oproti letošnímu roku 
stát jen o 88 haléřů více. Nárůst 
ceny vody tak zůstává pod mí-
rou inflace.

Základním parametrem pro 
stanovení ceny vody je její spo-
třeba: čím více kubíků potrubím 
proteče, tím levnější může cena 

jednoho kubíku být. Náklady na 
provoz a údržbu potrubí zůstáva-
jí pořád stejné, ať voda potrubím 
teče, či nikoliv. SVS v roce 2019 
počítá s vyššími investicemi 
do obnovy a oprav vodárenské 
infrastruktury. Investiční plán 
bude zveřejněn na začátku roku. 
Veškeré prostředky na její zajiš-
tění získává SVS výhradně výbě-
rem vodného a stočného.   zt
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Teplického rodáka Václavu Šandu  
herectví lákalo už odmala, a to přesto, 
že v rodině se mu nikdo nevěnoval. Stálý 
člen pražského Činoherního klubu nedá 
na nedalekou Krupku, kde prožil dětství, 
dopustit. Proto uvažuje o tom, že si někde 
na Teplicku v budoucnu pořídí chalupu. 
A co bude dělat na Vánoce? Letos je prožije 
o pár dnů dřív a na svátky se chystá za 
exotikou.
Daniel Mareš

Na Krupku nedá dopustit a rád se domů vrací. foto: Anna Hladká

Václav Šanda: Vánoce budu letos trávit ve Vietnamu

Jak vzpomínáte na své dět-
ství na severu Čech? 

Narodil jsem se v Teplicích. 
Celé dětství a dospívání jsem 
žil s rodinou v Krupce, kde 
jsem i studoval, nejdříve zá-
kladní školu při Biskupském 
gymnáziu, poté osmileté Bis-
kupské gymnázium Bohosu-
dov. Na dětství vzpomínám 
moc rád a velmi často. Mám 
o šest let mladší sestru, takže 
se mi díky ní mé dětství o dost 
prodloužilo.

Jak to? „Válčili“ jste spolu? 
Naopak. Tím, že jsme byli 

pořád spolu, často jsme si hrá-
li nebo se dívali na pohádky, 
se mi prodloužilo dětství. Tak-
že když spolužáci začali tro-
chu zlobit a chodit ven, já si 
hrál doma se sestrou.

Co dělá sestra dnes? Měla 
také „umělecké“ vlohy? 

Sestra má za sebou střední 
školu – obor grafický design 
a v současné době studuje na 
Karlově univerzitě navazující 
magisterský program – obor 
Výtvarná kultura. Bydlíme ve 
stejném domě, navíc teď za-
čala pracovat pro Činoher-
ní klub, kde jsem v angažmá. 
Má tam na starosti sociální 
sítě. Takže se vidíme praktic-
ky denně. 

V době bez všudypřítomné-
ho internetu jste určitě ješ-
tě „chodil s klukama ven“. 
Kde jste nejčastěji v Krupce 
a Teplicích „šmejdili“?

Myslím, že Krupku znám 
jako své boty. Zejména okolí 
Mariánského náměstí, Biskup-
ského gymnázia, Hradu Krup-
ka a Zaječáku. Mám štěstí, že 
ještě patřím do generace, kte-
rá prožila své dětství bez počí-
tačů a jiné technologie. Takže 
po skončení vyučování jsem 

se běžel domů převléknout 
a pak jsem byl až do veče-
ra s kamarády venku. Teplice 
znám trochu méně. I když se 
tam určitě neztratím. V cent-
ru a jeho okolí jsem ale samo-
zřejmě jako doma. Často jsme 
s maminkou chodili po obcho-
dech, a to v pořádí – autobuso-
vé nádraží – Masarykova ulice 
– Benešovo náměstí – Krupská 
ulice a ulice 28. října.

Jak jste se vlastně dostal 
k herectví? Dočetl jsem se, že 
už jako dítě jste byl členem 
dramatického kroužku…

Ano, byl jsem v úplně prv-
ním ročníku Základní ško-
ly při Biskupském gymnáziu, 
když se škola otvírala. Má 
třídní učitelka byla součas-
ná ředitelka gymnázia, paní 
Jana Pucharová, která vedla 
i dramatický kroužek, kam 
jsem chodil celé dlouhé stu-
dium. Poté jsem začal navště-
vovat Herecké studio Tep-
lice, pod vedením, dnes již 
zesnulé, paní Ley Čihákové, 
se kterou jsem nazkoušel asi 
4 inscenace. Tam si mě všim-
la paní Jana Urbanová s man-
želem a nabídli mi hostování 
u nich v Divadelním souboru 
Krupka. Paní Urbanová pro 
mě byla, a dodnes je, natolik 
inspirativní, že na její popud 
jsem se o herectví a přednes 
poezie začal zajímat detail-
něji. A díky tomu všemu jsem 
se přihlásil ke zkouškám na 
pražskou DAMU.

Vedli vás k tomu i rodiče, 
měl jste v rodině třeba něja-
ké umělce či ochotníky?

Já jsem v rodině první. Ni-
kdo nevíme, kde se to u mě 
vzalo. Rodina mě vždycky pod-
porovala, protože velmi brzy 
zjistili, že mě herectví baví víc 
než cokoliv jiného.

Dostal jste se na DAMU na-
poprvé, a koho jste měl u ko-
mise? 

Přijímačky na DAMU jsou 
tříkolové. První kolo je rychlé, 
takové velké síto. Druhé kolo 
už je pak velmi náročné, ucha-
zeči jsou podrobně zkoumáni 
a třetí kolo je o velkém štěstí, 
protože se v něm potká mno-
ho nadaných lidí, ze kterých 

se skládá už konkrétní ročník. 
V komisi jsem měl své roční-
kové vedoucí – pány Daniela 
Hrbka, Tomáše Töpfera, Tomá-
še Pavelku a paní Apolenu Vel-
dovou. Jako přísedící pak tře-
ba paní Jaroslavu Adamovou, 
pana Michala Pavlatu, paní 
Janu Hlaváčovou, paní Mirosla-
vu Pleštilovou a další. Mys- 
lím si, že kdyby mě nepřijali 
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barva: tyrkysová

jídlo: momentálně 
vietnamské Bún bò 
Nam Bộ

hudba: filmová 

číslo: sudé

politik: to je na delší 
debatu, ale současná 
politická situace mě 
velmi znepokojuje

M O J E  N E J

se narodil 18. května 1989 v Tep-
licích. Už jako kluk začal v rodném 
městě navštěvovat herecké kroužky 
a všechno to vyústilo k absolvování 
oboru herectví na pražské DAMU. Od 
roku 2012 byl v angažmá v Městském 
divadle Mladá Boleslav. Zlom přišel 
v roce 2016, kdy se stal stálým členem 
dnes už legendárního pražského Čino-
herního klubu. Vidět jsme jej mohli ale 
i v televizi. V roce 2012 totiž ztvárnil 
hlavní roli Štěpána v pohádce Zdeňka 
Trošky „Čertova nevěsta”. V roce 2018 
se pravidelně objevoval v primáckém 
seriálu Tátové na tahu jako učitel 
Táborský.

Václav Šanda 

P R O F I L

Václav Šanda: Vánoce budu letos trávit ve Vietnamu
p r o s i n e c  2 0 1 8

napoprvé, asi bych se už znovu 
nepřihlásil. Bylo to velmi vy-
silující.

Jaké je studovat na DAMU? 
Musela to být krásná léta…

Byla to krásná léta. Ale pa-
matuji si je velmi zkresleně. 
Všechno pro mě bylo úpl-
ně nové. Rychlé. Denně nové 
a nové zážitky. Potkával jsem 
nové lidi. Vstřebával nové vě-
domosti. Studium jsem bral 
velmi vážně. Některé dny jsme 
ve škole byli od rána do veče-
ra. Veškerý svůj volný čas jsem 
trávil jako divák v divadlech 
nebo jsem byl se svými spolu-
žáky. Bylo nás v ročníku deset 
a byli jsme spolu celé ty čtyři 
roky skoro čtyřiadvacet hodin 
denně. 

Diváci si vás jistě pamatu-
jí z pohádky Zdeňka Trošky 
„Čertova nevěsta“, kde jste 
dostal hlavní roli Štěpána. 
Jak jste se k tomu dostal? 

Klasicky přes konkurz. Zde-
něk Troška hledal nové neo-
koukané tváře, a tak uspořádal 
velký konkurz, kterého se zú-
častnili snad všichni studenti 
hereckých škol z celé ČR. Na-
konec si vybral mě a Evu Jose-
fíkovou. Na natáčení vzpomí-
nám moc rád. Ale na reprízy se 
nedívám. Nemůžu se na plátně 
nebo v televizi vidět. Neustále 
na sobě hledám chyby.

Takže jak se vidíte na obra-
zovce, vypínáte televizi?

To úplně ne. Spíš se dívám 
přes polštář a skřípu zubama.

Diváci vás mohli vidět i v se-
riálech Vyprávěj, Dáma 
a král, Modrý kód, Labyrint 
III, Specialisté. Lákají vás ale 
i filmové role? 

Samozřejmě, že lákají. Ale 
dnešní doba přeje seriálům. 
Takže televize dávají peníze 
zejména do těchto dlouhodo-
bých projektů.

Uvidíme vás brzo v nějakém 
novém filmu či seriálu?

Ano. Ukážu se ve filmu Olgy 
Dabrowské Děti samoty, kde 
mám moc hezkou vypjatou 
scénu s Pavlem Řezníčkem 
a Klárou Pollertovou Trojano-
vou. Dále budu natáčet nový 
detektivní seriál pro ČT Zloči-
ny Velké Prahy s Jaroslavem 
Brabcem, a pokud vše dobře 
dopadne, tak i film Muž, který 
stál v cestě, s Ivanem Fílou, na 
což se moc těším, protože pro 

mně Ivan napsal moc krásnou 
roli. Teď běží na Primě seriál 
Tátové na tahu, kde hraju uči-
tele Táborského. To byla moc 
hezká práce a mám ten seriál 
moc rád. Navíc jsem tam do-
stal velký prostor a setkal se 
tam se skvělými kolegy.

Objevil jste se i ve videoklipu 
herečky a zpěvačky Barbory 
Polákové „Generace“. S Bárou 
se znáte? 

S Bárou nás seznámila má 
nejlepší kamarádka, hereč-
ka Markéta Stehlíková, která 
Báře hraje a slovensky rapuje 
v klipu „Kráva“. S Bárou byd-
líme v Praze kousek od sebe, 
takže se potkáváme na farmář-
ských trzích. Její nabídka na 
účinkování v „Generaci“ mě 
moc potěšila. Navíc jsem se 
tam potkal s mnoha kamarády, 
kolegy a spolužáky z DAMU. 
Klip režírovala Tereza Kopáčo-
vá, která se pak na mě přišla 
podívat do divadla a nabíd-
la mi roli ve dvoudílném filmu 
Methanol, který odvysílala 
Česká televize. Takže má účast 
v „Generaci“ má ještě takový 
hezký bonus.

Vraťme se k divadlu. Kde vás 
mohou fanoušci vidět a co 
chystáte v nejbližší době?

Jsem členem pražského Či-
noherního klubu, kde hraju 
v osmi inscenacích. Činoherní 
klub je jedno z našich nejlep-
ších divadel a já považuji za 
své životní štěstí, že tam můžu 
být a hrát s herci, jako je Petr 
Nárožný, Stanislav Zindulka, 
Ondřej Sokol, Martin Finger 
či Ondřej Vetchý. Všechny sa-
mozřejmě vyjmenovat nemo-
hu. Moc si užívám představe-
ní Kati a Americký bizon, kde 
mám velmi zajímavé úlohy. 
Obě inscenace režíroval On-
dřej Sokol, který se nedávno 
stal v Činoherním klubu umě-
leckým šéfem. 

To musí být krásný pocit, 
hrát v legendárním divadle, 
kterým během desítek let 
prošla řada úžasných herců. 
Měl jste tam při prvním před-
stavení velkou trému?

Trému mám dodnes. Tako-
vou tu zdravou, která vás nutí 
k lepším výsledkům.

Máte nějakou vysněnou diva-
delní roli. Něco, co vás zatím 
míjí, a chtěl byste si zahrát? 

Takhle nad tím vůbec nepře-
mýšlím. Co přijde, tak přijde. 
Důležité je, abych pracoval 

s inspirativními lidmi, což se 
mi v Činoheráku daří.

Vracíte se pravidelně do 
Krupky? A co na vaše herec-
ké úspěchy říkají kamarádi 
ze střední a ze základky? 

Na sever se za rodinou vra-
cím pravidelně a rád. Spolužá-
ci z gymnázia mají své životy, 
takže naše setkávání je velmi 
nepravidelné. Čas od času se 
na mě přijedou podívat do Pra-
hy. A já jsem za to rád. Někteří 
mě znají od první třídy a jsou 
rádi, že se mi splnilo to, co 
jsem si přál. 

Máte na Teplicku nějaká oblí-
bená místa? Kam tady v okolí 
třeba rád chodíte na výlety? 

Máme výmarského ohaře, 
s kterým často chodíme na 
procházky do přírody. Tak-
že mám moc rád okolí Komáří 
vížky a přehradu Milada. Hroz-
ně rád se z velkoměsta vracím 
do našich lesů. 

Dovedete si představit, že 
byste se do rodného regionu 
někdy přestěhoval? 

Kvůli oboru, ve kterém se po-
hybuji, je to nemožné. Pracov-
ní příležitosti jsou výhradně 
v Praze. A denně dojíždět by se 
mi nechtělo. Navíc mám Prahu 
velmi rád. Spíš si dokážu před-
stavit, že bych si na Teplicku 
pořídil chalupu. Ale to hodně 
předbíháme.

Když pomineme herectví, co 
vás baví? Jak rád trávíte vol-
ný čas? 

S přáteli, s kolegy, v divadle, 
v kině, v posilovně, na dobrém 
jídle. Nenudím se.

Dodržujete nějaké vánoční 
zvyky? 

Mám vyzdobený byt, poslou-
chám koledy, peču perníčky, 
setkávám se s kamarády a pi-
jeme svařák. 

Máte už nakoupené dárky, 
nebo to necháváte na posled-
ní chvíli? 

Vzhledem k tomu, že si s ro-
dinou uděláme Štedrý den 
o pár dní dříve, tak už je Ježí-
šek připraven. 

Kde trávíte Vánoce? 
Teď vás asi trochu překva-

pím, ale letošní Vánoce budu 
trávit ve Vietnamu. U nás v di-
vadle se přes Vánoce nehraje, 
tak je to jediná možnost, kdy 
můžu někam odjet. Loni jsem 
byl v Thajsku, letos Vietnam. 

Vánoce tedy budete slavit 
o pár dní dříve v Krupce?

V prosinci mám hodně ve-
černích představení, tak asi ro-
dina přijede za mnou do Prahy.

A proč zrovna Vietnam?
A proč ne? Vietnam je v sou-

časnosti jedna z TOP destina-
cí, kam se dá v zimě odletět. 
Jídlo, chrámy, pláže, moře, 
Saigon, Hanoi. Vedle Vietna-
mu je Kambodža, kterou chci 
také navštívit. Hlavně abych to 
všechno stihl.
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Veletoč s hereckými legendami

INZERCE

Teplice – Zajít si můžete i do 
Krušnohorského divadla na ko-
medii pražského Divadla Ka-
lich s názvem Veletoč. Hraje 
se 10. prosince od 19:00 hodin 
a vstupné je od 220 do 300 ko-
run. Svou autorskou komedii na-
psala herecká legenda Iva Jan-
žurová na námět další oblíbené 
herečky, Jany Paulové. Boženka 
a její bratr Arnošt jsou idylický-
mi sourozenci. Jejich rozdílné 
povahy tuto pospolitost a vzá-
jemný respekt utužily už od 
dětství. Boženka, jako bojovný 

kapitán, uvykla si udílet roz-
kazy a všemu nejlépe rozu-
mět, Arnošt vždy stál na pozici 
poslušného a manipulované-
ho vojáčka. Boženka před léty 

Arnošta oženila s Helgou, po 
pečlivém několikaletém výběru 
a dobře volené propagandě. Hel-
ga byla bohatá, s činžovní vilou, 
s klenoty a s drahocennými ob-
razy, ale to všechno jí spadlo do 
klína jako dědictví, takže není 
zocelena zkušenostmi rvát se 
o uspokojivou existenci. Je to ve 
skutečnosti manželská trojka. 
Nečekaným Veletočem se tahle 
partička octne pohromadě, pro-
pletená a zamotaná vzájemně 
neslučitelnými osobními sna-
hami.  zt

Gerald Clark  
v Jazz Clubu

Koncert Orchestru 
Václava Hybše
Teplice – S akcemi spojenými se 
svátky se v prosinci jako vždy 
roztrhnul pytel. Užít si tak mů-
žete například i Vánoční kon-
cert Orchestru Václava Hybše 
v Domě kultury. Hlavním hos-
tem letošního turné je první 
dáma operetní a muzikálové 
scény – Pavla Břinková. V roli 
druhého dirigenta se představí 
Václav Marek. Hraje se 11. pro-
since od 19:00 hodin a vstupné 
je 280 korun.  zt

Rybova mše i koledy 
v domě kultury
Teplice – Bez České mše vánoč-
ní Jakuba Jana Ryby by to ne-
byl ten správný advent. Zajít 
si na ní můžete 17. prosince od 
19:00 hodin do Domu kultury. 
Vstupné je 160 korun. Kromě 
„Rybovky“ ještě uslyšíte Soná-
tu vespertinu, Händelův Kon-
cert pro varhany F dur i Pás-
mo evropských koled. Vánoční 
koncert uvádí Konzervatoř 
v Teplicích ve spolupráci s Do-
mem kultury Teplice.  zt

S dětmi na Budulínka
Teplice – V kouzelném čase Vá-
noc nesmí chybět ani pozván-
ka na pohádku pro ty nejmen-
ší. Budulínku, dej mi hrášku! 
Povozím tě na ocásku! Kdo by 
neznal nejstarší „hlášku“ z na-
šeho dětství. O tom, kterak si 
děti mají dávat pozor, s kým 
se chtějí skamarádit a že se 
vždycky vyplatí poslechnout 
příkazů prarodičů! Aneb jak 
babička s dědečkem převezli 
chytrou kmotru lišku a zachrá-
nili Budulínka. Maňáskové 

divadlo vám pohádku O Bu-
dulínkovi přehraje 18. prosin-
ce v Domě kultury od 16:00 
a 17:00 hodin. Vstupné je 
40 korun.  zt

Teplice – I během adventu si 
můžete zajít na pořádnou dáv-
ku rokenrolu a bluesové hud-
by to teplického Jazz Clubu. 
Už 15. prosince od 20:00 ho-
din se můžete těšit na usku-
pení Gerald Clark Blues Band. 
Jeho hlavní tváří je kytarista 
z Jihoafrické republiky Gerald 
Clark, který hraje nadupanou 
hudbu plnou elánu a hlas má 
jako Ray Charles. 

Hravost, nadšení a Clarkův 
elán jsou nakažlivé jako zim-
ní chřipka. Vstupné je 220 ko-
run.  zt
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Milí spoluobčané,
nezadržitelně se blíží čas Vánoc a nový rok. Přeji Vám pohodové prožití vánočních svátků a do 
nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Všem našim pacientům velmi děkuji za jejich přízeň, ale také za důvěru. Věřím, že jsme drtivou 
většinu z nich – jako jeden z největších poskytovatelů zdravotnických služeb v České republice 
– nezklamali.
Právě končící rok 2018 pro Krajskou zdravotní, a. s., nebyl vůbec jednoduchý, jestliže jsme chtěli 
dosavadním tempem a úspěšně pokračovat v revitalizaci každé z pěti našich nemocnic. Díky 
významné podpoře jediného akcionáře Ústeckého kraje se to i nadále daří. Děkuji také všem 
spolupracovníkům, nejen lékařům, sestrám a ošetřovatelům v nemocnicích, ale i ostatním 
zaměstnancům Krajské zdravotní, a. s., za jejich podíl na rozvoji společnosti v roce 2018.
Ať je i ten další rok pro Vás ve všech ohledech úspěšný a přeji každému hodně zdraví!

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



Objevte svět INteRIÉROvÝCH skel

Jsme síť sklenářských firem

Jsme zkušení sklenáři z týmu Glastetik

Zabýváme se instalacemi designových skel (nejen) v interiéru po celé ČR

Nabízíme komplexní sklenářské služby od zaměření po instalaci

Naší specializací jsou skleněné obklady, stěny, příčky, zrcadla, renovace oken a další  
sklenářské práce

Nabízíme konzultace vhodného výběru skel zdarma

Domluvte si s námi schůzku, těšíme se na viděnou!

www.glastetik.cz

Objevte svět INteRIÉROvÝCH skel

Jsme síť sklenářských fi rem

Jsme zkušení sklenáři z týmu Glastetik

Zabýváme se instalacemi designových skel (nejen) v interiéru po celé ČR

Nabízíme komplexní sklenářské služby od zaměření po instalaci

Naší specializací jsou skleněné obklady, stěny, příčky, zrcadla, renovace oken 
a další sklenářské práce

Nabízíme konzultace vhodného výběru skel zdarma

Domluvte si s námi schůzku, těšíme se na viděnou!

www.glastetik.cz
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Novinky ČRo Sever:
 více písniček na přání
Na hodinu písniček na přání navíc se mohou od listopadu těšit posluchači Českého rozhlasu  
Sever. Nejoblíbenější pořad stanice poběží v poledne a potom ve dvouhodinovém bloku mezi  
17. a 19. hodinou. Písničkovým přáním ustoupil dechovkový pořad U muziky, se kterým stanice 
končí.

Lidé, kteří stanici pravidelně poslouchají, volali po této změně už dlouho. „Písničky na přání jsou 
tak populární, že se ve dvou hodinách denního vysílání nemohly dovolat stovky posluchačů. Proto 
jsme přidali ještě dalších podvečerních šedesát minut“, říká ředitel ČRo Sever Milan Knotek. 

Písničky na přání vyhledávají zejména starší posluchači, kteří spolu prostřednictvím tohoto pořadu 
hovoří. „Mladí lidé spolu komunikují prostřednictvím facebooku, starší generace využívá písničky 
na přání. Pořad částečně slouží jako romantická protiváha sociálních sítí“, dodává Knotek.

Český rozhlas Sever mění i část dopoledního bloku. Nově ho bude moderovat Lenka Šobová 
a připraveny jsou i nové rubriky: Bylinková abeceda, Severočeská „nej“ a Dobrá rada. Po letech 
naopak končí Minietiketa, Minuta o zdraví a Filmové kalendárium.

Změny se týkají i víkendu. Populární pořad Planetárium se přesouvá na nedělní devátou hodinu 
ranní. Hudební hledání nadějného ústeckého písničkáře Petra Lüftnera si posluchači naladí 
v sobotu v 18 hodin.

K Ř Í Ž O V K A Soutěžní tajenka společnosti Schicht

Pro tři vylosované úspěšné luštitele věnuje společnost Schicht s.r.o. dárkový vánoční balíček svých výrobků, který si výherci převezmou v Jelením krámku na adrese Masarykova 998/31, 
Ústí nad Labem. Znění tajenky zasílejte na e-mail info@mediaconcept.cz. Jména vylosovaných luštitelů zveřejníme na webu časopisu a výherce osobně vyzveme k převzetí ceny.
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Malí mušketýři 
z Teplic na turnaji

p r o s i n e c  2 0 1 8

Žlutomodré splněné přání
V nadpise uvedené spojení 

je název charitativního projek-
tu FK Teplice, který se od letoš-
ní sezony snaží naplňovat naše 
motto „FK Teplice více než fot-
bal...“. Snaží se zejména potěšit 
ty, kteří hrdinsky bojují s ná-
strahami osudu, ať již se jedná 
o vážnou nemoc, handicap či to, 
že nepoznali nebo přišli o své 
rodinné zázemí. Stoprocentně 
to platí i o kvadruplegičce Ditě 
Horochovské. Dita je velmi sym-
patická a usměvavá mladá žena, 
která se stále na něco těší. Její 
pozitivní přístup k životu byl 
zřejmý i z jejích slov, když před-
stavila svůj životní příběh ne-
jen hráčům našeho A týmu, ale 
i desítkám teplických mládež-
níků: „Já sama mám obrovskou 
výhodu oproti řadě postižených 
lidí, které obrovsky obdivuji, že 
jsem se s handicapem musela 

vypořádávat již od dětství.“ Osud 
se s ní však opravdu nemazlil. 
Když se Dita narodila, lékaři jí 
dávali kvůli nádoru v krční pá-
teři, jen rok života. Žlutomod-
ré přání jsme se Ditě rozhodli 
splnit během jednoho dne, kdy 
se nejprve setkala v síni slávy 
s Pavlem Verbířem a Štěpánem 
Vachouškem, od kterých obdrže-
la dres se svým jménem a také 

knihu k 70 letům FK Teplice. Pa-
vel Verbíř jí následně ukázal zá-
zemí kabiny A mužstva, ale také 
další zákoutí stadionu včetně 
mládežnického úseku. Po trénin-
ku ligového týmu pak Dita uká-
zala teplickým hráčům, co ona 
sama umí s počítačem a jak ho 
ovládá pouze silou svého hlasu. 
Hráči byli doslova u vytržení.

 FK Teplice

Další turnaj mini žáků se 
tentokrát šermoval v Bělé pod 
Bezdězem. Na turnaj vyjeli 
naši 4 mini mušketýři s vel-
kým odhodláním. Matěj Ho-
laj, Václav Krogner jr., David 
Souček a Filip Kadeřábek. Tre-
nérskou podporu zajišťoval Jiří 

Jakeš a za oddíl soudcoval Vác-
lav Krogner sr. Ve skupinách 
si všichni vedli výborně. Filip 
Kadeřábek měl dokonce všech-
na V, tím byl po kole na 5. mís-
tě. Trio Matěj, Filip a Vašek se 
probojovali až do „16“. Matějo-
vi osmička nevyšla a opět kla-
sika teplický duel si tentokrát 
střihli Filip s Vaškem. Do „8“ 
postoupil Vašek. Všichni si na 
turnaji vedli skvěle a zaslouží 
pochvalu vč. trenéra a rozhod-
čího. Výsledky: 7. V. Krogner, 
9. F. Kadeřábek, 14. M. Holaj, 
34. D. Souček.

 Karel Biebl, Klub sportovního šermu Teplice

Vysoký dům se proměnil v plesající les
Stejně jako v letech minu-

lých, sešli se i letos zaměst-
nanci všech středisek Arka-
die, aby se společně pobavili 
na rozhraní letních a podzim-
ních pobytových akcí s nastá-
vajícím předvánočním frmo-
lem. V té době vrcholí výroba 
v chráněných dílnách a při-
pravují se adventní akce pro 
veřejnost. Více než sedmdesát 
zaměstnanců školy, sociálních 
služeb, chráněných dílen, eko-
nomického úseku či dopra-
vy se sešlo ve Vysokém domě 
v Horské Bystřici, aby si zatan-
čili za doprovodu hudební sku-
piny Voice, pochutnali na při-
praveném rautu a popovídali 
napříč středisky. Právě kontakt 

mezi středisky, ke kterému 
není v průběhu roku mnoho 
příležitostí, má pro soudržnost 
celé organizace velký význam. 
Každoroční setkání má vždy 
vyhlášené téma, tím letošním 
byla Hubertská zábava. Vedle 
několika myslivců a panenek, 
které se sem s nimi přišly po-
tkat, opanovaly parket různé 
lesní bytosti, od bludiček přes 

muchomůrky až po celou šká-
lu lesních zvířat. Vedle velké 
skupiny lišek (ve vlastnoručně 
zhotovených perfektních mas-
kách) se tu dokonce objevil 
i medvěd. Původní dojem, že 
jde o Méďu z Beskyd zatoula-
ného, zmizel, když ho horko 
přinutilo k částečnému odha-
lení a objevila se hlava ředitele 
školy Ivana Růžičky. Mírumi-
lovně se choval i k jedné z my-
sliveckých panenek (ze které 
se vyklubala ředitelka Arkadie 
Lenka Machaloušová), když 
společně oslovovali přítomné. 
Jen parohy kupodivu nikomu 
nezdobily hlavu, ty koukaly jen 
z pytle pytláka Říhy. 

 Josef Hon, Arkadie Teplice

Krtonožka v Bioparku 
teplického gymnázia

Biopark Gymnázia Tepli-
ce skýtá mnohá překvapení, 
najít v něm můžete například 
i takzvanou krtonožku. A co že 
to vlastně je? Jedná se o velké-
ho cvrčka, co má nohy jako kr-
tek. V Bioparku GT chováme 
krtonožku obecnou (Gryllotalpa 
gryllotalpa). Krtonožky rozrývají 
půdu a žerou hmyz a jeho larvy. 
Mohou působit škody na rostli-
nách, jimiž se živí nebo kterým 
poškodí kořínky při vyhrabává-
ní zemních chodeb. Krtonožka 
obecná poškodí velké množství 
rostlin při hloubení chodeb. Sa-
meček hlasitě cvrčí, vlastní zpěv 
krtonožka vyluzuje třením před-
ních křídel o sebe.

 Gymnázium Teplice

Nejlepší raketoví 
modeláři

V RMK Krupka byli na začát-
ku listopadu vyhlášeni nejlepší 
z Mistrovství ČR v raketovém 
modelářství. Medaile a diplomy 
získali 3 nejlepší junioři a se-
nioři v S3A, S4A, S6A, S7, S8D, 
S8E/P, S9A a v celkovém po-
řadí byli ti nejlepší odměněni 
medailí, pohárem a diplomem. 
Nejlepší žáci pro rok 2018 – 
1. Veronika Šubrtová, 2. Martin 
Strnad, 3. Karel Strnad – všich-
ni RMK Krupka. Nejlepší junio-
ři pro rok 2018 – 1. Piotr Štirba 
z RCSO Český Těšín, 2. Pavlína 
Richterová a 3. Matyáš Střeska 
z RMK Krupka. Nejlepší senioři 
pro rok 2018 – 1. Jaromír Cha-
lupa MK Šenov, 2. Pavel Broný 
a 3. Viktorie Tržilová z RMK 
Krupka. Kompletní výsledky 
najdete na webových strán-
kách www.rmk-krupka.cz.

 Bedřich Pavka, RMK Krupka

Mladí thaiboxeři zase bodovali
Tři reprezentanti z řad dětí 

se zúčastnili 3. kola Mistrov-
ství ČR Muay Thai pořádaného 
C.M.T.A. v brněnské TJ Tesla. 
Lukáš Černý z TKB Teplice, To-
biáš Barták z Hanuman Gym 
Praha a Šimon Verner z Leoni-
das Gym Dubí společně s tre-
nérem, který se stará o dět-
skou reprezentaci, Ladislavem 
Horejšem z dubského Leonida-
su, vyrazili z reprezentačního 
soustředění C.M.T.A. v Tepli-
cích rovnou na turnaj do Brna, 
kde se utkali se slovinskou vý-
pravou. „Prvním bojovníkem 
byl Lukáš Černý, který bohužel 
prohrál jen těsně 2:1 na body, 
druhý nastoupil do boje Ši-
mon Verner, který si s přehle-
dem poradil se Slovincem 3:0 

na body. Posledním byl Tobiáš 
Barták, kterému se podařilo 
dostat slovinského chlapce 2x 
do počítání, a také tedy s pře-
hledem vyhrává 3:0 na body. 
Tento juniorský střet se Slovin-
skem vyhrála Česká republika 
2:1,“ popisuje dění trenér Ladi-
slav Horejš. 

 Ladislav Horejš, 
 Leonidas Gym Muay Thai Teplice



www.centropol.cz

Zákaznická linka

478 575 555

Přejděte na náš úsporný 
produkt pro domácnosti 
s nízkou spotřebou elektřiny.  
Ušetřete až 20 % nákladů!

...třeba víkend v lázních.

Délka smlouvy
32 měsíců

Úspora až 20 %

 Minimální měsíční fi x
10 Kč

PRODUKT

Ušetřete za elektřinu
a pořiďte si třeba...
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FK Teplice děkuje
 za přízeň v roce 2018

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“ 20.–24. 12. 2018
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května - u hřiště 
17.–20. 12. 2018
Sobědruhy, Zahrádky - směrem k Mexiku 11.–14. 12. 2018
Krušnohorská - parkoviště 28. 12. – 1. 1. 2019
Krušnohorská - u trafostanice u Fojtovické 12.–15. 12. 2018
Přítkovská - u č. p. 1500 - panelák vedle OSSZ 
21.–25. 12. 2018
Proboštovská x Táborská 13.–17. 12. 2018
K. Aksamita x Brandlova - z boku garáží 30. 11. – 4. 12. 2018
Maršovská - parkoviště naproti ZŠ 6.–10. 12. 2018
Maršovská - u č. p. 1519 - nad služebnou Policie ČR, 
30. 11. – 4. 12. 2018
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 27.–31. 12. 2018
A. Staška 1717-18 - na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 19.–22. 12. 2018
A. Staška 1706-9 13.–17. 12. 2018
Zemská 1439 20.–24. 12. 2018
Hlávkova 14.–18. 12. 2018
Nedbalova x Fibichova 13.–17. 12. 2018
Edisonova 1841-3 na parkovišti 24.–27. 12. 2018
Severní x Na Haldách 20.–24. 12. 2018
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od Modlanské ul.) 
5.–8. 12. 2018
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské ul.) 
20.–24. 12. 2018
Skupova x Thámova 28. 12. – 1. 1. 2019
Metelkovo nám. x Fügnerova 6.–10. 12. 2018
„malá“ Trnovanská 1528 - naproti, vedle nádob na tříděný 
odpad 13.–17. 12. 2018
Trnovanská 1297-8 na parkovišti u „Palm Beache“ 
19.–22. 12. 2018

Kosmonautů 27.–31. 12. 2018
Kpt. Jaroše 17.–20. 12. 2018
V Závětří 1676 7.–11. 12. 2018
Doubravická 1683 27.–31. 12. 2018
Raisova 2573 - bok dom 28. 12. – 1. 1. 2019
Holečkova 2608-9 - před křižovatkou s ul. B. Němcové 
14.–18. 12. 2018
J. Hory x U Horského pramene 30. 11. – 4. 12. 2018
J. Hory x Vančurova 28. 12. – 1. 1. 2019
E. Krásnohorské - u nádoby na sklo 24.–27. 12. 2018
Máchova ul. - před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 
12.–15. 12. 2018
Jankovcova u garáží (tabák) 21.–25. 12. 2018
Baarova x Wolkerova 1261 - bok domu 14.–18. 12. 2018
Potěminova x K. Čapka 10.–13. 12. 2018
Zeyerovo nám. 1300 26.–29. 11., 31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
K. J. Erbena 1316 - parkovací pruh 14.–18. 12. 2018
Fučíkova stezka x Foersterova 28. 12. – 1. 1. 2019
Křičkova x Škroupova 10.–13. 12. 2018
Křížkovského 2508-10 21.–25. 12. 2018
P. Holého x Purkyňova 25.–28. 12. 2018
Školní 645 - u křižovatky s Revoluční ul. 17.–20. 12. 2018
Tyršova 5.–8. 12. 2018
Dubská x Brožíkova 7. 12. – 11. 12. 2018
Alejní 2754 - zeleň 31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice 
25.–28. 12. 2018
Pražská 3009-11 - na parkoviště u hlavní silnice 
14.–18. 12. 2018
Sviní potok, Prosetice - na úrovni ul. Pod Hvězdárnou 
26.–29. 12. 2018

Stará Mlýnská x Souběžná 18.–21. 12. 2018
Pod Tratí 233 - u nádob na tříděný odpad 24.–27. 12. 2018
Svatováclavská x Vladislavova 6.–10. 12. 2018
Novoveská 3090-3 25.–28. 12. 2018
Habrová 3082 11.–14. 12. 2018
Javorová 3025 18.–21. 12. 2018
Březová - v zatáčce pod č. p. 18.–21. 12. 2018
Jugoslávská 1941 11.–14. 12. 2018
Francouzská x Varšavská 18.–21. 12. 2018
Slovenská 2645 - naproti na zeleň 10.–13. 12. 2018
Slovenská 2638 21.–25. 12. 2018
Jugoslávská - plocha u zadních vchodů č. p. 2709-2717 
26.–29. 12. 2018
Jugoslávská - před křižovatkou s Moravskou ul. 
26.–29. 12. 2018
Bílinská - točna MHD 11.–14. 12. 2018
Vrázova x Svojsíkova 21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
Svojsíkova 2346-7 - u věžáků, 10.–13. 12. 2018
Libušina 2350 - bok domu na zeleni 24.–27. 12. 2018
Duchcovská 410-415 - za desetipatrákem 19.–22. 12. 2018
Stará Duchcovská 403 11.–14. 12. 2018
Sklářská 223-247 2 26.–29. 12. 2018
V Břízkách - točna MHD 12.–15. 12. 2018
Mostecká 1564 x Ruská 10.–13. 12. 2018
U Nemocnice 2190 - za garážemi 24.–27. 12. 2018
Litoměřická 17.–20. 12. 2018
Bratislavská 424-5 - na parkovišti z boku věžáků 
17.–20. 12. 2018
Jaselská 315 - naproti přes silnici 18.–21. 12. 2018
Zrenjaninská 297 19.–22. 12. 2018

Kontejnery na elektroodpad 
najdou občané na 20 místech
Během října byly na území města 
rozmístěny červené kontejnery na 
elektroodpad. Do celkem 20 kon-
tejnerů je možné vhazovat baterie 
a drobné elektrospotřebiče. Mapu 
rozmístění kontejnerů najdete na 
webu www.teplice.cz. 

ELEKTROODPAD

Upozorňujeme na změnu svozu 
BIO nádob v zimním období
Na základě zkušeností z minulých let 
bude svoz hnědých BIO nádob v zim-
ních měsících (prosinec, leden a únor) 
opět prováděn pouze jedenkrát 
měsíčně. Svoz BIO odpadu proběhne 
vždy ve stejný den (pondělí, úterý 
nebo středa), kdy je ve vaší lokalitě 
svoz BIO odpadu uskutečňován.
Pokud se tedy u vás běžně sváží 
v pondělí, svoz v zimním období 
proběhne v termínech: 7. 1. 2019  
a 4. 2. 2019.
Pokud se u vás běžně sváží v úterý, 
svoz proběhne v termínech:  
4. 12. 2018, 8. 1. 2019 a 5. 2. 2019.
Pokud se u vás běžně sváží ve stře-
du, svoz v zimním období proběhne 
v termínech: 5. 12. 2018, 9. 1. 2019 
a 6. 2. 2019.

BIO  ODPAD

www.centropol.cz

Zákaznická linka

478 575 555

Přejděte na náš úsporný 
produkt pro domácnosti 
s nízkou spotřebou elektřiny.  
Ušetřete až 20 % nákladů!

...třeba víkend v lázních.

Délka smlouvy
32 měsíců

Úspora až 20 %

 Minimální měsíční fi x
10 Kč

PRODUKT

Ušetřete za elektřinu
a pořiďte si třeba...
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VÝTĚŽEK KONCERTU BUDE VĚNOVÁN NA KONTO KOMPLEXNÍHO ONKOLOGICKÉHO CENTRA
MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z.

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNERGENERÁLNÍ PARTNER PODPOŘILI

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

BONIFANTI

15. 12. 2018 19.30sobota

Info a rezervace: verner@bbartproduction.cz  / +420776330953 / www.the-boom.info
Předprodej od 3. 12. 2018: Recepce Domu kultury, Jasmína - Lidické náměstí, Informační středisko města Ústí nad Labem, 

Klíčnictví Albert Severní Terasa, Comfor Vaníčkova, www.vstupenkyusti.cz
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

Vstupné v předprodeji 180Kč / na místě 260Kč / děti do 12ti let zdarma

host...

VELKÝ SÁL DOMU KULTURY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 
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AGC přeje svým 
zaměstnancům,  
jejich rodinám
a všem občanům 
regionu
příjemné prožití 
vánočních svátků
a úspěšný rok 2019


