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Váš specialista na pneumatiky
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Váš inzerát v drážďanském týdeníku
vyjde ve 195.000 výtiscích

za cenu již od 800,- Kč 

Kontakt v ČR:
sekretariat@agenturais.cz • telefon: 602 426 526
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Pojďte s námi objevovat krásu Libereckého kraje v zimním období. Letos si pro Vás Liberecký 
kraj připravil hned několik adventních akcí, které stojí za to. V samotném srdci kraje - v Liberci 
se od 30. listopadu do 23. prosince před novorenesanční budovou radnice konají tradiční 
adventní trhy. Přijeďte ochutnat místní kulinářské dobroty a nasát pravou adventní atmosféru. 
Pro nadšence zimní turistiky se na pod vrcholem veleznámého Ještědu nachází stejnojmenný 
ski areál s dvanácti sjezdovkami. 

Adventní trhy se konají po celém Libereckém kraji. 
Jeden z nich, na který Vás pozveme, se koná na původním 
gotickém hradu ze 13. století Grabštejn. Grabštejnské Vánoce 
se konají na samém nádvoří hradu 10. a 11. prosince 2022. 
Součástí programu jsou samozřejmě nejenom tradiční 
řemeslné trhy, ale také výstup do věže, hrané prohlídky hradu 
a dílničky pro malé i velké. 

Dále Vás pozveme do Máchova kraje na zámek Doksy. 
Zámek Doksy nabízí taktéž bohatý program, který začíná 
27. listopadu rozsvícením vánočního stromu. Prohlédnout si 
můžete živý betlém a projít si malý jarmark. Pro děti si Muzeum 
Čtyřlístku 10. prosince od 13:00 - 18:00 připravilo vánoční 
dílničky společně s vánoční prohlídkou zámku. V Kravařích se 
odehraje hned několik adventních koncertů. O jeden adventní 
koncert se postará Daniel Hůlka v kostele Narození Panny 
Marie.

V Českém ráji to také žije! 
V Železném Brodě probíhá do 30. prosince v Městské galerii 
výstava Vánoční ozdoby, jejíchž součástí jsou také workshopy. 
Každou neděli Vás budou také provázet adventní koncerty 
v podání místních muzikantů ze Základní umělecké školy.

Další zajímavé akce a události naleznete na oficiálním 
turistickém portálu regionu Liberec, na portálu agentury 
CzechTourism Kudy z Nudy nebo na hlavních stránkách 
jednotlivých turistických center.
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V  roce 1896 byla ústecké veřej-
nosti zpřístupněna stosvazková 
knihovna Svazu Němců severozá-
padních Čech, která byla v r. 1899 
převedena do  správy města jako 
Lidová knihovna a  čítárna města 
Ústí. Od  roku 1912 do  roku 1945 
sídlila v moderní budově na Lidic-
kém náměstí (od  r. 1922 pod ná-
zvem Městská knihovna).

Poválečná historie knihovny se 
začala psát v  létě roku 1945, kdy 
se do města stěhovali z vnitrozemí 
noví obyvatelé. Česká knihovna 
neexistovala a na opravu německé 
knihovny nebyly peníze. (Později 
se však ukázalo, že demolice po-
lorozbořené budovy a  odklizení 
trosek stálo přesně tolik, kolik bylo 
rozpočtováno na její opravu!)

Městská knihovna se přihlási-
la k  životu počátkem srpna 1945, 
když jí město přidělilo místnost 
v  ředitelně obecní školy v  nyněj-
ší Brněnské ulici. Zde se ještě pro 
veřejnost nepůjčovalo. První za-
městnanec Josef Petrásek zpraco-
vával fondy na  jednom ze třech 

Tři otázky pro Jana Černeckého, 
pracovníka knihovny: 
Kolik má v současné době knihovna poboček 
a zaměstnanců?

Knihovna má v současné době dvě hlavní budovy, Vědeckou 
část a Lidovou část, které jsou od sebe vzdáleny asi 600 metrů 
a nachází se v centru města Ústí nad Labem. V blízkosti Vědec-
ké části nově vyrostl centrální velkokapacitní depozitář. Kro-
mě zmiňovaných budov knihovna provozuje ještě čtyři menší 
pobočky v různých částech města (Hornická, Klíše, Neštěmice 
a Stříbrníky).

 V knihovně momentálně pracuje 92 zaměstnanců. V drtivé 
většině jde o  knihovníky a  knihovnice ve  službách, metodiky, 
katalogizátory a  akvizitéry, zastoupeny jsou zde však i  další 
pozice, jež jsou pro chod a fungování knihovny nezbytné. Bez 
nadsázky lze říci, že co do počtu zaměstnanců jsme jedna z nej-
větších příspěvkových organizací v Ústeckém kraji.

Kolik máte čtenářů a která věková skupina převládá?
V současné době má knihovna něco málo přes 8 000 čtenářů, 

dva roky s covidem se bohužel na naší čtenářské základně výraz-
ně podepsaly. Přibližně čtvrtinu z celkového počtu tvoří senioři, 
pětinu pak čtenáři do patnácti let. Jedná se o data, jež vychází 
z naší statistiky za rok 2021, výrazné změny oproti současnému 
stavu tam však v tuto chvíli nebudou.

Polytechnické dílny a audiovizuální studio 
v knihovně?

Polytechnické dílny a  audiovizuální studio jsme vybudovali 
v Lidové části naší knihovny v průběhu prvního pololetí roku 
2021, kdy byl provoz knihovny značně omezen nepříznivým 
vývojem pandemie koronaviru. Od druhého pololetí loňského 
roku fungovaly dílny i studio ve zkušebním provozu v rámci ně-
hož je pravidelně navštěvovaly školní exkurze, dětské domovy 
nebo příměstské tábory, od  ledna letošního roku jsme se pak 
rozhodli zpřístupnit tyto prostory i široké veřejnosti. Konkrétně 
si čtenáři v dílnách mohou vyzkoušet například práci s 3D tis-
kárnami, termolisem, řezacím a bigovacím plotrem nebo práci 
s ručním a akumulátorovým nářadím, které knihovně pro tyto 
účely věnovala společnost Black and Decker. Studio pak nabízí 
prostor vhodný pro fotografování nebo tvorbu podcastů, videí 
a dalších audiovizuálních výstupů.

Ústecká knihovna

 Knihovnictví v Ústí nad Labem má dlouholetou tradici.
Ve prospěch české spolkové knihovny uspořádala Česká vzdělávací 
beseda silvestrovskou zábavu již roku 1875, od roku 1879 se tato 
knihovna začala řídit knihovním řádem.

Z historie knihovny od roku 1946
jsme pro Vás vybrali tyto milníky:
 Na podzim 1946 byla otevřena první pobočka v Předlicích.
 V roce 1948 počet čtenářů v ústřední knihovně překročil 2 000.
  Jako jediná budova centrální knihovny sloužila od roku 1949 až do roku 1993 

vila ve Velké Hradební.
  Od roku 1950 začala knihovna plnit funkci krajské lidové knihovny a pro 

děti byl zakoupen promítací přístroj. Začala tradice kulturních večerů 
s ústeckými umělci.

  O činnosti knihovny byl v roce 1953 natočen krátký film.
  Ústecká knihovna uskutečnila nový druh propagace, a to v železničním voze 

s cestujícími.
  Počátkem 60. let se počet zaměstnanců zvýšil na 19. Knihy se začaly balit 

do průsvitné fólie místo dosavadního hnědého papíru.
  V roce 1962 se knihovna stává univerzální vědeckou knihovnou.
  Pražské jaro 1968 našlo odezvu i u pracovníků knihovny. Několik pracovníků 

bylo vystaveno tvrdým normalizačním postihům.
  Počátkem roku 1977 zahájila provoz pobočka zvukové knihovny pro 

nevidomé jako první v Severočeském kraji.
  Pro oblíbené hudební večery byl v roce 1982 zakoupen klavír Petrof.
  V roce 1986 byly poprvé zakoupeny nové typy dokumentů: kompaktní disky 

a videokazety. Fond knihovních jednotek překročil půlmilionovou hranici.
  Byly zakoupeny první dva počítače (rok 1990).
  V červnu 1990 byla do majetku knihovny převedena palácová vila Hanse 

Weinmanna v ul. W. Churchilla 3. V této budově se v současné době nachází 
Lidová část knihovny.

  Od roku 1991 zřizovalo knihovnu Ministerstvo kultury ČR.
  Knihovna se též stala zakládajícím členem Sdružení knihoven ČR.
  V roce 1996 byla dokončena přístavba ve Velké Hradební 45 a začala sloužit 

veřejnosti.
  Od července 2001 se zřizovatelem knihovny stal Ústecký kraj.
  V knihovně bylo zřízeno Britské centrum, které začalo sloužit veřejnosti 

v únoru 2002.
  Poprvé v knihovně přespávaly děti v rámci Noci s Andersenem (rok 2002).
  V červnu 2006 se poprvé konaly Cambridgeské zkoušky v prostorách 

knihovny.
  Od roku 2011 bylo zavedeno např. půjčování čteček elektronických knih 

a donáška knih hendikepovaným čtenářům (donášku bylo možné realizovat 
díky zapojení dobrovolníků formou akreditované dobrovolné služby).

  V roce 2016 pokračovala knihovna se zaváděním nových služeb: nabízí 
možnost hraní na elektronické piano, převod VHS kazet, svobodné sdílení 
osiva do zahrádek (akce Semínkovna) a zpracování rešerší.

  V roce 2017 odstartovala rozsáhlá rekonstrukce palácové vily Carla Hermana 
Wolfruma, v níž se nachází Vědecká část knihovny. Tato rekonstrukce byla 
dokončena na jaře roku 2019.

  V roce 2017 byla do funkce ředitele jmenována Mgr. Jana Linhartová, která 
ve své funkci působí dosud.

  1. února 2022 byl otevřen nový velkokapacitní Depozitář v ul. Na Schodech, 
který vznikl jako náhrada za některé sklady knihovny rozeseté po městě.

  Současný název knihovny je Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad 
Labem, příspěvková organizace.

psacích strojů, které se podařilo 
zkompletovat ze šesti, jež se našly 
v  troskách německé knihovny při 
hledání notového materiálu. V lis-
topadu 1945 se knihovna přestěho-
vala do ulice Prokopa Diviše č. 12, 

kde bylo umístěno již výpůjční od-
dělení společné pro děti a mládež, 
bez čítárny a bez příruční knihov-
ny. Později přibylo malé skladiště, 
místnost pro katalogizaci a  pro 
manipulaci s  knihami. Knihovna 

byla pro veřejnost otevřena 16. 
listopadu 1945. Protože fond, kte-
rý nabízela čtenářům, nebyl velký 
(na konci roku 4 050 svazků, z toho 
2 000 svazků se podařilo zachránit 
z bývalé české menšinové knihov-
ny, ostatní byly zakoupeny a  zlo-
mek pocházel z  německé knihov-
ny), půjčovala se jedna kniha na 14 
dní. Přesto knihovnu na konci roku 
využívalo 602 dospělých a 86 dětí.

V  roce 1946 byly pro knihovnu 
nalezeny vhodnější prostory v bý-
valé Foustkově kavárně v  Revo-
luční ulici č. 41. Ze starých stolů 
byl vyroben velký čtenářský stůl 
a použity byly regály získané z bý-
valé německé knihovny. Nově vy-
bavená knihovna byla slavnostně 
otevřena 14. října 1946. Čtenářům 
a  zaměstnancům sloužilo výpůjč-
ní oddělení, spojené vnitřními 
schody a  výtahem se skladištěm, 
čítárna novin a  časopisů, studov-
na s  příruční knihovnou, hudeb-
ní knihovna a  knihovna mládeže 
s  čítárnou. V  knihovně pracovalo 
8 zaměstnanců (včetně šatnářky 
a uklízečky), prvním ředitelem byl 
dr. František Hejl.

Od  té doby se v průběhu násle-
dujících let až do současnosti něko-
likrát změnil název knihovny i její 
umístění.

Den pro dětskou knihu

Nový depozitář knihovny

hotelovkateplice
obchodkateplice

prumyslovkateplice
Hotelová  škola, OA a SPŠ Teplice

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
st 7. 12. 2022   8:00 - 17:00
so 7. 1. 2023    9:00 - 14:00

 
 

hotelnictví, sociální činnost
cukrář, kuchař, číšník, servírka

obchodní akademie
se zaměř. na cizí jazyky

strojírenství, IT,
dopravní prostředky

www.sostp.cz



DRAHÉ ENERGIE
LETÍ VZHŮRU.

CENA VODY 
DRŽÍ STABILNÍ 
HLADINU.
VAŠE SEVEROČESKÁ VODA

Vaše společnost tradičně vždy v  listopadu 
oznamuje cenu vody pro další rok. Letošní 
zdražování vody pro domácnosti, zejmé-
na s  ohledem na růst cen jiných komodit, 
je opravdu spíše symbolické. Jak se vám to 
podařilo?
Myslím, že všichni očekávali, že voda, podob-
ně jako elektřina, plyn, benzin nebo jiné zboží 
každodenní spotřeby, rovněž skokově podraží. 
Nestane se tak. Vodné a stočné se zvýší opravdu 
jen o kapku. SVS ctí zásadu, že cena vody nesmí 
překročit strop v rámci takzvané sociální únos-
nosti. Ta zjednodušeně říká, že byste za vodu 
neměli zaplatit více, než jsou dvě procenta prů-
měrných příjmů domácností s průměrnou spo-
třebou. Takže ačkoliv si domácnosti za elektřinu 
připlatí až pět tisíc korun měsíčně navíc, u vody 
to bude pouze 150 korun. A to je, myslím, dobrá 
zpráva pro všechny domácí rozpočty. 

Meziroční infl ace už vystoupala ke dvaceti 
procentům. Takový růst cen se musel pode-
psat i  na hospodaření vaší společnosti. Jak 
situaci zvládáte? 
Jsme na tom stejně jako všichni ostatní na trhu. 
Musíme platit pohonné hmoty, zdražily sta-
vební práce, samozřejmě i  stavební materiál, 
chemikálie a prakticky všechno, co se týká pro-
vozu a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury. 
Pociťujeme také růst cen elektřiny nebo zvýše-
né náklady na práci našich lidí. Přesto se nám 
podařilo sestavit pro příští rok takový rozpočet, 
který nám v příštím roce umožní investovat tak, 
abychom alespoň udrželi nastavené tempo ob-
novy. To můžeme považovat za velký úspěch, 
protože i  přes kritickou situaci všude kolem se 
budeme moci spolehnout, že vodohospodářská 
infrastruktura bude plně fungovat a  plnit svou 
funkci. 

Můžete přiblížit i  laickému čtenáři, co to 
znamená vodohospodářská infrastruktura? 
Tedy o jaký majetek se staráte? 
Není toho málo. V  Ústeckém a  ve významné 
části Libereckého kraje vede devět tisíc kilome-
trů vodovodního potrubí a čtyři tisíce kilometrů 
kanalizace. Tedy vzdálenost, kterou bychom ule-
těli třeba do New Yorku a zpět. K tomu je třeba 
připočíst dvě stovky čistíren odpadních vod, 

tisícovku vodojemů, více než 60 úpraven vody – 
tedy majetek v reprodukční hodnotě za více než 
109 miliard korun.

Takže vámi zmiňované dvě miliardy korun 
na investice jsou vlastně docela málo? 
Velmi dbáme na to, abychom udrželi solidární 
princip ceny vodného a stočného. To znamená, 
že za vodu zaplatíte stejně ve velkém městě jako 
v  odlehlé horské vesničce, kam je samozřejmě 
dražší a  složitější pitnou vodu dopravit. Dlou-
hodobě se snažíme držet hladinu ceny vodného 
a stočného na únosné úrovni pro všechny. Život-
nost vodohospodářského majetku je v průměru 
50 let. Kdybychom tedy dnes postavili celou naši 
infrastrukturu úplně novou, za těchto 50 let by-
chom museli oněch 100 miliard korun našetřit 
a pak infrastrukturu postavit znovu. My samo-
zřejmě pečujeme o  majetek kontinuálně a  kaž-
dý rok bychom na modernizace, rekonstrukce 
a  opravy měli vynaložit zhruba zmíněné dvě 
miliardy. To je ale zase jen teoretická potřeba, 
skutečnost je vždy trochu jinde.

Je severočeská voda jakožto surovina z vaše-
ho pohledu v něčem výjimečná? 
Určitě ano! Na rozdíl třeba od plynu nebo ropy 
jsme v  pitné vodě soběstační a  nezávislí. Je to 

naše přírodní bohatství, se kterým ale musíme 
zodpovědně nakládat, protože jej nelze nijak 
nahradit. Pokládám za důležité, že i  přes růst 
nákladů všude okolo nás voda určitě nezruinuje 
rodinné rozpočty. 

Můžete jednoduše popsat, jak se stane, že 
nám z kohoutku doma teče pitná voda? A co 
se s ní stane potom? 
Asi to leckoho překvapí, ale pitnou vodu mu-
síme pro naše odběratele doslova vyrobit. Na 
procházce přírodou se asi také jen tak nenapi-
jete z  přehrady. Ostatně, asi by vám to ani ne-
udělalo dobře. Naše práce začíná tím, že tuto 
surovou vodu musíme zbavit bakterií, nečistot 
a upravit ji tak, aby k vám domů dorazila voda, 
která bude nejen čistá, ale i chutná a nezávad-
ná. Z odpadní vody zase musíme dostat všech-
ny možné nečistoty, abychom ji mohli vrátit 
zpět do přírody. Neberu v  potaz různé oleje či 
vlhčené ubrousky, ale vybavuji si, že jsme v od-
padní vodě již našli například i  starý kožich. 
Tyto věci do přírody opravdu nepatří a  my se 
o to staráme s největší péčí. 

Jací jsou vaši zákazníci hospodáři s vodou? 
Já myslím, že se všichni můžeme pochválit. S vo-
dou dokážeme dlouhodobě šetřit, což je dobře 
i  z  hlediska životního prostředí. Cenu vody to 
však moc neovlivní, protože o vodovody a kana-
lizaci se musíme starat i tak, stejně jako o další 
procesy celého koloběhu naší činnosti. Ale pro 
představu: naše česká spotřeba je okolo 90 litrů 
na osobu za den. Patříme k  evropským premi-
antům. V Evropské unii je to průměrně 150 litrů 
na hlavu za jeden den, v  USA dokonce 300 lit-
rů za den. S vodou je tedy třeba nejen šetřit, ale 
i dobře hospodařit a vážit si jí. A o to se snažíme 
skutečně každý den, díky svědomité práci všech 
našich zaměstnanců. 

VODNÉ A STOČNÉ PRO PŘÍŠTÍ 
ROK VZROSTE JEN O KAPKU
O zásobování pitnou vodou, ale také o likvidaci odpadních vod se v Ústec-
kém a v podstatné části Libereckého kraje stará skupina Severočeská voda. 
Česká veřejnost v  letošním roce se znepokojením sleduje trvalý růst cen, 
a to u potravin, základního zboží, ale zejména u energií. Zprávy o zdražo-
vání vodného a stočného pro příští rok v tomto ohledu příjemně překvapi-
ly. Navzdory růstu nákladů i mezd zdraží tyto služby obyvatelům v sever-
ních Čechách doslova o kapku. Za tisíc litrů dodané pitné vody a odvedené 
vody odpadní v  příštím roce připlatíme pouze 16 korun, oznámila SVS. 
Více o severočeské vodě v rozhovoru s generálním ředitelem Severočeské 
vodárenské společnosti Bronislavem Špičákem. 

Ing. Bronislav Špičák

SKUPINA
SEVEROČESKÁ
VODA 
O zásobování pitnou vodou, ale 
také o likvidaci odpadních vod 
se v Ústeckém a podstatné části 
Libereckého kraje stará Skupina 
Severočeská voda, jejíž majetek 
dosahuje výše 109 miliard korun – 
devět tisíc kilometrů vodovodního 
potrubí, čtyři tisíce kilometrů 
kanalizace, dvě stovky čistíren 
odpadních vod, tisícovku vodojemů 
a více než 60 úpraven vody.



98

Pepo, s Danem McCafertym ses znal 
osobně, jak jste se poznali?

Několikrát jsem se s ním setkal v době, kdy 
jsem ještě zpíval u Mortorbandu a dělali jsme 
skupině Nazareth předkapelu. Víš, jsou zpěvá-
ci, kteří odzpívají výšky, drivy, narvou do toho 
emoce, ale ty jeho emoce mi byly nejbližší. 
Podle mě odešel nejlepší rockový zpěvák všech 
dob.

Na scéně je spousta rockových kapel. Proč 
u tebe zvítězil právě Nazareth?

Pro mě byl Dan McCaferty zpěvák číslo 
jedna. On dokázal do  středně rychlých skla-
deb jako je třeba Dream On nebo Love Hurts 
dát něco navíc. Nejenom srdce, ale ještě něco, 
co neumím popsat, co neumím pojmenovat. 
A mám skromný pocit, že to mám trochu po-
dobně.

Kterou skladbu od Nazarethu zpíváš 
nejraději?

Dream On. To je o tom, jak tě tvoje milovaná 
pořád odmítá, ty za ní pořád dolejzáš…

Jak jsi dal kluky pro kapelu NAZsong 
dohromady?

Vytipoval jsem si pár muzikantů, přišel 
za nimi a rozdal jim CD s pěti skladbami Na-
zareth. Netlačil jsem, řekl jsem jen, ať to zku-
sí. Při první zkoušce nám všem spadla brada, 
jak moc to bylo dobrý. Z  kapely teď bohužel 
odchází Ozzy. Zůstává Zbyněk, ale ten je dost 
vytížený u  Brichty, takže já jsem musel vzít 
alespoň jednoho stálého kytaristu. Taky bych 
potřeboval jednoho kytaristu na  unplugged, 
kdyby měl někdo zájem, stačí se ozvat na kon-
takt pod článkem.

A složení kapely nyní je jaké?
Josef Šutara – vokál, Zbyněk Haase – kytara, 

havkou v Bílině. Byli to skvělí muzikanti. Kaž-
dý pátek vyprodali bílinskou Astru. To byl rok 
1986, 1987. Kamil se pak dostal do Motorban-
du.

Co jsi dělal po odchodu z Motorbandu?
Dal jsem si pauzu. Taky jsem dostal boreli-

ózu. Sice se s  tím dalo žít, ale byl jsem věčně 
unavenej a začal chlastat. Měl jsem hrozný bo-
lesti kloubů, svalů. A jak člověk nasával, tak tu 
bolest tak necítil. Jenomže každý alkoholik si 
zdůvodňuje, proč chlastá. Pořád si to omlouváš 
a dostáváš se do průserů. Tak jsem se jednou 
naštval a přestal s tím.

Vystudoval jsi nakonec i tu zavrhovanou 
konzervatoř…

Já chodil k  Pavle Forest na  zpěv. Jednou 
mi řekla, že učí na  mezinárodní konzervato-
ři v Praze s Marcelou Březinovou a že se tam 
otevírá nový obor, rockový. Noty jsem u přijí-
maček neudělal. Po talentovkách mě přece jen 
vzali a konzervatoř jsem studoval od roku 2010 
čtyři roky.

Co ti dala?
Hodně. Naučila mě techniku, dýchání. Taky 

třeba jevištní mluvu, herectví, tanec nebo kla-
vír. Maturoval jsem ze zpěvu, ze zvukové ana-
lýzy a  ještě z několika dalších předmětů. Byla 
to úžasná doba a my byli skvělý ročník. Odma-
turoval jsem s vyznamenáním.

Byl nějaký předmět, který ti nesedl?
Největší peklo byl tanec. Jednou týdně 

dvouhodinovka. Všude zrcadla, my namíchaní 
s profi tanečníkama, ale všichni v pohodě a re-
spektovali jsme se. Jak jsme stáli před těmi zr-
cadly, říkali jsme si, že to nemáme v hlavě v po-
řádku. Vytahaný tepláky, vlasy umaštěný, byl 
na nás hrozný pohled. Přišla profesorka a říká, 
já si vás rozdělím, jak na lyžáku. Do áčka, béč-
ka, céčka… Já skončil až v nějakým éčku.

To samý klavír. V prváku jsem chodil po nej-
lepší klavíristce. Taková drobounká Japonečka. 
Ona jela svý Rachmaniny. Já po ní přišel a: Ská-
kal pes, přes oves… To byla vražda. Rockenroll 
a moje hra na klavír.

Dan McCaferty by byl určitě rád, že to 

V úterý 8. listopadu opustil světovou rockerskou scénu zpěvák 
a spoluzakladatel legendární skotské kapely Nazareth,
Dan McCaferty (14. 10. 1946). Zůstane po něm jeho hudba,
ale i vzpomínky lidí, pro které byl něco jako Bůh.

NAZsong Tribute to Nazareth,
konec obyčejnosti aneb
Kapela, která nabírá jas
Kapela NAZsong Tribute to Nazareth

Ústečan Josef Šutara je lídrem jediné revivalové kapely v Čechách, která nabízí skladby 
skupiny Nazareth. Založil ji v roce 2019 a pojmenoval NAZsong Tribute to Nazareth. Dana 
McCafertyho poznal Josef Šutara osobně a považuje ho za nejlepšího rockového zpěváka 
všech dob. K jeho smrti říká: „Teď už bude jenom svět s Danem a svět po Danovi.“ 

Ústecká kapela NAZsong je jediná svého druhu u nás. Možná i proto, že jen málokdo má 
odvahu Danovy skladby nazpívat. Josef Šutara, zpěvák s úctyhodným hlasovým potenci-
álem do toho šel. Kapela má v současnosti za sebou řadu úspěšných koncertů, hudební 
klip a vydané CD.

jsem si pak ještě udělal strojní průmyslovku. 
Nejhorší v  té době bylo, že jsem kvůli kole-
nu musel končit se sportem. Začal jsem zpí-
vat s kapelou Extrém. Před vojnou jsem ještě 
dostal nabídku do  jedné bluesové kapely. Ale 
kluci byli starší a  když odjeli na  vojnu, bylo 
po hraní.

Vyrůstal jsi v Braňanech u Mostu. Jak ses 
ocitl v Teplicích?

Já pořád pendloval mezi Braňany, Mostem, 
Bílinou, Jiřetínem, kde byl učňák a domů jsem 
se chodil jen vyspat. Tak jsem tlačil na rodiče, 
abychom se odstěhovali do Teplic. Odstěhovali 
jsme se na sídliště do Prosetic. Začal jsem cho-
dit do Splitu a zapadl mezi ty nejhorší teplický 
máničky. Chlastal jsem a  skončil téměř jako 
alkoholik. Rozešel jsem se s holkou, choval se 
v té době jako debil.

Takže forma tvého undergroundu?
No, asi tak. Zapadl jsem mezi ty největší 

magory, zpíval s  Extrémem, měli jsme do-
cela úspěch a  já dělal hovadiny. Pak jsem šel 
na  vojnu a  ta mě probrala. Po  vojně jsem se 
vrátil a chtěl znovu zpívat. Jenomže manželce 
se to nelíbilo. Dal jsem si 4 roky pauzu. Cho-
dil do práce, věnoval se rodině, narodil se nám 
syn…

Ke zpěvu ses ale vrátil a začal sbírat 
metály.

To bylo na popud táty. Prý: Když jsi takový 
frajer, přihlas se do Carusa show. Nahrál jsem 
na kazetu Země vzdálená, bez hudby. Tenkrát 
se ta skladba všude hrála a já Kamila Střihavku 
ctím a respektuju. No a oni mě vybrali do fi-
nále a  já vyhrál. Byl tam Trávníček, který mě 
pozval do Doremi a já to vyhrál i tam. Zpíval 
jsem taky na  Primě v  Caruso show. Skladbu 
Love Hurts od Nazareth v češtině. U nás to na-
zpíval Karel Gott. A zase jsem vyhrál. Dostal 
jsem angažmá v Rock opeře v Praze. Se svým 
zevnějškem jsem tam hrál samý hajzly. Kamil 
Střihavka prince.

Zpíval jsi v Motorbandu a skončil. Proč?
No, skončil, v roce 2015 mě vyhodili. S ně-

kým v kapele jsem si nesedl, ale nechci to ro-
zebírat. Tenkrát jsem seděl s Vláďou Mišíkem 
v Nároďáku. On tam měl mít koncert a já s ním 
měl nazpívat Špejchar blues. Tak mu říkám, že 
mě vyhodili z  Motorbandu. A  Vláďa na  to: 
„Hele, to neřeš. Ty seš dobrej zpěvák a  chyt-
neš se jinde. Mě taky Radim (Hladík) vyhodil 
z  Blue efektu, z  Matadors.“ A  mě to od  toho 
Mišíka najednou tak posílilo.

Zájem o tebe měly některé kapely.
Lámali mě do Ozzy revivalu. Možná proto, 

že se Ozzymu trochu podobám. Lanařil mě 
i  Luděk Růžička. Kdysi hrál s  Kamilem Stři-

ticho po jeho odchodu nebude zásluhou 
NAZsong tak velký…

Přesně. Život jde dál. Všichni jsme tady je-
nom na návštěvě. A  legendy odcházejí stejně, 
jako každý jiný. Mám teď novou kapelu NA-
Zsong. Pokud to nepodělám, může fungovat 
ještě sedm, osm let. A možná uděláme na re-
vivalové scéně průvan. Jsme tady jediní, pro-
tože to jen tak někdo nezazpívá. Možná by to 
zazpíval Kamil Střihavka, ale já mám k Danovi 
McCafertymu blíž.

Mám to tak, že jdu, nazpívám to na bomby, 
abych se nemusel stydět a budu se snažit, aby 
do  toho s  takovou šli i kluci v kapele. Trénu-
ju a cvičím poctivě. Máme klip, který se točil 
v kostele Bartholomeus v Teplicích, máme CD 
s 11 skladbami a jednou bonusovou a jedeme 
dál.

Ilja Hasse – baskytara, Jirka Hájek – bicí, Jakub 
„OZZY“ Tlačaba – kytara

Co na koncertech nabízíte?
Klasický koncert NAZsong máme na  80 

minut a je složený z 16 nejznámějších skladeb 
Nazareth. Pak ještě děláme Uplugged se 14 
skladbami.

Ty zpíváš už od narození…
U  nás doma se pořád muzicírovalo. Ještě 

na základce jsem pořád někde soutěžil ve zpě-
vu a skoro všechno vyhrával. Po jedné soutěži 
dokonce přijel za  rodiči ředitel teplické kon-
zervatoře, že jsem talent, ať mě dají na  jejich 
školu. Máma byla nadšená. Já to ale odmítl. 
Měl jsem představu, že tam budu muset zpívat 
nějaké častušky. 

Do Prahy jsi nakonec nešel, cos dělal 
po škole?

Šel jsem na  učňák, na  zámečníka. Večerně 

Od  ledna končí kytarista Ozzy, chce roz-
jet svůj vlastní projekt. Tak to ale v  kapelách 
chodí. Ta sláva na pódiu, to je jen ten vrchol, 
za kterým už není vidět veškerou dřinu a od-
říkání. Takový je život. Nic není jednoduchý. 
S tím se musí počítat. Jsme s NAZsongem te-
prve na začátku dlouhý cesty a já věřím, že to 
dáme.

Výrobní a skladové prostory na Teplicku
od 100 m2 do 1 000 m2

Radek Andres • tel.: 774 077 050 • www.vyhodnereality.cz

Kapela NAZsong shání nutně kytaristu 
na  unplugged verzi. Kontakt pro zá-
jemce o koncert, případně pro kytaris-
ty, kteří by chtěli v kapele hrát, najdete 
na stránkách kapely.

https://www.tributenaz.cz/
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Malý Pravčický kužel

Teplická filharmonie oslovila vynikajícího 
skladatele Tomáše Illeho a scénáristu Martina 
Pášmu, kteří mají bohaté zkušenosti s tvorbou 
koncertů pro školy v naší republice. Zadáním 
bylo vytvoření pořadu, který by připomněl 
pobyt Ludwiga van Beethovena a  Johanna 
Wolfganga Goetha a jejich setkání v teplických 
lázních v  roce 1812. Vznikl tak koncert pod 
názvem „Jsem Beethoven, vítejte v  Teplicích! 
aneb hudebně literární listování lázeňskou kni-
hou hostů“, obsahující hudbu L. van Beetho-
vena i  herecké výstupy známých herců, kteří 
vzájemným dialogem nejen přibližují mladým 
posluchačům problematiku vzniku hudebního 
díla, ale věrně vystihují povahové rysy obou 
významných osobností světové hudby a litera-
tury. Protagonisty byli Svatopluk Schuller v roli 
Ludwiga van Beethovena a  Zbyněk Fric jako 

10

Severočeská filharmonie Teplice uspořádala ve dnech 8. až 11. listopadu 2022 koncerty pro školy. 
Jednalo se o výjimečný projekt, který byl připravován v době těsně před pandemií Covid-19, ale musel 
se odložit z důvodu následných hygienických opatření. 

Filharmonie k dětem

Johann Wolfgang Goethe. Dialogy obou her-
ců vhodně doplňovaly Beethovenovy skladby 
v podání Severočeské filharmonie Teplice pod 
vedením jejího šéfdirigenta Petra Vronského. 

Premiéra pro teplické školy se uskutečni-
la sice již na podzim roku 2021, ale z důvodu 
covidových omezení se koncertů účastnila jen 
část teplických škol. V  letošním roce teplická 
filharmonie oslovila nejen školy v  Teplicích, 
ale v  celém Ústeckém kraji. Zájem předčil 
očekávání, neboť všech 8 koncertů v  Domě 
kultury v Teplicích bylo zcela vyprodáno a na-
vštívilo je více než 4 tisíce dětí ze základních 
škol od  Klášterce nad Ohří přes Chomutov, 
Most, Bílinu, Teplice, Krupku, Osek, Ústí nad 

Labem až po Děčín. Významnou motivací byla 
nabídka filharmonie, že školám bude proplace-
na doprava žáků autobusy do Teplic a zpět. Fi-
nancování těchto nákladů pokryla Severočeská 
filharmonie Teplice z  dotace Ústeckého kraje 
pod názvem Program podpory aktivit stálých 
profesionálních divadelních souborů a hudeb-
ních těles působících na území Ústeckého kra-
je, který je právě určen i  na  svoz posluchačů 
na koncerty. 

Ohlasy všech škol byly velmi pozitivní 
a  všech osm koncertů se setkalo s  velkým 
úspěchem, o čemž svědčilo i to, že všichni žáci 
pozorně sledovali průběh koncertu, což při 
obdobných koncertech nebývá vůbec samo-
zřejmostí. Pro některé mladé posluchače byla 
návštěva koncertu první zkušeností s  klasic-
kou symfonickou hudbou a  lze předpokládat, 

že zcela jistě ne poslední. Důkazem smyslu ko-
nání těchto koncertů je nejen zájem všech škol 
opět koncerty teplické filharmonie v  příštích 
letech navštěvovat, ale též snaha seznámit žáky 
škol našeho kraje s bohatou kulturní minulostí 
i současností našeho regionu. 

10
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připravena i k zásahům při olejových haváriích, dopravních neho-
dách a velkých mimořádných událostech, například železničních 
haváriích či při zřícení objektu. Kompletně vybavená stanice má 
výjezdové garáže, místnost pro chemicko-technické služby, šatny, 
učebnu a kanceláře. Disponuje cvičnou věží, místností pro fyzickou 
přípravu, tělocvičnou i hřištěm. Pro mimořádné události je zbojnice 
vybavena speciálním technickým kontejnerem ke stabilizaci budov 
a pro zásahy u hromadných dopravních nehod. V Ústeckém kraji 
mají hasiči novou stanici také v Bítozevsi a v Lovosicích. 

Pocta Čestnému občanovi Loun Jaroslavu 
Kuberovi
V neděli 13.2.2022 byla na rodném domě Jaroslava Kubery 
ve Vladislavově ulici v Lounech za přítomnosti zástupců radnice 

a dalších občanů odhalena manželkou Jaroslava Kubery paní 
Věrou a starostou města Pavlem Jandou pamětní deska bývalé-
mu předsedovi Senátu ČR. „Louny mi udělaly velkou radost, jsem 
moc ráda, že zde na manžela lidé vzpomínají,“ řekla Věra Kube-
rová. „Lounský rodák, který to svou pílí a pracovitostí dotáhl až 
na druhého nejvyššího ústavního činitele, si zaslouží titul Čestného 
občana i desku na rodném domě,“ sdělil Pavel Janda.

BŘEZEN

V Litoměřicích byly vyhlášeny Památky 
roku 2021
Soutěž Památka roku 2021 zná své výsledky za Ústecký kraj. V ka-
tegorii velkých památek zvítězil měšťanský dům v Kadani, v ma-

Všem spoluobčanům a přátelům 
města Dubí přeji klidné prožití 
svátků vánočních, pevné zdraví
a hodně štěstí v novém roce 2023.

Ing. Jiří Kašpar
starosta města Dubí

Veselé Vánoce 
a šťastný nový rok 2023! 
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Přejeme Vám
pohodové

Vánoce 2022,
děkujeme

za Vaši přízeň
a těšíme se
na setkání

v roce 2023
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Kulturní zařízení města Postoloprty
Vám přeje příjemné svátky a šťastný nový rok 2023.



































Také v roce 2023 pro Vás bude zajištěn
provoz městské knihovny, infocentra,

divadla a kina, jakož i mnoha tradičních akcí 
(Prtský špacír, Postoloprtské slavnosti,
letní kino, divadelní Festival smíchu,

Vítání adventu) a dalších představení,
koncertů, kursů, výstav, besed,

přednášek či festivalů.

Vaše KZMP 

T: +420 731 612 118, +420 415 783 188
www.kzmp.cz  Kultura Postoloprty

LEDEN

Památka zesnulých horníků při výbuchu 
v dole Nelson III. v Oseku 
Před 88 lety došlo na dole Nelson III. u Oseka na Teplicku k vý-
buchu, při kterém tehdy zemřelo 142 horníků. I letos při tradičním 
pietním aktu u pomníku katastrofy uctili za hustého sněžení památ-
ku zahynulých horníků zástupci okolních obcí a hornických spolků 
z české i německé strany. Nechyběla ani kytice za Ústecký kraj. 
Podle historiků exploze zasáhla celý důl Nelson, na povrchu došlo 
k destrukci provozních budov, v jejichž troskách zahynulo něko-
lik zaměstnanců. Kvůli vzduchové ventilaci došlo následně v dole 
k dalším lokálním výbuchům. Horníci zemřeli přímo při výbuchu, 
či následně otravou kysličníkem uhelnatým. Osecké neštěstí je tře-
tí největší hornickou katastrofou na území nynější České republi-
ky. Každoroční pieta mimo jiné poukazuje také na to, že hornictví 
je stále těžké a rizikové povolání. 

200 let Divadla Karla Hynka Máchy 
v Litoměřicích
Pro Městská kulturní zařízení v Litoměřicích byl rok 2022 přede-
vším rokem oslav 200 let Divadla Karla Hynka Máchy. „Částečně 
se zrekonstruoval prostor hlediště, ve kterém došlo k výměně ko-
berců a instalaci nových sedaček. Renovované je také zázemí pro 
divadelní soubory. V neposlední řadě prošla úpravou i divadelní 
kavárna,“ sdělila ředitelka Městských kulturních zařízení v Litoměři-
cích Michaela Mokrá.

První místo získala Městská plavecká hala 
v Lounech
Devátý ročník soutěže Stavba Ústeckého kraje ovládly Louny, které 
obsadily hned dvě vítězné příčky. Architekti a zhotovitelé si pře-
vzali ocenění z rukou Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje. 
První místo si odnesla Městská plavecká hala v Lounech, která tak 
získala titul Stavba Ústeckého kraje 2021. Cílem soutěže je před-
stavit široké odborné i laické veřejnosti nejlepší stavby realizované 
v uplynulém období. V devátém ročníku soutěže se posuzovaly 
stavby postavené na území našeho kraje v letech 2019-2020. 
Potěšujícím je i 3. místo, které získala lounská firma EKOSTAVBY 
Louny, s.r.o. za ztvárnění projektu Zelený dům. 

Litoměřičtí studenti správným směrem proti 
drogám
Vlastní kreativitou proti drogám bojovali studenti z Litoměřic. Sou-
těž s názvem Správným směrem vyzvala žáky základních a střed-
ních škol k vytvoření plakátů s protidrogovou tématikou. Nejlepší 
odměnila porota tabletem či kamerou. S hodnocením tohoto roč-
níku pomáhala i dětská psycholožka Klára Hutarová. Vzhledem 
k pandemické situaci se sloučily dva ročníky dohromady. V katego-
rii žáků základních škol zvítězily Jana Dlouhá za rok 2020 a Lucie 
Pémová za rok 2021, obě ze Základní školy Ladova. První místo 
za střední školy obsadil Jakub Švarc ze Střední školy Pedagogické, 
hotelnictví a služeb Litoměřice. Soutěž Správným směrem vznikla 
již v roce 2013, kdy ji vyhlásila Národní protidrogová centrála. 

ÚNOR

Nová hasičská stanice v Mostě za téměř 
170 milionů korun
Po dvou letech provizoria se profesionální hasiči v mosteckých Ve-
lebudicích dočkali zbrusu nové centrální hasičské stanice. Sídlo 
hasičů nahradilo původní, které sloužilo přes 45 let. Zbojnice je 
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Padá snížek, svítí svíčka,
těšíme se na Ježíška.
Pod stromečkem, jak to bývá,
spousta dárečků se skrývá.
Radosti tak bude dosti,
jenom smích a žádné zlosti.

PF 2023

Okresní stavební bytové družstvo Teplice
Střední ulice 1057/11, Teplice − Trnovany

Okresní stavební bytové družstvo Teplice děkuje touto cestou všem svým členům,
delegátům, funkcionářům představenstva a kontrolní komise, jakož i všem našim
dodavatelům za spolupráci v letošním roce.
Přejeme Vám všem klidné a příjemné prožití vánočních svátků a zároveň přejeme
mnoho zdraví, osobní pohody, úspěchy v podnikání a mnoho štěstí v novém roce 2023
a těšíme se na další spolupráci.

Josef Snížek
předseda představenstva
OSBD Teplice

lostezky Ohře. Jedná se o 22 úseků rozmístěných na trase cyk-
lostezky o celkové délce 42,6 km. Náklady na vybudování cyk-
lostezky jsou odhadovány v objemu 250 milionů korun. Ústecký 
kraj počítá s tím, že významným zdrojem pro financování samotné 
výstavby budou evropské dotace. Navržená trasa cyklostezky sle-
duje tok řeky po soutok Ohře a Labe v Litoměřicích. 

DUBEN

Soutěž Czech Dance Masters roztančila 
Most
V neděli 3. dubna 2022 hostila mostecká sportovní hala regionál-
ní kolo formací taneční tour Czech Dance Masters pro Ústecký 
a Liberecký kraj. Tato soutěž má velikou prestiž a v České repub-

lice patří k těm nejvýznamnějším. Regionálního kola v Mostě se 
ve zhruba 40 formacích účastnilo na 1 100 tanečnic a tanečníků. 
Soutěžilo se ve všech věkových kategoriích a k vidění byly chore-
ografie v široké škále stylů, například street dance, disco dance či 
art dance. 

První Cenu města Teplice získal ak. malíř 
Ilja Šavel in memoriam
Tepličtí zastupitelé vloni vyhlásili na počest zesnulého Jaroslava 
Kubery nový projekt s názvem Cena města Teplice. Návrhy z roz-
ličných oblastí života města mohli podat občané, kteří o vítězi hla-
sovali v anketě na webových stránkách města. Za rok 2021 bylo 
nominováno šest kandidátů – Divadlo Krabice Teplice, Ing. Ale-
xandr Kotz, Ing. arch. Milan Míšek, RS centrum pro roztroušenou 
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Klidné Vánoce a úspěšný rok 2023
svým zákazníkům a obchodním partnerům

přeje Václav Vodrážka a kolektiv zaměstnanců

výroba a montáž
plastových oken a dveří

 Energeticky úsporné
 Moderní design
 8 komorový systém

TP - Jateční 1836
Tel.: 417 536 434, 603 862 001
info@plastokna.cz
www.plastokna.cz

lých památkách slavil triumf objekt Střelnice v Klášterci nad Ohří. 
Výsledky byly 4. března vyhodnoceny v Hradu Litoměřice v rámci 
setkání krajské sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska. 

V děčínské nemocnici slavnostně zahájili 
provoz babyboxu nové generace
V pořadí čtvrtý babybox nové generace v rámci nemocnic Kraj-
ské zdravotní, a.s. (KZ), je v areálu Nemocnice Děčín, o.z. Slav-
nostního zahájení provozu modernizovaného zařízení v děčínské 
nemocnici se zúčastnili Ludvík Hess, iniciátor babyboxů v České 
republice a předseda zapsaného spolku Babybox pro odložené 
děti – Statim, zástupci KZ, donátoři a příznivci babyboxů. V sou-
časnosti je v celé České republice rozmístěno celkem 81 babybo-
xů, do nichž bylo během bezmála 17 let jejich existence odloženo 
232 dětí. KZ má babyboxy ve všech svých nemocnicích. 

Finále Českého poháru se konalo 
v Lounech
Čtyři nejlepší celky Basket Brno, ERA Basketball Nymburk, BK 
Opava a BK Pardubice se utkaly formou závěrečného turnaje 
o první trofej sezóny. Finálový turnaj Louda Auto FINAL4 byl pře-
hlídkou řady mistrů ČR a také reprezentantů, kteří se v posledních 
letech podíleli na výrazných úspěších národního týmu. Vítězem 
Českého poháru se stali opavští basketbalisté, kteří v dramatickém 
finále zdolali Nymburk 97:93. 

Ústecký kraj podporuje výstavbu 
Cyklostezky Ohře
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo záměr další výstavby Cyk-

Hodně štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů

Vám přeje

OV KSČM TEPLICE

budeme tu pro Vás i v příštím roce



ního kola Zlatého erbu. Zlatý erb je oblíbenou soutěží o nejlepší 
webové stránky a elektronické služby měst a obcí. V rámci celo-
státního kola soutěžilo 111 elektronických služeb a 69 turistických 
prezentací. Letos proběhl už 24. ročník, ve kterém v kategorii obce 
zvítězila obec Mnetěš z okresu Litoměřice a získala i Cenu Jana 
Savického za nejlepší zvládnutí kritéria povinné informace v kate-
gorii pro obce. 

ČERVEN

Na Litoměřickém hroznu se oceňovalo 
i Víno Ústeckého kraje 
Litoměřický hrad patřil první červnovou sobotu vinařům. Lahodné 
víno, bohatý program, dobrá nálada a příjemná atmosféra – ta-

ková byla sobota 4. června na hradě v Litoměřicích. Na desá-
tém ročníku Litoměřického hroznu 2022 se představilo 12 vinařů 
z Čech a tři z Moravy. Při slavnostním ceremoniálu předávání cen 
se rozdalo 35 ocenění, celkem bylo uděleno osm zlatých a 25 stří-
brných medailí, cena šampiona a speciální cena – víno Ústeckého 
kraje. Titul šampiona si pro víno Solaris, ročník 2021, převzal Pa-
vel Skrášek a ocenění Víno Ústeckého kraje získal Savilon, ročník 
2020, výběr z hroznů z Žernoseckého vinařství. 

Singletrail na Střížovickém vrchu byl 
otevřen
Jedná se o první etapu o délce 680 metrů, která je určena pro 

širokou veřejnost. Samotná realizace trvala zhruba 6 měsíců. 
Rada na vybudování trasy pro horská kola na Střížovickém vrchu 
schválila pronájem pozemků spolku Za rozvoj terénní cykloturis-
tiky MTBWork. Jde o pozemky v katastrálním území Klíše a Bu-
kov. Podmínkou byl vstup a jízda na stezkách zdarma. Stezky 
jsou vybudované a provozované v souladu s pokyny správce lesů 
města Ústí nad Labem. Traily nejsou vedeny po stávajících pěších 
stezkách. Příjezdy na začátek trailů vedou po stávajících cestách 
a v rámci výstavby do nich nebylo zasahováno. Areál přispěje 
k dalším možnostem volnočasového vyžití v Ústí nad Labem.

Proběhl jubilejní 10. ročník kampaně 
Do práce na kole
Již podesáté se Zdravé město Ústí nad Labem připojilo ke květ-
nové výzvě kampaně Do práce na kole. Letošního jubilejního roč-
níku se zúčastnilo rekordních 367 cyklistů a chodců, kteří utvořili 
92 týmů. Tím ale rekordy nekončí. Účastníci společně ušli a na-
šlapali 85 500 km a ušetřili tak 11 029,52 kg CO2. Společná 
cyklojízda od městského cyklocentra zahájila ve středu 15. června 
slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen nejúspěšnějším týmům 
i jednotlivcům, které proběhlo v Cyklokempu Loděnice v Brné. 

Konzervatoř v Teplicích, jediná škola 
svého druhu v regionu, oslavila půlstoletí 
od svého vzniku 
Oslavy půlstoletí existence konzervatoře připadly na sobotu 
11. června, kdy si lidé užili Den otevřených dveří a galakoncert. 
Ve čtvrtek prošel lázeňským městem slavnostní průvod v kostýmech. 
Oslavy jubilea konzervatoře byly z důvodu pandemie covid-19 
přesunuty z loňska na letošek, tedy šlo o oslavy tzv. 50+1, aneb 
Odloženou padesátku. Mottem bylo „být vidět a slyšet“. Za dobu 
své existence teplická konzervatoř nevychovala pouze pedagogy, 
ale i interprety. Podíváme-li se na složení významných hudebních 
těles v regionu, podstatná část jejich členů prošla touto školou. Její 
absolventy můžeme najít ale doslova kdekoliv (například symfonic-
ký orchestr v Mexiku, operní dům ve Vídni, několik hudebních in-
stitucí ve Spojených státech amerických, Itálii, Švýcarsku). A samo-
zřejmě na tuzemských vysokých školách jako studenty i pedagogy.

ČERVENEC

Ústecké mažoretky se staly mistryněmi 
světa
Na mistrovství světa, které se konalo v Chorvatsku, se ústecké ma-
žoretky z Domu dětí a mládeže kvalifikovaly po výborně zvládnu-
tém mistrovství Evropy, kterému předcházel ještě zisk titulu mistryň 
České republiky. V Chorvatsku zvítězily ve skupinových formacích 
kadetek s hůlkou, titul získala také velká formace kadetek s pompo-
ny (třásně). Stříbro vybojovaly seniorky ve velké formaci s pompo-
ny a k němu přidaly ještě bronz ve velké formaci s hůlkou. Dařilo se 
i sólistkám, které získaly dvě pátá a jedno šesté místo.

Odbojová skupina Praha – Žatec, 
nejrozsáhlejší pokus o státní převrat
Tradiční vzpomínka na popravu pěti účastníků protikomunistické-
ho odboje ze skupiny Praha – Žatec proběhla v pátek 15. čer-
vence ve vestibulu žatecké radnice. Vzpomínková akce se koná 
každý rok při příležitosti výročí popravy Karla Sabely, Miloslava 
Jebavého, Viléma Sok-Siegera, Josefa Gonice a Bohuslava Hu-
bálka, ke které došlo 18. července 1949. Po únoru 1948 se v ko-
munistickém Československu připravovalo několik pokusů o státní 
převrat. Pokus odbojové skupiny Praha – Žatec byl ale největší. 
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sklerózu, Ing. Martin Richter a ak. malíř Ilja Šavel in memoriam. Ten 
se stal prvním vítězem tohoto projektu za svůj celoživotní výtvar-
ný záznam městské veduty Teplic. Slavnostní vyhlášení se konalo 
v komorním prostředí Zahradního domu. 

Děčín má nové přístavní molo pro 
rekreační lodě na Labi 
V Děčíně bylo v pátek 22. dubna přímo v centru města uvedeno 
do provozu nové veřejné přístaviště pro malé rekreační lodě, které 
vyšlo na 33 milionů korun. Plavidla mohou kotvit v Děčíně kousek 
od městské knihovny. 36 metrů dlouhé plovoucí molo, kopírující 
aktuální úroveň hladiny v řece, je vybaveno odběrnými sloupky pro 
připojení plavidel na elektřinu a pitnou vodu. Lodě mohou u přísta-
viště stát až 48 hodin.

senior a hobby. Vítězi jednotlivých kategorií se na základě pravi-
del stávají soutěžící s nejvyšším celkovým počtem získaných bodů 
a po celý další rok se mohou pyšnit titulem Mistr florista České 
republiky. 

Studenti Gymnázia Teplice a jejich 
přátelé z Norska a Islandu se společně 
vydali na cestu za zdroji energie v České 
republice
V rámci projektu SEMES (Students Education Mobility about Ener-
gy Sources), který je financován grantem z programu Vzdělávání 
Fondů EHP 2014-2021, proběhla další schůzka. Tentokrát však 
v Teplicích, tématem byla jaderná a uhelná energetika v České 
republice. V rámci návštěvy si norští hosté z partnerských škol pro-

KVĚTEN

Na zámku v Děčíně se uskutečnil 51. ročník 
soutěže Mistrovství floristů ČR – Děčínská 
kotva
Na zámku v Děčíně proběhl 51. ročník tradiční a prestižní akce 
Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva, na kterou se sjíždí ty nejta-
lentovanější květinoví aranžéři z celé republiky. Tématem letošního 
ročníku floristické soutěže byl „Folklor” – návrat ke kořenům, tra-
dicím, osvědčeným přírodě blízkým technikám. Soutěžící se mezi 
sebou utkali hned ve čtyřech zavedených kategoriích: žák, junior, 

hlédli uhelný lom v Mostě a uhelnou elektrárnu v Ledvicích, jeden 
den věnovali exkurzi do jaderné elektrárny Temelín. Díky tomuto 
projektu se studentům naskytla jedinečná možnost odjet do zahra-
ničí a setkat se s novými lidmi a dozvědět se více o jejich kultuře 
a rozšířit své znalosti o zdrojích energie.

Zlatý erb 2022 – Mnetěš se umístila 
na prvním místě celostátního kola a získala 
i Cenu Jana Savického
Na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) v Krá-
lovéhradeckém Kongresovém centru Aldis byly na pondělním ga-
lavečeru 16. května 2022 slavnostně vyhlášeny výsledky celostát-
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Všem obyvatelům
a přátelům našeho města

přeji radostné Vánoce.
Hodně zdraví a štěstí

pro nový rok 2023.
Tomáš Sváda

starosta města Košťany

roku není soutěží krásy jednotlivých obcí – směrodatné je, jak se 
obec stará o společenský život, svoje vlastní aktivity, historii nebo 
o životní prostředí. Obec si kromě hlavního ocenění odnesla také 
1 milion korun do obecního rozpočtu a postup do celostátního 
finále soutěže.

ZÁŘÍ

Vítězem soutěže Anděl mezi zdravotníky 
je primářka Marta Vachová z teplické 
nemocnice Krajské zdravotní
Vítězství v soutěži Anděl mezi zdravotníky 2022 patří MUDr. Mar-
tě Vachové, primářce Neurologického oddělení Krajské zdravot-
ní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., a vedoucí tamního RS centra 
pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Na slavnostním večeru 
v náchodském divadle i za účasti ředitelů teplické nemocnice 
MUDr. Tomáše Hrubého a děčínské nemocnice MUDr. Michala 
Hanauera, MBA, o jejím prvenství mezi dvanáctkou finalistů roz-
hodla odborná porota.

Ústecký kraj má čtyři nové přírodní 
památky
Úkolem Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti životního pro-
středí je mimo jiné zajistit dostatečnou ochranu evropsky význam-
ných lokalit. V současnosti je v působnosti krajského úřadu již 73 
přírodních památek, 27 přírodních rezervací a dvě smluvně chrá-
něná území. V letošním roce byly schváleny čtyři přírodní památky, 
a to Hovězí skály, Najštejnské bučiny, Buky na Bouřňáku a Pekel-
ské údolí. Všechny čtyři přírodní památky jsou součástí evropsky 
významné lokality Východní Krušnohoří. Pro tyto památky je nutná 

zvláštní územní ochrana za účelem podpory populací zjištěných 
vzácných druhů lesních společenstev se vzácnými druhy živočichů, 
rostlin, popřípadě i hub.

Pěvecké sbory v Senátu Parlamentu ČR
Žáci dvou pěveckých sborů při Základní umělecké škole Teplice 
na pozvání pana senátora Hynka Hanzy navštívili prostory Se-
nátu Parlamentu ČR. Ve čtvrtek 29. září 2022 vyrazili autobusem 
do Prahy, kde kromě prohlídky reprezentativních prostor Senátu 
zároveň vystoupili ve Valdštejnské zahradě v rámci akce „Vald-
štejnské léto v Senátu“. Pro žáky se jednalo o nezapomenutelný 
zážitek a z celé akce si odnášejí krásné vzpomínky.

Severočeská filharmonie, hvězdní sólisté 
a sbor ohromili baziliky v Římě a Vatikánu
Další fenomenální zahraniční úspěch ve své historii zaznamena-
la v posledním zářijovém týdnu Severočeská filharmonie Teplice. 
V papežské Lateránské bazilice sv. Jana v Římě uvedla oratorium 
Nádech věčnosti, které k poctě sv. Ludmily složil a řídil teplický 
skladatel a dirigent Jan Zástěra. Hvězdné bylo také obsazení. 
V hlavní roli svaté Ludmily vystoupila legendární operní pěvkyně 
Soňa Červená, která svůj part nastudovala v italštině. Skvěle jí 
sekundovali další čeští protagonisté – Lucie Hájková, Petr Neko-
ranec, Jiří Brückler a Jiří Hájek. Severočeskou filharmonii doplnil 
Kühnův smíšený sbor. 

ŘÍJEN

Obchodní akademie v Teplicích oslavila 100 let
Obchodní akademie v Teplicích, která je součástí zdejší Hotelové 
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PF 2023PF 2023
Děkujeme touto cestou 
zaměstnancům za vešker
práci v uplynulém roce apráci v uplynulém roce a 
přejeme všem šťastné 
prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví a štěstí do 
nového roku 2023. 

UNIFRAX LYDALL j íUNIFRAX a LYDALL jsou nyní 

rou 

Do akce se zapojily stovky lidí, a to vojáků v několika posádkách 
i civilistů. Všichni byli odsouzeni za přípravu vojenského převratu, 
který patřil k nejrozsáhlejším pokusům o násilnou změnu režimu 
v té době.

SRPEN

Humboldtova vyhlídka v novém 
Vyhlídka pojmenovaná po cestovateli Alexanderu von Humboldto-
vi byla před letní turistickou sezónou nově upravena. Nachází se 
na místě, které po odstranění náletových dřevin nabízí jedinečný 
pohled do Labského údolí s nepřehlédnutelnou dominantou hradu 
Střekov čnějící na vysoké skále nad Masarykovým zdymadlem. 
Místo je osazeno masivní zastíněnou lavicí s dřevěnou postavou 
Alexandra von Humboldta od Ivo Švejnohy z Kytlic a přímo vybízí 
k posezení. Na místo se dostanete po necelém kilometru od areá-
lu výletního zámečku Větruše po zeleně a červeně značené turistic-
ké trase stoupající k Solní stezce. U informačního panelu ukazuje 
směrovka vlevo na lesní pěšinu, po které to je k vyhlídce už jenom 
pár kroků.

110. výročí narození Otakara Jaroše
1. srpna se v rámci slavnostního programu u příležitosti 110. výro-
čí narození lounského rodáka a Čestného občana Loun Otakara 
Jaroše sešli před i po oficiálních vzpomínkových akcích zástupci 
společenských organizací, badatelů (včetně autora knihy Příběh 
hrdiny od Sokolova Jiřího Klůce), studentů a příslušníků čestné strá-
že z Muzea čs. opevnění 1936-1938 u místostarosty Vladimíra 
A. Honse na radnici, aby si v neformálních debatách pohovořili 
o lounské jubilující osobnosti, která je dnes nedílnou součástí Pa-
měti města. Čestné občanství města Loun bylo Otakaru Jarošovi 
uděleno in memoriam 17. června 1994. 

V Lukavci proběhlo slavnostní vyhlášení 
výsledků krajského kola soutěže Vesnice 
roku
Letošní ročník krajského kola soutěže Vesnice roku zná své vítěze. 
Vesnicí roku 2022 se v Ústeckém kraji stala obec Lukavec (okres 
Litoměřice), kde proběhlo také slavnostní předání ocenění a stuh, 
které jsou pro soutěž charakteristické. Ocenění převzali zástupci 
obcí z rukou hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera. Vesnice 
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Mnoho vánočních radostí
a hlavně pevné zdraví
v novém roce
Vám přejeme z redakce 
časopisu RegioRevue

www.regiorevue.cz

Radostné Vánoce, hodně zdraví a pohody v roce 2023
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školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, oslavila 
krásné kulaté výročí 100 let od svého založení. Škola byla založe-
na v roce 1922 jako první česká obchodní akademie na severu 
Čech. Mezi její nejvýznamnější absolventy patří generálporučík 
František Fajtl, který za druhé světové války bojoval v Británii v řa-
dách Royal Air Force.

Česká národní banka vydala zlatou minci 
s vyobrazením Litoměřic
Věž Kalich, stará radnice (dnes sídlo Oblastního muzea) i věž kos-
tela Všech svatých. Tyto unikátní stavby jsou vyobrazeny na zlaté 
minci, kterou 4. října předal guvernér České národní banky Aleš 
Michl starostovi Litoměřic Ladislavu Chlupáčovi. Stalo se tak v kon-
ferenčním sále litoměřického hradu za účasti první dámy ČR Ivany 
Zemanové, hejtmana Jana Schillera, členů bankovní rady a de-
sítek dalších významných hostů. Minci požehnal generální vikář 
litoměřické diecéze Monsignor Martin Davídek. 

Vítězem ankety Krušnohorská nej za rok 
2021 se stal Selský dvůr v Braňanech 
Anketa Krušnohorská NEJ, ve které se předávají ceny za nejlepší 
turistické projekty v Krušnohoří, zná své vítěze. Soutěž každoročně 
vyhlašuje sdružení SPO-NA a cenu za loňský rok si poprvé od-
nesly projekty na české i německé straně Krušných hor. Na české 
straně to byl Selský dvůr v Braňanech na Mostecku, kde se předá-

ní cen letos konalo. Návštěvníci si v něm mohou prohlédnout chov 
domácích zvířat a koní, součástí dvora je i restaurace. Vítěz ankety 
dostal šek na 50 000 korun. 

LISTOPAD

Ústecký kraj plánuje podporu pro další 
rozvoj stellplatzů
Odstavné plochy pro obytné vozy, tzv. stellplatzy, jsou důležitou 
součástí infrastruktury cestovního ruchu, kterou Ústecký kraj pod-
poruje v rámci programu Podpora infrastruktury cestovního ruchu. 
Ohledně příprav strategie a plánování dalšího rozvoje těchto 
ploch se na krajském úřadě uskutečnila schůzka zástupců Ústecké-
ho kraje a německých partnerů. Zahraniční návštěva v Ústeckém 
kraji také navštívila dvě destinace a prohlédla si nově vybudované 
stellplatzy. V destinaci Krušnohoří si pak delegace prohlédla stell-
platz u jezera Most. V Českém středohoří byli partneři ve Velemíně 
na stellplatzu pod Milešovkou.

Zoo už má vánoční dárek – dvojčata 
gepardů
V zoo v Ústí nad Labem se narodila koťata gepardů štíhlých. 
Jedná se o velký úspěch! Přestože jsou gepardi chováni ve 107 
institucích, za posledních 12 měsíců se mláďata narodila pouze 
ve čtyřech zoo v Evropě, z čehož zatím přežívají pouze 3 vrhy. Pro 
gepardy jsou přirozené vícečetné vrhy. Do odchovu tým zoologů 
a chovatelů zoo nijak nezasahuje, pouze vše monitoruje. Klid je 
teď pro samici a mláďata zásadní. Do dvou měsíců proběhne oč-
kování a čipování koťat, a také dojde k určení jejich pohlaví. 

V Oseku vystoupila Hudba Hradní stráže 
a Policie ČR
Dne 26. listopadu 2022 se v předvečer první adventní neděle již 
tradičně konal slavnostní adventní koncert v Ústeckém kraji. Letos 
proběhl v nově zrekonstruované bazilice Nanebevzetí Panny Ma-
rie v klášterním kostele v Oseku. Koncert pro Ústecký kraj pořádala 
Trautzlova umělecká společnost. Pod taktovkou oseckého rodáka, 
Jana Zástěry, vystoupil orchestr Hudby Hradní stráže a Policie ČR, 
sbory Collegium hortense a Pražští pěvci. Adventní koncert si užilo 
téměř tisíc návštěvníků.

HVĚZDÁRNA
A PLANETÁRIUM
TEPLICE

VESELÉ VÁNOCE  

A ŠŤASTNÝ  
NOVÝ ROK

2023
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LIONS CLUB TEPLICE
pořádá

12. VÁNOČNÍ TRHY
Zámecké náměstí Teplice 
17. a 18. prosince 2022 10:00–19:00 hod.

Stánkový prodej
Svařené víno s hrníčkem, tradiční adventní hodování, farmářské výrobky, sýry, zabíjačkové pochoutky, vánoční pečivo, koláče, 

staročeský trdelník, langoše, medovina, vánoční punč, Staročeský likér, Krkonošská medovina, koření, perníčky, šály, čepice, rukavice, 
keramické výrobky chráněných dílen Arkadie, prodej chvojí, jmelí, keramiky, sypaných čajů, vánočních dekorací, adventních věnců, 

dárkového zboží, přírodních svíček a mýdel, šperků z kamenů, smaltu, oceli, drátků, ozdob aj.  

Adventní koncerty 2022
Vstup: zdarma, moderátorka: Eva Pecková-Stieberová

sobota 17. 12.
10:00 Zahájení vánočních trhů
13:00 Troubení ze zámeckého balkonu
13:05 Komořinka – ZUŠ Bílina
14:00 Troubení ze zámeckého balkonu
14:05 Krušnohorský pěvecký sbor
15:00 Troubení ze zámeckého balkonu
15:05 Pěvecký sbor MŠ Cibuláček
16:00 Troubení ze zámeckého balkonu
16:05 Pěvecké sbory ZUŠ Teplice
17:00 Troubení ze zámeckého balkonu
17:05 Paul Batto TRIO
18:15 Věra & HER PEOPLE
19:30 Jumping Drums – Bubenické koledy

neděle 18. 12.
10:00  Zahájení vánočních trhů
13:00  Troubení ze zámeckého balkonu
13:05  Pěvecký sbor MŠ Pramínek 
14:00  Troubení ze zámeckého balkonu
14:05  Poupata – ZŠ Maršovská
14:30  Písklata – ZŠ Maršovská
15:00  Troubení ze zámeckého balkonu
15:05  MŠ Na kopečku
16:00  Troubení ze zámeckého balkonu
16:05  Frajerky z galerky
17:00  Troubení ze zámeckého balkonu
17:30  Řemdich

sobota 17. 12. a neděle 18. 12.
Regionální muzeum v Teplicích

VÝSTAVY 
10:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin

Příběh jednoho pekařství – Jízdárna teplického zámku 
Archeologie nejsou (jen) poklady – I. a II. výstavní místnost

Vánoční talíře / exponát měsíce prosince – foyer teplického zámku
Andělé v ruině – III. výstavní místnost teplického zámku
Přes mosty – Über Brücken – grotta, krypta, Šárka a sál

EXPOZICE 
prohlídky s průvodcem každou celou hodinu (mimo 12:00)

Keramika a porcelán, zámecké interiéry, historické hodiny, Rokokový sál, 
umění 14.–18. století, zoologie, paleontologie, mineralogie a archeologie 

v 10:00, 13:00 a 15:00 hodin
Umění 14. – 18. století, historické hodiny, zámecké interiéry, 

numismatický kabinet, secesní sklo, lékárna U anděla a lázeňství
 v 11:00, 14:00 a 16:00 hodin 

Expozice Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích
románská krypta, umělá jeskyně (grotta), sál 
v 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin 

vstup hlavním vchodem i ze Zámecké zahrady a přes Ptačí schody

neděle 18. 12. 19:00
kostel sv. Jana Křtitele 

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Julie Rovenská – soprán 

Barbora de Nunes-Cambraia – mezzosoprán 
Matěj Kotrba – tenor 

Pavel Švingr – bas 
Brixiho komorní soubor Teplice 

sbormistři Zdeněk Pavlovský a Vratislav Řezáč
Krušnohorský pěvecký sbor, sbormistr Petr Benda

Smíšený sbor Konzervatoře v Teplicích 
žáci a pedagogové ZUŠ Teplice

sbormistr: Roman Pallas
Symfonický orchestr Konzervatoře Teplice 

dirigent: Jiří Panchartek
Vstupné: 120,- Kč

Vstupenky lze zakoupit v pokladně Domu kultury Teplice

Vánoční trhy se konají ve spolupráci s Domem kultury Teplice a za finančního přispění Statutárního města Teplice.

V rámci Vánočních trhů se koná veřejná sbírka použitých brýlí, která bude použita na podporu zrakově postižených v rozvojových zemích.
Sběrné místo bude umístěno ve stánku Lions Clubu Teplice na Zámeckém náměstí během konání Vánočních trhů.

2023

REGISTRUJ SE NA SKI-TOUR.CZ

PARTNEŘI ZÁVODU

ÚSTECKÝ KRAJSKÝ SVAZ LYŽAŘŮ 

ČEZ SKITOUR

KRUŠNOHORSKÁ | 21.–22. 1. 2023

HORNÍ MÍSEČKY
7.–8. 1. 2023

ZADOVSKÁ
14.–15. 1. 2023

KRUŠNOHORSKÁ
21.–22. 1. 2023

ORLICKÝ MARATON
4.–5. 2. 2023

ČEZ JIZERSKÁ 50
9.–12. 2. 2023

JELYMAN
25.–26. 2. 2023

HARRACHOV
10.–11. 3. 2023

LOGISTICKÝ PARTNER PARTNEŘIMARKETINGOVÝ PARTNER

PRÉMIOVÝ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI
GENERÁLNÍ 
MEDIÁLNÍ PARTNER

POŘADATEL 
ZÁVODU
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K  přerušení tradice došlo po-
prvé v  roce 1988, kdy se závod 
nekonal pro nedostatek sněhu. 
Ve stejném roce mimochodem ne-
odstartovaly ze stejného důvodu 
ani Jizerská 50 nebo Jablonecký 
maraton. O rok později byl kruš-
nohorský běžecký závod dvakrát 
odložen, a  nakonec zrušen. De-
finitivní konec Krušnohorské 50 
přišel s rozhodnutím v roce 1990. 
Důvodem bylo silné znečištění 
ovzduší vlivem tehdejší průmyslo-
vé činnosti.

Krušnohorská 30 
navázala na tradici

O dva roky později se nad Kruš-
nými horami zablýsklo na  lepší 
časy a  ve  snaze navázat na  oblí-
bený běžecký závod odstartovala 
v roce 1992 Krušnohorská 30. Pů-
vodní trasa se zkrátila a závodníci 
vzhledem ke  snižující se kvalitě 
sněhové pokrývky objíždějí jen 
dva 15kilometrové okruhy. Vrto-
chy zdejších klimatických podmí-
nek se mimochodem staly jedním 
z  charakteristických rysů závodu 
a  účastníci je přijímají jako jedi-
nečnou výzvu. 

Krušnohorská 30 byla v  rámci 
42. ročníku začleněná do prestižní 
série běžkařských závodů v České 
republice Skitour. Zařadila se tak 

Vzlet a pád
Krušnohorské 50

Krušnohorská 50 se ve své době stala známým pojmem. Účastníci dálkového běhu na lyžích po východ-
ní části Krušných hor odstartovali poprvé v roce 1980. Závod postupně získával na popularitě a zařadil 
se mezi vyhledávané akce nejenom našich, ale i zahraničních běžců na lyžích. V 80. letech minulého 
století se účast na Krušnohorské 50 pravidelně pohybovala nad hranicí tisícovky závodníků.

vedle akcí jako je například zmi-
ňovaná Jizerská 50. Místo konání 
krušnohorského závodu se přesu-
nulo na Cínovec, kde se ho na tra-
sách různých délek zúčastnilo 383 
běžců na  lyžích. Nejoblíbenější 
závod, hlavní třicítku, jelo 134 zá-
vodníků.

Jedním z  pořadatelů závodu 
a  současně organizací, která se 
v  Krušných horách stará o  nové 
běžecké naděje, je TJ Lokomotiva 
Teplice, oddíl běhu na lyžích. Tep-
ličtí běžkaři se rozhodli navázat 
na  úspěšný 42. ročník uspořádá-

ním další Krušnohorské 30. Konat 
se bude ve  dnech 21. a  22. ledna 
příštího roku, přičemž v  sobotu 
21. ledna odstartuje po  poledni 
první závod volnou technikou 
na  15 km a  dětský závod. Hlavní 
závod přijde na řadu v neděli, kdy 
se pojedou trasy 30 a 10 kilometrů 
klasickou technikou.

Oddíl běžců teplické Loko-
motivy slibuje v  rámci 43. roč-
níku Krušnohorské 30 zajímavé 
novinky. Mimo jiné vylepšuje 
trasu závodu, jedná s  německou 
stranou o  průjezdu částí v  oblas-
ti Zinnwald a  Rehefeld, které pa-
tří k nejkrásnějším lokalitám této 

části Krušných hor. Pro závodníky 
bude po  celou dobu k  dispozici 
servis Skitour, včetně mazacího 
servisu, úschovny oděvů a podob-
ně. Malí účastníci se dočkají oblí-
beného maskota Vildy i  sladkých 
odměn. Více informací o chystané 
Krušnohorské 30 najdete na www.
ski-tour.cz

TJ Lokomotiva Teplice
Oddíl běhu na  lyžích TJ Loko-

motiva Teplice vychovává přes 
120 dětí ve  věku od  4-21 let v  5 
družstvech. Mládeži se věnuje 
pravidelně 3-4 x týdně, z toho jed-
nou až dvakrát do  týdne přímo 

na  horách. Kromě Krušnohorské 
30 pořádá krajské přebory v běhu 
na lyžích, lyžařský překážkový zá-
vod a  další akce pro malé i  velké 
závodníky. V  programu má také 
víkendový pobyt na  Barboře, vo-
dácký tábor, letní i zimní soustře-
dění,  školení trenérů nebo školení 
přípravy lyží.

Členové oddílu a  dobrovolníci 
se podílejí na  zajištění úprav bě-
žeckých stop, udržují závodních 
tratě a  když to dovolí sněhové 
podmínky, zajistí i  běžecké sto-
py ve městě. Oddíl má 12 dobro-
volných aktivních trenérů a  řadu 

nadšených příznivců a  dobrovol-
níků. Info: www.lote-bezky.cz

Nové zázemí pro děti 
i dospělé – Ohřívárna 
na Novém Městě

Zázemí mají běžci na  stadionu 
v  Novém Městě v  Krušných ho-
rách. Zdejší ohřívárna jim slouži-
la desítky let, a  v  současné době 
dosluhuje. Oddíl se proto pustil 
do výstavby nové, moderní Ohří-
várny. Zahájení stavby předchá-
zely roky nezbytné administrati-
vy, včetně čekání na  rozhodnutí 
o přidělení dotace NSA (Národní 

sportovní agentury). Výběrové ří-
zení se tak posunulo do doby, kdy 
ve  všech oblastech dochází k  ex-
trémnímu nárůstu cen a stavba se 
tak ve výsledku prodražila o část-
ku, kterou oddíl nedisponoval.

Na  pomoc snaze TJ Lokomoti-
va Teplice získat potřebné finance 
se zvedla obrovská vlna solidarity. 
Pomohli jednotlivci, členové oddí-
lu, přátelé, rodiče dětí, ale také na-
příklad Statutární město Teplice, 
města Bílina a  Duchcov, městys 
Hostomice, obce Proboštov, Srbice 
a Ohníč. Investiční dotací přispěla 
i Národní sportovní agentura.

Díky veřejné sbírce se oddí-
lu podařilo vybrat téměř celou 
chybějící částku a  zahájit stav-
bu. Před zimou vyrostly základy 
a  zbylou část má oddíl v  plánu 
dostavět na  jaře. K  tomu, aby se 
dílo podařilo úspěšně dokončit 
celé, ale pár korun ještě chybí. 
Pomoci k  úspěšné dostavbě nové 
ohřívárny na  Novém Městě mů-
žete i  vy. Stačí odeslat libovolnou 
částku na  veřejnou sbírku, č.ú. 
2502203982 / 2010.

Pozn.: Běžecké fotografie jsou 
z minulého 42.ročníku Krušnohor-
ské 30 – leden 2022Taková bude nová ohřívárna a klubovna
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Chomutov

Centra 
kolegiálního 
vzdělávání 

pro učitelky 
a učitele 

fyziky

Teplice

Děčín

Akreditováno v systému DVPP. Pro účastníky zdarma.

Projekt podpořen Ústeckým krajem.

www.elixirdoskol.cz



Taky máte tak náročné Váno-
ce? Naše takové na začátku neby-
ly, ale to jsme byli jen já, on a pes. 
Jezdili jsme na  parádní Vánoce 
do  mamahotelů, kde bylo vše 
nachystané a my jen nasávali vá-
noční atmosféru. V ušáku, s hor-
kou čokoládou a praskajícím oh-
něm v krbu. Kdo by řekl, že za 10 
let, budou naše Vánoce vypadat 
úplně jinak.

Od  té doby, co máme tři děti, 
máme opravdu o zábavu postará-
no. Přiznávám se, že v době ad-
ventu často zelenám a stává se ze 
mě škodolibý Grinč, který nemá 
rád Vánoce. Na  rozdíl od  něj se 
snažím na  sobě nedat nic znát, 
protože vím, že za  ten konečný 
výsledek to stojí.

Nynější sestava naší domác-
nosti jsou tři děti: Elenka, Táďa 
a  Viktorka. Někde za  nimi vla-
jeme my, věčně utahaní rodiče. 
Máme i  domácí mazlíčky: psa 
a činčilu, kteří už jsou oba věkem 
na špatné straně desítky.

Vánoce se snažíme ze všech sil 
držet české, tradiční a zdravě mi-
nimalistické: Ježíšek, kapr, krá-
jení jablíček, skleněné ozdoby, 
pohádky… ale Santa se soby nám 
šlapou na paty, protože na rozdíl 
od Ježíška jsou všude.

Advent u  nás začíná koncem 
listopadu, kdy se pořádá hodně 
akcí ve městě, kterých se zúčast-
ňujeme. V tomto období navští-
víme třeba dílničky, trhy, divadla. 
Taky v tu dobu píšeme Ježíškovi. 
Nejstarší letos poprvé opravdu 
psala. Mladší Táďa nakreslil snad 
veškerou stavební a  vojenskou 
techniku. Nejmladší udělala na 
dopis několik koleček a  kliky-
háků, které omylem pokropila 
kakaem. Se slovy zklamání, že 
tu kačenku chtěla žlutou, neměla 
daleko do pláče. Pak ale zhodno-
tila, že teď to vypadá jako tygr, 
takže by chtěla jeho. Samo sebou 
živého a bude prý spát u ní v po-
steli. Krmit ho budeme masem 
od  řezníka, protože tam je lepší 
než ze sámošky. Rozumbrada, 
kde to asi slyšela?

Následuje Mikuláš a jeho ban-
da. To se vždycky začne synáček 
ubezpečovat, sadou dobře polo-

žených otázek, zda bych ho dala 
čertovi. Vždy odpovídám, že by 
mi ho nejpozději ráno vrátili 
a určitě bych ho nedala.

Taky je tu kolotoč školních 
povinností: jarmark, sbírka pro 
útulek, vánoční besídky nebo 
zdobení stromečku. To vše 3x 
pokaždé v jiný den a v jinou ho-
dinu. To už grinčovatím značně.

Po  Barboře, kdy třešňová vět-
vička zase začne kvést a  já jsem 
se zase neprovdala, to začne.

Pokaždé trnu kdy se ozve: 
,,Mami, budeme mít živého kap-
ra?“ Tak přesně takhle nevinně, 
u  nás začíná komedie kolem 
štědrovečerní večeře. O  pár dní 
později svorně přikyvujeme nad 
kádí a  už ho neseme v  síťovce. 
Cestou mu vymýšlíme jméno 
a děti se shodnou na Edovi. Ne-
vím, jestli mám více litovat sebe 
nebo Edu. Doma mu napustíme 
vanu a nejmladší dceru včas za-
stavím s šumivou koulí do kou-
pele. Načež mi říká: ,,Kapl bude 
mít blublinky.“ Nebude, jediný 
kdo si dá večer bublinky (z  lah-
ve) budu já! Pak přichází Edův 
konec, kdy se musím posta-
vit na  druhou stranu barikády 

a  místo zachraňování životů, 
jednoho tvora o  něj připravit. 
Bum! Tak Edo, teď se budeš sma-
žit na oleji. V duchu jsem ráda, 
že to šlo tak hladce a vracím se 
k bublinkám se špuntem.

To jsem ještě nevěděla, co nás 
čeká s  novodobým stojanem 
na  stromeček, který připomíná 
pytlácká železa na medvěda! Ale 
nebudu předbíhat.

U  nás se strojí stromeček den 
předem, aby měl kam dát dárky 

Ježíšek. Tak jsme se do toho pus-
tili. První se musí dát stromeček 
do stojanu. Letos jsem se pochla-
pila a koupila nový stojan, proto-
že ten starý nebyl moc stabilní.

Vyndám ho z  obalu, děti od-
háním do  bezpečné vzdálenosti 
a  návodem se samozřejmě ne-
zdržuji. Muž vezme stromeček, 
já stojan a rukou přidržuji konec 
kmínku, aby zapadl tam kam má. 
Zmáčknu páčku a  lup ho! Pyt-
lácké oko mi škrtí ruku! Bolí to 
ukrutně, ale nedávám na  sobě 
nic znát. S  přiškrcenou a  dřevě-
nící rukou čtu návod. Bod 1. - 
Čtěte návod. Bod 2. - Seznamte 
se s bezpečnými postupy užívání 
výrobku. Až bod 5. mi poskytl 

Jdu několikrát a  v  jedné chvíli 
šlápnu na  kostičku lega na  ko-
berci. Bleskne mi hlavou, že 
tyhle Vánoce budu rozlámaná 
jak tabulka čokolády. S  bolesti-
vým výrazem se dobelhám zpět 
do postele a čekám na rozzářená 
dětská očka. Nedají na sebe dlou-
ho čekat a budí mě radostné vý-
křiky od  stromečku. Hned hod-
notí čí jsou ty velké a  kdo bude 
mít měkkouše s  trapně novým 
pyžamem. Viky se hned chrtí 
a než vylezu z postele, už je na-
tržený balící papír. Vysvětluji, že 
musí počkat do večera. Kupodi-
vu čeká, což mě překvapí a potěší 
zároveň.

K  snídani si všichni dáme vá-
nočku, s kterou jsem se tak pipla-
la. Je výborná, i když na pohled, 
jak to říci kulantně: rustikální. 
Když se zakousnu do  vánočky 
s poctivou vrstvou másla ozve se: 
,,Mami, jak je to s tím prasátkem, 
když nebudu jíst?“ Vysvětluji 
a  dostává se mi odpověď, že le-
tos to tedy zmákne. K nejstarší se 
přidává i  mladší a  společně ver-
bují i mě a muže. Dobrá tedy, sní-
daně se pro tentokrát nepočítá.

Jak nám tradice velí, jede-
me krmit lesní zvířátka. Tohle 
je naše nejoblíbenější tradice, 
zvlášť když je venku krásné po-
časí. Cestou kňourá mladší, že 
má hlad a  jmenuje všechno, co 
by si teď dal. Jedeme do lesa, kde 
je blízko krmelec. Lesní zvěři ve-
zeme mrkve, jablíčka a pro jejich 
legraci i  přestárlého loveckého 
psa.

Ptám se muže zda má hlad. 
Ten se šibalsky usměje a zašeptá, 
že než jsme odjeli dal si chleba se 
salámem. No jasně! Přece posled-
ní díl adventního salámového 
kalendáře. Každý den si poctivě 
ukrajoval vyznačený kousek, až 
mu zbyla štědrovečerní špička, 
kterou si zkazil jedinečnou mož-
nost vidět zlaté prasátko! Nechá-
pu, ale šilhám hlady a závidím.

Cestou domů se stavíme 
na  hřbitově a  zapálíme svíčky 
těm, kteří s  námi už být nemo-
hou.

Doma si dáme skvělou čočko-
vou polívku s  opečenou slanin-
kou. To abychom měli v  dalším 
roce spoustu peněz. Pozor, tuhle 
tradici nedoporučuji, protože ne-
funguje. Nejstarší se snažila držet 

půst, ale vůně slaninky je natolik 
přesvědčivá, že zvolá ,,Prasátko 
zkusím zase příští rok!“ a žene se 
ke stolu. Mladší začíná natahovat 
moldánky, že prasátko nebude, 
že se těšila, že bude mít svačinu. 
Pro koho? No, přece pro toho 
tygra!

Po obědě se koukneme na po-
hádku, cpeme se u  toho cukro-
vím, drobíme po  gauči a  mu-
drujeme co máme v  balíčkách. 
Hlavně je čas na  tradice, takže 
krájíme jablíčka a  házíme pan-
toflí. Zjišťujeme tak, že všichni 
přežijeme a vdá se jen nejmladší.

Následuje několik velmi zálud-
ných otázek o  Ježíškovi. Napří-
klad jestli má ještě plínky nebo 
jak unese tolik dárků.

Navečer vyráží děti s tatínkem 
na světýlka, Jdou do ulic mezi vil-
ky a koukají kdo má jakou světýl-
kovou výzdobu. Moc je to baví. 
Já zatím přichystám obaleného 
Edu s  bramborovou kaší a  vše 
potřebné k  štědrovečerní veče-
ři. Ve  stanovený čas se všichni 
nahrneme do  jídelny a začíná to 
nejhezčí. Tím je společná večeře, 
kdy máme všichni šupinu pod 
talířem a  připravený jeden talíř 
pro náhodného hosta. Jako každý 
rok nikdo nepřijde, naštěstí. Ne-
zapomínáme ani na našeho psího 
bracha, který dostane speciální 
kapří konzervu. Abychom trochu 
natáhli čas a pozlobili netrpělivé 
děti, tak uklízíme kuchyň. Pak 
to teprve vypukne. Nejstarší čte 
jmenovky a  rozdává dárky. Děti 
nejprve zhodnotí, jestli mají ne-
chtěného měkkouše nebo naděj-
ného tvrďáka. Tvrďák totiž značí 
krabici a ta zas hračku.

S  mužem můžeme koneč-
ně spočinout se spokojenými 
úsměvy. Děti jsou nadšené a roz-
balují své dárečky. I my rozbalu-
jeme dárečky. Muž je nadšen a já 
jásám. Z  nápaditého seznamu 
dárků pro mě, který jsme mu 
sepsala, mi vybral ty, které jsem 
chtěla nejvíc. Po  zbytek večera 
jsou děti hodné a  hrají si s  no-
vými hračkami. Nic zajímavého 
se, zaplaťpánbůh, už u nás neděje 
a jdeme všichni pozdě spát.

V  noci mě vzbudí věta: ,,Ma-
minko, kde mám toho tygra?“

Taky jste tak unavení?

Autor: Anna Pavlíčková
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Jakub Jan Ryba
 Konzervatoř Teplice ve spolupráci s Domem kultury Teplice uvádí

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

 vst.: 160,- Kč

 vst.: 120,- Kč

BIG BANDU ZDENKA TÖLGABIG BANDU ZDENKA TÖLGA
 Host: JAN KOPEČNÝ

úterý

úterý

středa

KONCERTNÍ SÁL 

KONCERTNÍ SÁL 

KONCERTNÍ SÁL 

6.12.

13.12.

14.12.

19:00

19:00

19:00

DŮM KULTURY TEPLICE

DŮM KULTURY TEPLICE

DŮM KULTURY TEPLICE

Swingové VánoceSwingové Vánoce

 

Brixiho komorní soubor Teplice, Krušnohorský pěvecký sbor, 
Smíšený sbor Konzervatoře Teplice, žáci a pedagogové ZUŠ Teplice, 

Symfonický orchestr Konzervatoře Teplice, dirigent: Jiří Knotte

 

Petra Borecká, Barbora de Nunes-Cambraia, Matěj Kotrba, Petr Matuzek, Radovan Skalický, Michaela Steigerová 

Sleva: student

Sleva: student

Dixieland teplické konzervatoře - Jazz Combo Ďusa Baroše

 Koncert pořádá Konzervatoř v Teplicích ve spolupráci s Domem kultury Teplice.

 

Vánoční koncert, kde zazní: 
swing, jazzové standardy, populární písně a jazzové koledy

 vst.: 320,- Kč

 vst.: 260,- 300,- 340,- Kč

pátek

VELKÝ SÁL 

9.12. 19:00

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO TEPLICE

Fešáci 2022 - 55 let na cestě !

Petr Iljič Čajkovskij

LOUSKÁČEKLOUSKÁČEK
Prodej a rezervace vstupenek v pokladně Domu kultury Teplice, na www.dkteplice.cz a www.cketportal.cz 

BaletKINO KVĚTEN
18:00DŮM KULTURY TEPLICE

 vst.: 250,- Kč
pátek

23.12.

Naše veselé Vánoce záchranu. S  viditelnou úlevou, 
že nejedeme na urgent a s ironii 
v hlase protřelého čtenáře návo-
dů, řekl muž dětem: ,,A takhle 
děti dopadnete, pokud nebudete 
číst návod!“ Děti se otřepaly veli-
ce rychle a od syna jsem dostala 
pochvalu slovy: ,,Mami, jseš hus-
tá, mě by to děsně bolelo!“ Bolelo 
a jak!

Následovalo umístění vánoční 
špičky, které dělá vždy nejmlad-
ší a nejlehčí člen rodiny. Tatínek 
tedy vezme Viky, Viky špičku 
a tu nasune na stromeček. Jakmi-
le máme hotovo jdeme na věšení 
ozdob všech různých tvarů. Po-

každé se u toho skoro pohádáme 
jestli už to stačí nebo ještě nějaké 
přidáme. Letos jsme ani žádnou 
nerozbili. Každoročně jeden až 
dva kousky odnesou dětskou 
snahu pomáhat. Poslední dává-
me světýlka, ale já na to nemám 
trpělivost. Muž reptá, že nesnáší 
zamotané kabely a po půlhodině 
rozmotávání ho slyším nadávat, 
že stejně nesvítí. No, aspoň je vy-
hodíme krásně rozmotané!

Večer jdu spát s  vědomím, že 
dvě hlavní činnosti dne mám 
hotové. Edu v  trojobalu a  stro-
meček prohýbající se ozdobami 
v bezpečném stojanu.

Brzy ráno se potají kradu 
s  dárky ze skrýše ke  stromečku. 



Kdo by neznal tyto verše? 

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky. 

(z 1. dějství lyricko-epické básně Máj)

Jsou dílem Karla Hynka Máchy, nejvýznam-
nějšího představitele českého literárního ro-
mantismu, zakladatele novodobé básnické tra-
dice. 

Narodil se jako Ignác Mácha (jméno 
Karel si přidal z  důvodu obrozenecké-
ho trendu a Hynek je počeštěný Ignác) 
v  pátek 16. listopadu 1810 v  Praze, 
na  Újezdě čp. 400/3 v  domě U  Bílého 
orla; koncem 19. století byl dům zbou-
rán, dnes na jeho místě stojí dům nový 
a  je na  něm umístěna pamětní deska, 
upozorňující na  Máchův rodný dům. 
Máchovým otcem byl Antonín Mácha, 
majitel krupařského krámku (Krupař-
ství byl v minulosti obchod s moukou. 
Prodejce zvaný krupař přijímal od mly-
náře mouku, kterou v  obchodě prodá-
val. Dále se v  obchodě prodávaly obil-
niny jako kroupy, jáhly nebo proso.). 
Máchova matka Marie Anna Kirchne-
rová pocházela z  rodu českých hudeb-

„hradů spatřených“. Tyto Máchovy práce vzni-
kaly přímo v  plenéru (venku, „na  vzduchu“). 
Doma pak některé z  nich koloroval. Hrady 
kreslil většinou z dálky za použití dalekohledu. 
Patrně z  roku 1832 pochází Máchova kresba, 
jež by mohla být jeho autoportrétem. O  Má-
chově fascinaci výtvarným uměním vypovídají 
poznámky z jeho návštěvy vídeňské obrazárny 
(cestou z Itálie). 

Máchovou partnerkou, snoubenkou a  mat-
kou jeho syna Ludvíka byla Eleonora Šomko-
vá (zvaná Lori). Mácha se s ní seznámil v zimě 
roku 1834 po divadelní zkoušce, v domě U Čer-
veného orla v  Celetné ulici (dnes čp. 593/21), 
kde v té době byla kavárna U Suchých. 2. října 
1836 porodila Lori Máchovi syna Karla Ludví-
ka. Naposledy se s Máchou viděla 16. října 1836. 
Jejich svatba se měla konat 8. listopadu 1836 
v kostele svatého Štěpána v Praze. Syn Ludvík 
zemřel 5. července 1837 na  psotník (zastaralý 
název choroby, uváděný jako příčina 
úmrtí u malých dětí, jednalo se prav-
děpodobně o tetanické křeče spojené 
s bezvědomím).

Na začátku srpna 1836 získal Má-
cha absolutorium na právech. Nástup 
do  zaměstnání však odložil – aby 
mohl cestovat a  aby byl v  Praze při 
korunovaci císaře Ferdinanda čes-
kým králem. Koncem září nastou-
pil jako koncipient u  litoměřického 
justiciára (úředník vybavený soudní 
pravomocí) Josefa Filipa Durase. 

V  neděli 23. října si z  vrchu Ra-
dobýlu, kde upravoval svou poslední 
báseň Cesta z  Čech, všiml požáru 
dole ve  městě. Při obětavém hašení 
se nalokal vody, jež mohla být zdrojem jeho 
pozdějšího infekčního onemocnění. Začátkem 
listopadu se Máchovo zdraví rychle zhoršovalo. 
2. listopadu píše dva poslední dopisy – rodičům 
a  Lori. Zemřel v  neděli 6. listopadu 1836 při-
bližně ve tři hodiny ráno. Úřední záznam uvádí 
jako příčinu Máchova úmrtí Brechdurchfall, 
tedy cholerinu, mírnější formu cholery. 

Protože byla obava ze šíření nákazy, bylo 
jeho datum úmrtí na úřední listině o jeden den 
posunuto. Z toho důvodu je na pamětní desce 
v  Litoměřicích i  na  náhrobku uvedeno datum 
úmrtí již 5. listopadu. Pohřeb se konal na lito-
měřickém hřbitově 8. listopadu 1836 za  pří-
tomnosti Máchova bratra Michala. Máchovy 
ostatky zde byly uloženy na  téměř 102  let. 
17. listopadu 1836 bylo v Praze v kostele svatého 
Ignáce na  dnešním Karlově náměstí slouženo 
za Máchu rekviem. Kostel byl plný. Účastni byli 
Máchovi rodiče, studenti, profesoři, mj. Josef 
Jungmann. 

Máchův hrob zůstal deset let zanedbán. 
V  dubnu 1846 (i  péčí Karla Havlíčka Borov-
ského) byl postaven náhrobek z dílny Františka 
Linna z Řetězové ulice. Máchova Lori zemřela 
v roce 1891. V roce 1912 byla odhalena Mácho-

Vzpomeňme na život
a nejvýznamnější dílo
Karla Hynka Máchy

níků. Hynek po  ní zdědil hudební vnímavost. 
Dva roky po Hynkovi se manželům Máchovým 
narodil syn Michal. 

Kvůli finanční krizi nežila rodina na Újezdě 
dlouho. Několikrát se stěhovali, aby se nakonec, 
když bylo Máchovi šestnáct let, usadili na Do-
bytčím trhu (dnešní Karlovo náměstí) v domě 
U Hrbků (proti kostelu sv. Ignáce). Zde Mácha 
bydlel se svými rodiči do  konce svých studií 
(vystudoval filozofii a práva) a odchodu do Li-
toměřic v září 1836, kde vznikla převážná část 
jeho literárního díla. 

Uměl německy a česky, ve škole se učil latinu, 
začal se učit i polsky. Zajímal se o českou histo-
rii a  literaturu, amatérské divadlo. Byl vášnivý 
cestovatel. Chodil většinou pěšky a vyhledával 
zejména krásy přírody a romantická místa spo-
jená s historií. Ačkoli je často prezentován jako 
osamělý poutník krajinou, žádnou z větších cest 
nepodnikl sám. První delší cestu vykonal Má-
cha v roce 1832; vedla z Prahy, přes Mělník, Ko-
kořín, Housku, Doksy, na  Bezděz. Doprovázel 

jej spolužák a přítel Eduard Hindl. Na přelomu 
srpna a září 1833 podnikl opět s Hindlem tzv. 
Krkonošskou pouť. Během ní navštívil mj. Va-
lečov, Kost, Trosky, Radim u  Jičína, Třebihošť. 
Máchův podpis se nachází v  pamětní knize 
Sněžky (28. srpna 1833). Cesty do těchto kon-
čin Mácha uskutečňoval i v následujících letech. 
V pondělí 4. srpna 1834 vyrazil Mácha na cestu 
do severní Itálie. Jeho společníkem byl Antonín 
Strobach, pozdější pražský purkmistr, předseda 

říšského sněmu a právník. Cesta trvala 
6 týdnů (někdy ušli denně až 60 kilome-
trů) a vedla z Prahy, přes České Budějo-
vice, Linec, Salcburk, Innsbruck do Be-
nátek. Odtud pluli do Terstu. V Lublani 
se Mácha setkal s  významným slovin-
ským básníkem Francem Prešerenem. 
Cesta pokračovala přes Vídeň do Prahy. 
O  svatodušních svátcích 1835 šel Má-
cha se svými přáteli na osmidenní výlet 
do boleslavského kraje. Při té příležitosti 
navštívili vlasteneckého kněze Antoní-
na Marka, žijícího nedaleko Jičína. 

Zvláštní půvab měly pro Máchu hra-
dy a  zříceniny. Psal si seznam „hradů 
spatřených“, který čítá na  90 položek 
(mnohé hrady navštívil opakovaně). 
Dochovalo se 115 kreseb a  akvarelů 

va socha Josefa Václava Myslbeka na pražském 
Petříně. Její kopie byla dne 21. listopadu 2010 
také instalována v Litoměřicích na úpatí Most-
né hory. Když po  mnichovské dohodě hrozilo 
zabrání českého pohraničí, byly 1.  října 1938 
z iniciativy tehdejšího guvernéra Národní ban-
ky Československé Karla Engliše Máchovy tě-
lesné ostatky exhumovány a převezeny do Pra-
hy. Zde je antropologicky zkoumal a  pietně 
konzervoval profesor Jiří Malý. Druhý Máchův 
pohřeb 7. května 1939 na vyšehradském hřbi-
tově se stal národní manifestací proti nacismu. 

Literární dílo K. H. Máchy
Své první básnické pokusy psal v  němčině 

(Versuche des Ignaz Macha – Pokusy Ignáce 
Máchy z  roku 1829). Přednášky Josefa Jung-
manna, s nimiž se setkal při studiu filozofie však 
Máchu ovlivnily natolik, že se v roce 1830 de-
finitivně uchýlil k češtině. V prosinci 1831 vy-

šla v časopise Večerní vyražení první Máchova 
báseň - Svatý Ivan. V próze se věnoval hlavně 
historickým tématům. Zamýšlel napsat čtyřdíl-
ný román Kat, ale jeho části Vyšehrad, Valdek 
a Karlův tejn zůstaly pouze v náčrtcích. Jediná 
dokončená a časově nejpozdější část zamýšlené 
tetralogie z doby Václava IV. je Křivoklad z roku 
1834. Cyklus Obrazy ze života mého (Večer 
na Bezdězu, Marinka) se odehrává v jeho sou-
časnosti, a  kromě lyrizujících tendencí v  něm 
nacházíme i autobiografické prvky, ostatně jako 
v celé Máchově tvorbě. Tyto dvě jeho práce vy-
šly v Tylových Květech v roce 1834. Jeho nejroz-
sáhlejší prací je román Cikáni. Pracoval na něm 
od října do prosince 1835. Román neprošel cen-
zurou a poprvé vyšel kompletně až v roce 1857. 
Z prozaických děl lze zmínit například Pouť kr-
konošskou. Mácha si rovněž vedl literární zápis-
ník, deníky a  psal dopisy; právě tyto prameny 
jsou důležitými zdroji o jeho životě. 

Máj. Nejznámější dílo K. H. Máchy. Je to 
 lyricko-epická báseň, nejčastěji u nás vydávaná, 
ilustrovaná, recitovaná i  zhudebňovaná. Bývá 
považována za vrcholné dílo českého literární-
ho romantismu. Údaje o přesném počtu vydání 
se občas rozcházejí, také v závislosti na tom, zda 

do něj patří vydání v různých výborech. Celko-
vé číslo ale v každém případě přesahuje 250. 

Na  této skladbě intenzivně pracoval na pře-
lomu let 1835 a  1836, ale její počátky spadají 
do  roku 1834. Máj byl jedinou knihou, která 
vyšla za  jeho života. Musel ji však vydat vlast-
ním nákladem. Tisk provedla pražská tiskárna 
Jana Spurného. Máj byl vydán dne 23. dubna 
roku 1836. Všech 600 výtisků (ve třech různých 
cenových skupinách podle jakosti papíru a cel-
kového vybavení) se brzy rozprodalo. Do sou-
časnosti se těchto exemplářů v různých knihov-
nách a  sbírkách údajně dochovalo přibližně 
osmdesát. V roce 2012 byl jeden výtisk prvního 
vydání dražen za vyvolávací cenu 40 000 Kč. 

Máj je věnován Hynku Kommovi, pražskému 
měšťanovi, pekařskému mistrovi, pozdějšímu 
radnímu, s nímž byl zřejmě Máchův otec v ob-
chodním styku. K básni je připojen autorův vý-
klad, určený patrně pro cenzuru (Mácha vydal 

báseň s poznámkou, že hlavním úče-
lem skladby je oslava jarní přírody). 
Skladba má čtyři dějství, dvě inter-
mezza a předzpěv, kterým autor vyšel 
vstříc požadavku národního poslání 
poezie. Mácha v  Máji líčí tragický 
příběh, k  němuž autora patrně in-
spirovala reálná událost z roku 1774. 
Tehdy v Rozprechticích u Dubé Hy-
nek (Ignác) Schiffner zavraždil svého 
otce. Máchovi událost vyprávěl o še-
desát let později hostinský z Doks.

 Motto Máje – Dalekáť cesta má! 
marné volání! – je výkřikem touhy 
lidského srdce po volnosti uprostřed 
nesvobody, výrazem pochyb o  mož-
nosti naplnit ideální představu života 

a  lásky. Spletitý děj je nastíněn jen ve  zkratce 
a  v  náznacích, jak tomu bývá u  romantických 
byronských básnických povídek. Mácha je 
v  Máji objevitelem moderní básnické řeči je-
dinečnou fonetikou i mistrovstvím básnických 
obrazů. 

Mezi četné překlady Máchova Máje do jiných 
jazyků patří dva překlady do  němčiny: O. F. 
Bablera a  Ondřeje Cikána. Do  angličtiny Máj 
přeložila v roce 1965 britská spisovatelka a pře-
kladatelka Ellis Petersová. Následoval překlad 
oxfordského bohemisty Jamese Naughtona. 
Roku 2005 vyšel nový anglický překlad Máje 
od Američanky Marcely Sulak. Kromě překladů 
německých a anglických vyšel Máj francouzsky, 
italsky, polsky, maďarsky, slovinsky a  rusky; 
dále pak slovensky, bulharsky, ukrajinsky, špa-
nělsky, švédsky, japonsky, bengálsky a  horno-
lužickosrbsky. Autorem druhého španělského 
překladu z r. 2010 je český hispanista Miloslav 
Uličný. Do esperanta báseň pod názvem Majo 
přeložil Tomáš Pumpr a  po  něm znovu Josef 
Rumler – ten v roce 1999.

Diana Jandečková Purnochová, 
redakce RegioRevue

Portrét K. H. Máchy

•  Májovci byla výrazná literární skupina českých básníků a prozaiků druhé poloviny 19. století, která navazovala 
na odkaz Karla Hynka Máchy, Karla Havlíčka Borovského a Karla Jaromíra Erbena. Její název pocházel od Máchovy 
básně Máj.

• Almanach Máj je literární sborník sestavený básníky Janem Nerudou a Vítězslavem Hálkem. 
•  Po Máchovi je pojmenováno mnoho ulic, různých institucí, Velký rybník dokský (Hirschberský) je přejmenován 

na Máchovo jezero.
•  Máchův kraj je jihozápadní oblast Libereckého kraje s přesahem do Středočeského kraje, zejména okolí Doks 

a Máchova jezera, včetně Kokořínska.
•  Podoba K. H. Máchy je neznámá. Za ni je považováno několik portrétů od různých autorů. Portrét od Františka 

Václava Šíra je nerozšířenější podobizna básníka. Ta ale vznikla až roku 1860.

»
Hrad Hazmburk na kresbě K. H. Máchy (okolo roku 1833), pohled 
zhruba od Klapého

Památník K. H. Máchy. Tzv. Máchova světnička v domě Na Vikárce.
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Kancelářské
a komerční prostory
v Teplicích
Bc. Jaroslav Andres - tel.: 603 472 304

www.vyhodnereality.cz

R12-22

Za Drahou 462, 415 01 Teplice
Tel./fax: 417 50 33 77
Mobil: 602 464 286
E−mail: info@elsen.cz
www.elsen.czPROVÁDÍME:

 elektromontážní práce - bytové, průmyslové, opravy elektro, revize
 prodej elektroinstalačního materiálu
 servis a údržba strojního zařízení včetně automatizace
 zámečnické práce 
 kovovýroba 
 údržba budov
 autodoprava - dodávka expres

www.elsen.cz
R12-22

Hledáte dokonalý odpočinek?

*  Při rezervaci pobytového 
balíčku na minimálně

 5 nocí v termínu
  12. 2. - 2. 4. 2023 nebo
 29. 10. – 20. 12. 2023.
*  Slevový kód nelze kombi-

novat s jinými slevovými 
akcemi. V jedné objednáv-
ce lze použít pouze jeden 
slevový kód.

Srdečně Vás zveme
do Lázeňského hotelu

Pyramida****

Dopřejte si příjemnou relaxaci,
wellness, gastronomické zážitky
a památky UNESCO
ve Františkových Lázních.

10%
„PYRAMIDA10“

slevový kód *

Nebytové prostor y,
k anceláře a byty k pronájmu
v centru Ústí  n.  L. Jaroslav Andres • tel.: 603 472 304 • phrealas@gmail.com

www.vyhodnereality.cz

Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m2 do 5 000 m2

Radek Andres
tel.: 774 077 050 • phrealas@gmail.com www.vyhodnereality.cz

Zavítejte do naší
prodejny SCANquilt
v OC Galerie Teplice

www.scanquilt.cz

• KOUPÍM JAWA, SIMSON, MZ, ČZ či PÁV... Stav nerozhoduje. 
Tel. 723 971 027. (22120101)
• PRODÁM alu kola R.O.D. 7.0 jX16 H2 ET 47. Tel.: 
720 101 632. (22120103)
• PRODÁM nové 4ks zimní pneumatiky 165/65 R13 Snow-
master W601 77T za  4000,- Kč. UL. Tel.: 728  351  036. 
(22120104)
• 79LETÝ s  třípokojovým bytem z  Teplicka hledá vhodnou 
partnerku do  konce života. Byt daruji. Tel.: 607  640  635. 
(22120201)
• PRODÁM byt 1+1, 35m2, Teplice, Ant. Staška. Nová plas-
tová okna, nové radiátory, 4.p., hezký výhled, nízký nájem. 
Cena dohodou. Tel.: 606 957 179. (22120202)
• NABÍZÍM levně krabici velmi pěkných hraček pro nejmenší, 
závěsné na kočárek, postýlku, plyšáčky, zvířátka, postavičky 
apod.. Tel.: 602 954 145. (22120305)
• PRODÁM atraktivní oblečení na  miminko od  0-7 měsíců, 
body, košilky, dupačky, overaly, mikinky, tepláčky a kalhoty, 
oteplené oblečení, čepice, apod., po  jednom dítěti, možné 
zaslání. Tel.: 602 954 145. (22120306)
• PRODÁM krabici plyšových hraček - od  malých po  velké, 
dále zdarma přidám plyšové kuřátko, lze použít i  jako pol-

štářek. Vše pěkné ihned k použití. 300 Kč. Tel.: 602 880 764. 
(22120307)
• PRODÁM krabici pěkných plyšových hraček, po  jednom 
dítěti, různé druhy a velikosti. Tel.: 704 877 004. (22120309)
• BUDOUCÍ mamince nabízím levně komplet. výbavu dět-
ského oblečení od novorozeneckých velikostí do půl roku vel. 
58 -68, univerzální barvičky, po  jednom miminku, možno 
zaslat. Stálý odběr vítán. Tel.: 704 877 004. (22120310)
• PRODÁM pro začínající kapelu nebo do  zkušebny levně 
zesilovače, reprobedny, stojan. Tel.: 723 466 140. (22120401)
• PRODÁM B-trubku zn. „Senator“ Amati Kraslice. Cena do-
hodou. Tel.: 792 756 874. (22120503)
• PRODÁM housle „Schöne Bach“. Cena dohodou. Tel.: 
792 760 503. (22120504)
• PRODÁM sběrateli kapesní kalendáříky od r. 1965 – 2021. 
Celý komplet. Tel.: 725 892 626. (22120505)
• SBĚRATEL koupí starší hudební nástroje/ housle, violon-
cella/ i v poškozeném stavu. Tel.: 776 222 332. (22120507)
• KOUPÍM medaile, odznaky, vyznamenání a  zbraně. Tel.: 
775 691 189. (22120511)
• IHNED zaplatím hodinky kapesní, náramkové a budíky. Tel.: 
737 397 806. (22120512)

INZERCE

Výrobní společnost BMK Czech 
Technologies s.r.o. se sídlem v Krupce 
je výrobce elektroniky pro průmyslové 
využití a v současné době hledá do 
svého týmu:

- Technik SMT strojů
- Operátor AOI (Automatická optická inspekce)

V případě Vašeho zájmu nám zašlete svůj profesní životopis na 
naši mailovou adresu: info@bmk-group.cz, nebo nás kontaktujte 
na telefonním čísle: 415 409 130

společnost s dlouholetou tradicí, zabývající se 
projekcí a výstavbou sklářských agregátů
a ocelových konstrukcí, obsazuje pozice:

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR
ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ
ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ

NABÍZÍME:
• zajímavou práci na plný úvazek ve stabilní české firmě
• možnost získání nových znalostí
• školení zaměstnanců ke zvýšení kvalifikace v oboru
• příspěvek na stravování a pojištění
• výkonnostní prémie

Kontakt:
Teplotechna-Prima, s. r. o., J. K. Tyla 2859/1, 

415 01 Teplice, tel.: 417 816 021
e-mail pro zasílání životopisů: 

vachatova@teplotechna-prima.com

R12-22

• KOUPÍM staré visací zámky + klíče, kovářské práce. Tel.: 
722 150 816. (22120513)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od  r. 1890 
do 1930/40mm, dále nástěnné nebo figurální hodiny aj. vše 
od hodin. Tel.: 606 957 179. (22120514)
• PRODÁM ¾ pozemků 272/10,11,12. Dubí – Drahůnky. 
Cena: 300 tis. Lze i jako celek. Tel.: 602 462 307. (22120702)
• PRODÁM oblek vel. 188-54-98 Veltex, černý s  vestičkou. 
Cena 1.400,- Kč. Litvínov. Tel.: 736 469 724. (22120801)
• PRODÁM láhve na  propan butan 2 kg 350,- Kč, dvouplo-
týnkový vařič na plyn 800,- Kč na zahrádku nebo domů. Tel.: 
723 466 140. (22120901)
• PRODÁM bílou ložní damaškovou soupravu na  2 postele 
(originál balení) – cena 800,- Kč a  novou 4 dílnou jídelní 
soupravu + kávové šálky s  podšálky – cena 300,- Kč. Tel.: 
412 528 427. (22120902)
• PRODÁM zbytek kabelu cyky 4x16 9,5m za  1000 Kč. Tel.: 
603 562 261. (22121001)
• PRODÁM vlašské ořechy 1 kg za 60 ,- Kč. Tel.: 732 329 711. 
(22121002)
• PRODÁM Magnetický rotoped BC 1540 za 500.- na hubnutí 
při sledování televize. Teplice. Tel.: 723 466 140. (22121003)
• PŘENECHÁM jednohrob na  hřbitově v  Bystřanech, cena 
15 000 Kč. Tel.: 792 418 566. (22121004)
• KDO MI zhotoví webové stránky pro hudební skupinu? Na-
bídněte. Tel.: 723 466 140. (22121005)

• PRODÁM krásnou nepoužitou paruku mahagon-melír, dél-
ka k ramenům. Stříbrnou lišku – vhodná ke svetru, na šaty. 
Vše nové. Levně. Tel.: 723 714 568. (22121006)
• PRODÁM levně kostým na Mikuláše original s berlí, čepicí, 
vousy i  líčidla s lepidlem. Částečný převlek na čerta a andě-
la, návlek s  rohy, ocas, koště aj. Spěchá! Tel.: 733  352  443. 
(22121007)
• INVALIDNÍ žena z Teplic hledá dobrou duši, která by mi 
1krát týdně nakoupila. Tel.: 723 912 299. (22121008)
• PRODÁM RUDLÍK nosnost 320 kg za 700.- Kč. Foto na netu. 
TEPLICE. Tel: 723 466 140. (22121009)
• PRODÁM multifunkční posilovací stroj, zachovalý, funkční, 
cena Kč 5000,- Kč. Foto i návod možno zaslat e-mailem. Tel.: 
602 485 825. (22121010)
• NABÍZÍM doučování angličtiny v okolí Teplic. Učím každého, 
kdo má zájem. Cena dohodou. Tel.: 775 407 171. (22121011)
• KOUPÍM vojenskou vzduchovku vz. 47 či vz. 35 v jakémko-
liv stavu. Děkuji za nabídku. Tel.: 721 112 733. (22121012)
• KOUPÍM vaše věci z pozůstalosti a půdy. Děkuji za nabídky. 
Tel.: 721 771 991 (22121013)
• ROZVEDENÁ 70/168, bezdětná, nekuř. hledá upřímného 
muže od  70 do  75 let, který také nechce být sám. Teplice 
a okolí. Tel.: 604 694 829. (22121101)
• ZACHOVALÝ normální chlap, šedesátník, 182 cm, hledá 
přítelkyni. Samota tíží. Teplice a  okolí. Tel.: 606  957  179. 
(22121102)

Měsíčník REGIOREVUE • Vydává Agentura IS Teplice s.r.o., U Císařských lázní 7 • info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206 •
Povoleno Ministerstvem kultury ČR - ev. číslo: MK ČR E 11526 • Číslo 12/22, ročník 33 • Vyšlo v Teplicích dne 6. 12. 2022 •
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Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

R12-22

V ÝK U P  K N I H
VYKUPUJEME: 

knihy, pohlednice, dokumenty, 
mapy, rádia, gramofony, 

fotoaparáty, optika, gramofonové 
desky, CD audio, MC kazety

a další sběratelské předměty.

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě. 

Tel.: 723 617 198
Email: jellimetzkyjiri@gmail.com

IČO: 76501531

R10222

Dubská 64/12, 417 02 Dubí 2
mobil: 739 617 433

e-mail: ddd-asprahavel@seznam.cz
www.asprahavel.cz

ASPRA

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

HAVEL - HAVLOVÁ

R12-22

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky,
zahradní substrát,

mulčovací kůra

www.telasko.cz
Tel. 608 209 622

R1
0-
22

VYMALUJI, drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.
DOPRAVA - odvezu, přivezu.                 Tel.: 724 706 553.

Martin Dočekal
Telefon: 604 68 44 75

Duchcov

Malířské - lakýrnické, tapetářské práce

R12-22

• bez bourání • bez nástřiku
• montáž 3 hodiny • záruka 5 let

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

R12-22

 

TEPLICE
Benešovo nám. 217/12

CHRÁNĚNÁ DÍLNA
Sáčky papírové i textilní
Hepa-filtry, filtry i vůně.

SÁČKY
DO

VYSAVAČŮ

S tímto kuponem sleva 10% na nákup

R12-22 Silniční a odtahová služba

Tyršova 95, 417 03 Dubí 3, tel. 417 578 088
 Mobil 602 287 065
 www.odtahteplice.cz

20

OSBD Teplice
Střední 1057/11
415 01 Teplice

50 let
na realitním trhu

Nabídka pro SVJ:
Řešíte problémy s vlastníky

bytových jednotek?
Do všeho hází vidle?

Chcete rekonstruovat Váš dům?
3x ANO?

Pak se s důvěrou obraťte na nás.

Informace na

www.osbdtp.cz

Vánoce v Krkonoších
+ adventní Wroclaw, hotel PROM
Termín zájezdu: 22.12. – 26.12.2022
Cena na osobu: 6.750,- Kč
Cena na osobu zahrnuje: BUS dopravu (ÚL, TP, MO),
4x ubytování se snídaní, 1x polopenze, 3x plná penze včetně 
slavnostní Štědrovečerní večeře. Výlet na adventní trhy ve 
Wroclawi s průvodcem CK, cestovní pojištění v zahraničí.

Aktuální nabídka na vánoční pobyty s BUS dopravou z Teplic

Více informací najdete na www.teptour.cz, pište na teptour@teptour.cz nebo volejte na 602 392 979

Vánoce v Krušných horách
– hotel SUBTERRA 
Termín zájezdu: 21.12. – 26.12.2022
Cena zájezdu : 7 800,- Kč
Cena na osobu zahrnuje: BUS doprava (Teplice, Most),
5x ubytování ve 2lůž. pokoji s plnou penzí včetně slavnostní
štědrovečerní večeře.

R12-22

Uhelné sklady J.R.H.D. s.r.o
Háj u Duchcova, Duchcovská 62

Prodáváme

Bílinské nízkosirnaté
uhlí z Ledvic

+ písek, štěrkopísek
Zajišťujeme dopravu i skládání pásem

Objednávky telefonicky na tel.:
734 858 556

R12-22
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asistentka@bramburky.cz
420 775 222 543

106,50 Kč
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