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ZPRÁVY Z RADY
MÌSTA TEPLÁ
USNESENÍ
ze 26. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 11.12.2019
A) RM schvaluje:
1) program 26. jednání Rady mìsta Teplá.
2) odmìnu øediteli Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Janu
Soulkovi ve výši 30 % navrhované èástky uvedené v pøíloze.
3) ukonèení nájemní smlouvy s paní Alenou Mikulovou v BJ è.
219 v DPS v Teplé ke dni 30.11.2019.
4) pøidìlení BJ è. 203 v DPS v Teplé paní Alenì Mikulové s
platností od 1.12.2019.
5) cenovou nabídku od spoleènosti Projekty Domù na zpracování
projektové dokumentace spoleèného územního rozhodnutí a
stavebního povolení vèetnì výkazu výmìr k akci: Víceúèelové
školní høištì u ZŠ v Teplé za cenu 229.900,-Kè vè. DPH.
6) udìlení finanèního daru ve výši 3.000,- Kè Danì Lodesové ml.
za vzornou reprezentaci mìsta Teplá v profesní dovednosti
ocenìné Hospodáøskou komorou ÈR.
7) udìlení finanèního daru ve výši 5.000,- Kè Filipovi Hemzovi za
vzornou reprezentaci mìsta Teplá v požárním sportu.
B) RM revokuje:
1) usnesení RM è. 25/A/11/2019 ze dne 29.11.2019.
C) RM povìøuje:
1) starostu Karla Hermanna osobním vyøízením se stìžovatelkou
v rámci stížnosti Mgr. Vìry Prokopové.
D) RM bere na vìdomí:
1) stížnost Mgr. Vìry Prokopové na nerovné zacházení se
zamìstnanci a nepøímou diskriminaci v Základní škole v Teplé,
p.o. s tím, že byla vìc projednána s øeditelem školy Mgr. Janem
Soulkem.
2) informaci místostarosty Martina Klepala o stavu akce Teplá Rekonstrukce požární zbrojnice.

USNESENÍ
ze 27. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 20.12.2019
A) RM schvaluje:
1) program 27. jednání Rady mìsta Teplá.
2）Dodatek è.2 nájemní smlouvy 1/2019/NP na pronájem v
nebytového prostoru, umístìného v I. nadzemním podlaží budovy
è.p. 4, jako souèásti parcely st.p.è. 9, zapsané pro katastrální
území Teplá, obec Teplá o výmìøe 35,9 m2 Danì Lodesové na
dobu urèitou od 1.1.2020 do 30.6.2020.
3）Dodatek è.2 nájemní smlouvy 2/2019/NP na pronájem v
nebytového prostoru, umístìného v I. nadzemním podlaží budovy
è.p. 6, jako souèásti parcely st.p.è. 11, zapsané pro katastrální
území Teplá, obec Teplá o výmìøe 47,1 m2 Tatyanì Maximenko
na dobu urèitou od 1.1.2020 do 30.6.2020.
4) Dodatek è.2 nájemní smlouvy 3/2019/NP na pronájem
nebytového prostoru, umístìného v I. nadzemním podlaží budovy
è.p. 6, jako souèásti parcely st.p.è. 11, zapsané pro katastrální
území Teplá, obec Teplá o výmìøe 46 m2 Tereze Ðvedové na dobu
urèitou od 1.1.2020 do 30.6.2020.
5) Dodatek è.2 nájemní smlouvy 4/2019/NP na pronájem v
nebytového prostoru, umístìného v II. nadzemním podlaží
budovy è.p. 6, jako souèásti parcely st.p.è. 11, zapsané pro
TZ strana 2 - 2 - 2020

katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 42,2 m2 Tomášovi
Erpsovi na dobu urèitou od 1.1.2020 do 30.6.2020.
6）Dodatek è.2 nájemní smlouvy 5/2019/NP na pronájem
nebytového prostoru, umístìného v I. nadzemním podlaží budovy
è.p. 3, jako souèásti parcely st.p.è. 6/1, zapsané pro katastrální
území Teplá, obec Teplá o výmìøe 63 m2 Marcele Vidlièkové na
dobu urèitou od 1.1.2020 do 30.6.2020.
7) Dodatek è.2 nájemní smlouvy 6/2019/NP na pronájem
nebytového prostoru, umístìného v II. nadzemním podlaží
budovy è.p. 3, jako souèásti parcely st.p.è. 6/1, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 64 m2 Zlatce
Klepalové na dobu urèitou od 1.1.2020 do 30.6.2020.
8) Dodatek è.2 nájemní smlouvy 8/2019/NP na pronájem
nebytového prostoru, umístìného v II. nadzemním podlaží
budovy è.p. 4, jako souèásti parcely st.p.è. 9, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 28 m2 Tepelskému
vèelaøskému spolku z.s. zastoupeného pøedsedou Janem
Tucauerem na dobu urèitou od 1.1.2020 do 30.6.2020.
9）Dodatek è.2 nájemní smlouvy 9/2019/NP na pronájem
nebytového prostoru, umístìného v I. nadzemním podlaží budovy
è.p. 6, jako souèásti parcely st.p.è. 11, zapsané pro katastrální
území Teplá, obec Teplá o výmìøe 37 m2 Lukášovi Mezerovi na
dobu urèitou od 1.1.2020 do 30.6.2020.
10）Dodatek è.1 nájemní smlouvy 10/2019/NP o pronájem
nebytového prostoru, umístìného ve II. nadzemním podlaží
budovy è.p. 4, jako souèásti parcely st.p.è. 9, zapsané pro
katastrální území Teplá, obec Teplá o výmìøe 15,8 m2 Mgr. Šárce
Gabrikové na dobu urèitou od 1.1.2020 do 30.6.2020
11）návrh rozpoètu na rok 2020 pøíspìvkové organizace Základní
umìlecká škola Teplá, IÈO: 663 622 45, kdy náklady èiní
3.978.980,-Kè a výnosy 3.978.980,-Kè.
12) návrh rozpoètu na rok 2020 pøíspìvkové organizace Mateøská
škola Teplá, IÈO: 606 113 67, kdy náklady èiní 8.023.700,-Kè a
výnosy 8.023.700,-Kè.
13) návrh rozpoètu na rok 2020 pøíspìvkové organizace
Peèovatelská služba v Teplé, IÈO: 737 400 04, kdy náklady èiní
3.658.200,-Kè a výnosy 3.658.200,-Kè.
14) návrh rozpoètu na rok 2020 pøíspìvkové organizace Základní
škola v Teplé, IÈO: 737 404 20, kdy náklady èiní 22.478.636,-Kè a
výnosy 22.478.636,-Kè.
15) dle ustanovení § 16 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových
pravidlech územních rozpoètù, rozpoètové opatøení è. 11/2019, na
základì kterého dochází k úpravì rozpoètu o 6.682.635,70,- Kè na
stranì pøíjmù a o 6.682.635,70,- Kè na stranì výdajù.
16) Støednìdobý výhled rozpoètu na rok 2021-2022 pøíspìvkové
organizace Základní umìlecká škola Teplá, IÈO: 663 622 45 dle
pøílohy.
17) Støednìdobý výhled rozpoètu na rok 2021-2022 pøíspìvkové
organizace Mateøská škola Teplá, IÈO: 606 113 67 dle pøílohy.
18) Støednìdobý výhled rozpoètu na rok 2021-2022 pøíspìvkové
organizace Peèovatelská služba v Teplé, IÈO: 737 400 04 dle
pøílohy.
19) Støednìdobý výhled rozpoètu na rok 2021-2022 pøíspìvkové
organizace Základní škola v Teplé, IÈO: 737 404 20 dle pøílohy.
20) poskytnutí neúèelového finanèního daru ve výši 4.734,-Kè pro
Mateøské centrum pøi farním sboru ÈCE se sídlem Máchova 357,
Teplá.
21) odmìnu øediteli Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Janu
Soulkovi ve výši 50 % navrhované odmìny dle žádosti øeditele ze
dne 22.11.2019.
22) ceník za dopravu døevní hmoty s platností od 1.1.2020 tak, jak
byl pøedložen v pøíloze.
23) ceník náhrad pro zamìstnance v lesní výrobì pro tìžební
èinnost s platností od 1.1.2020 tak, jak byl pøedložen v pøíloze.
24) ceník náhrad pro zamìstnance v pìstební èinnosti s platností
od 1.1.2020 tak, jak byl pøedložen v pøíloze.

25) ceník pìstebních èinností pro živnostníky s platností od
1.1.2020 tak, jak byl pøedložen v pøíloze.
26) ceník tìžebních èinností pro živnostníky s platností od
1.1.2020 tak, jak byl pøedložen v pøíloze.
27) provedení stavebních prací ke splnìní standardù v lékárnì v
Teplé od spoleènosti Josef Vojtìchovský ve výši 67.384,-Kè.
28) odmìnu za provedení TDI na stavbì rekonstrukce požární
zbrojnice v Teplé pro Pavla Gracu ve výši 11.875,-Kè bez DPH.
29) odmìnu øeditelce Mateøské školy Teplá, p.o. Janì Kasíkové
dle pøílohy.
B) RM revokuje:
1) usnesení RM ze dne 11.12.2019 è. 26/A/2/2019.
C) RM povìøuje:
1) tajemníka Mgr. Víta Èervenku zasláním objednávky ve vìci
vedené pod usnesením RM è. 27/A/26/2019.
D) RM zamítá:
1) odmìnu øediteli Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Janu
Soulkovi ve výši 100 % navrhované odmìny dle žádosti øeditele
ze dne 22.11.2019.
E) RM bere na vìdomí:
1) Protokoly o výsledku veøejnoprávní kontroly na místì ve
smyslu § 13 odst. 1) Zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole
ve veøejné správì a o zmìnì nìkterých zákonù u pøíspìvkových
organizací mìsta z listopadu 2018 tak, jak byly pøedloženy v
pøíloze.
2) informaci øeditele Základní školy v Teplé, p.o. Mgr. Jana
Soulka o èerpání øádné dovolené v období od 23.12.2019 do
31.12.2019.
3) nabídku neupotøebitelného majetku od Základní umìlecké
školy Teplá, p.o. dle pøílohy a tento majetek nevyužije.
4) koneènou cenu za akci Lékárna – Rekonstrukce podlahy ve
výši 497.789,16 Kè.

USNESENÍ
z 1. jednání Rady mìsta Teplá,
konaného dne 8.1.2020
A) RM schvaluje:
1) program 1. jednání Rady mìsta Teplá.
2）uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene pro stavbu „IP12-0005330/VB/1 Teplá, CH, Nádražní, è.p.377, vNN“ na p.p.è.
3022//3 a p.p.è. 3036/2 v k.ú. Teplá, obec Teplá. Jedná se o
vybudování nové kabelové pøípojky pro st.p.è. 495 souèástí
pozemku je stavba Teplá èp. 377.
3）uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene pro stavbu „IV12-0013519/VB/001“ kabel NN na p.p.è. 2996/1 v k.ú. Teplá,
obec Teplá. Jedná se o vybudování nové kabelové pøípojky pro
st.p.è. 1153 souèástí pozemku je stavba bez èp./è.e., jiná stavba
4) dosavadní postup vedení mìsta Teplá ve vìci platebního
výmìru na odvod z porušení rozpoètové káznì vedený FÚ pro
Karlovarský kraj pod è.j. 1016195/18/2400-31472-403200 a na
penále za prodlení s odvodem za porušení rozpoètové káznì
vedený FÚ pro Karlovarský kraj pod è.j. 3259/20/2400-31472403200.
5) ve vìci usnesení RM ze dne 8.1.2020 vedeného pod èíslem
usnesení 1/A/4/2020 podání správní žaloby dle doporuèení a dle
návrhu spolupracující Advokátní kanceláøe JUDr. Václav Krondl
a ukládá starostovi Karlovi Hermannovi zajistit podání správní
žaloby prostøednictvím této advokátní kanceláøe v zákonné lhùtì.
6) Dodatek è. 9 ke smlouvì è. 3037 o pøevzetí a odstranìní nebo
využití odpadu se spoleèností EKODEPON s.r.o. dle pøílohy.
7) pronájem sálu Kulturního domu v Teplé pro Jindøicha Kubíka
na den 12.9.2020 za cenu 242,-Kè za hodinu vè. DPH za úèelem
poøádání koncertu skupiny Agnes Rock.
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8) umístìní technické sítì elektronických komunikací
spoleènosti STARNET s.r.o. na objekt DPS v Teplé.
9) Organizaèní øád Mìstského úøadu Teplá pro rok 2020 dle
pøílohy.
B) RM povìøuje:
1) starostu Karla Hermanna zajištìním zaplacení obou
vymìøených èástek ve vìci platebního výmìru na odvod z
porušení rozpoètové káznì vedený FÚ pro Karlovarský kraj pod
è.j. 1016195/18/2400-31472-403200 a na penále za prodlení s
odvodem za porušení rozpoètové káznì vedený FÚ pro
Karlovarský kraj pod è.j. 3259/20/2400-31472-403200 v plné
výši cestou Mìstského úøadu Teplá a to v co nejkratším termínu.
2) Karla Maïarièe st. zajištìním akce vedené pod usnesením
RM è. 1/A/7/2020.
3) starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy ve vìci vedené
pod usnesením RM è. 1/A/8/2020

ZPRÁVA O ÈINNOSTI
INFOCENTRA TEPLÁ
Naším infocentrem v roce 2019 prošlo 725 zahranièních
návštìvníkù a 1 942 èeských turistù. Oproti loòskému roku se
nám snížila návštìvnost zahranièních návštìvníkù a naopak
zvýšila návštìva tuzemských turistù. Celkem infocentrum
navštívilo 2 667 turistù z domova i ze svìta.
Zahranièní turisté k nám pøicházeli tradiènì nejvíce z Nìmecka
a dalších nìmecky mluvících zemí 608 osob, na pomyslném
druhém místì jsou u nás turisté z rusky mluvících zemí.
Tradiènì hojnì jsou zastoupeni také obyvatelé Nizozemí. Dále
nás navštívili zástupci Belgie, Francie, Polska, Slovenska,
Anglie, USA, Koreje, Saudské Arábie a dalších státù. Nejèastìji
se mimo èeštiny ke komunikaci používá nìmèina, ruština a
angliètina.
Infocentrum je tradiènì otevøené mimo sezónu pouze v
pracovní dny, s nástupem turistické sezóny pøizpùsobujeme =
prodlužujeme i otevírací dobu infocentra a máme otevøeno
také o víkendech. Vloni opìt vypomáhala v infocentru sleèna
Eliška Bílková. Podìkování za zastupování IC a pøíležitostnou
pomoc patøí dìvèatùm v mìstské knihovnì paní Kehrtové,
Lorencové a Blasiusové. Dìkuji také panu Maïarièovi a
pracovníkùm TS mìsta za vzorovou spolupráci pøi technickém
zajištìní akcí infocentra i mìsta.
V rámci našich služeb jsme rozpoèet stanovený pro
infocentrum nepøekroèili. Naopak jsme mírnì ušetøili.
Opìt jsme rozšíøili nabídku prodávaného zboží a upomínek pro
turisty a tím jsme zvýšili i naše tržby.
V infocentru již tradiènì nabízíme a zajišujeme :
- propagaèní materiály Teplé a Karlovarského kraje zdarma
- turistické informace o Teplé, okolí a regionu
- prodej upomínkových pøedmìtù mìsta Teplá (odznaky,
magnetky, mince, štítky na hùl apod.)
- prodej pohlednic, turistických map, cykloturistických map,
prùvodcù po kraji
- prodej turistické známky è. 1066 a è. 46
- prodej turistických vizitek è. 3237
- prodej keramiky a dalších dárkových pøedmìtù s odkazem
na mìsto Teplá
- informace o stravovacích a ubytovacích možnostech v Teplé
a okolí

- informace o autobusovém a vlakovém spojení
- pøehledy kulturních, spoleèenských a sportovních akcích
- pøedprodej vstupenek na vybrané akce mìsta
- organizace pøednášek, výstav, koncertù, zájezdù do divadel v
rámci èinnosti IC
- pøípravu, výlep plakátù, propagaci akcí infocentra i mìsta
Teplá
- pøijímáme pøíspìvky a inzerci do Tepelského zpravodaje,
který zároveò každý mìsíc vytváøíme i prodáváme
- tvorba a aktualizace internetových stránek infocentra
- kopírování
- informace o firmách a organizacích ve mìstì
- propagaèní a dárkové materiály pro mìsto
Nadále rozvíjíme spolupráci s naším partnerským mìstem
Konnersreuth v Bavorsku a spøátelenými mìsty Butzbach a
Wiesental v Hessensku. V roce 2019 došlo k nìkolika
vzájemným návštìvám i spoleèným akcím. Tady zmiòme
návštìvu Wiesentalu a Butzbachu v øíjnu roku 2019 v
souvislosti s otevøením naší výstavy „Tepelsko v zrcadle èasu
1930 - 1950“ nejprve v kulturním domì ve Wiesentalu.
Výstava pozdìji pokraèovala až do konce ledna 2020 v Muzeu
mìsta Butzbach. Autorem výstavy je pan Ludvík Poláèek,
který tímto poèinem opìt dùstojnì reprezentoval naše mìsto za
hranicemi naší zemì. Mìsto rozvíjí také spolupráci se Spolkem
pøátel Kláštera Teplá – o jeho historii se nyní mùžete doèíst v
Tepelském zpravodaji - na pokraèování.
Infocentrum bìhem roku 2019 uspoøádalo øadu akcí,
spolupracujeme s vícero subjekty napø. i KPOZ a SPCCH
Teplá. Tady chci také podìkovat všem zúèastnìným za
vzájemnou spolupráci a hladký, bezproblémový prùbìh všech
akcí. Infocentrum slouží v první øadì turistùm a má poskytovat
informace, až teprve druhoøadì zajišuje èást kulturních akcí
mìsta, které velkoryse mìsto dotuje, což si ne všichni
uvìdomují a ocení.
Pøipomeòme si tedy krátce kulturní akce poøádané pro
obèany mìsta infocentrem nebo ve spolupráci :
15.1. – Pøednáška PhDr. Daniela Švece – Èeskoslovenští letci v
Royal Air Force
19.1. – Novoroèní koncert „S houslemi a harmonikou od
Šumavy k Tatrám“
5.2. – Pøednáška Ing. Petra Boøila – Novoroèní pøekvapení
26.2. – Pøednáška PhDr. Renaty Kreuzové – Jaroslav Seifert
–vìènì živý
13.3. – Pøednáška Ing. Petra Boøila – Památky UNESCO
Maïarsko – 1. èást
26.3. – Pøednáška PhDr. Daniela Švece – Letci republiky
Èeskoslovenské aneb život letcù ve 30. letech
11.4. – Pøednáška rangera Petra Coubala - Èeši pomáhají
africké pøírodì
14.4. – Zájezd do divadla v Karlových Varech – „S tvojí dcerou
ne“
16.4. – Pøednáška Ing. Petra Boøila – Vídeòská zastavení
7.5. - Pøednáška Ing. Františka Krejèího – Putování po jižním
Vietnamu
2.6. – Koncert komorního dechového kvinteta Sorgenti
Quintett
30.6. – 7.7. – Výstava „Èína mýma oèima“ paní Mileny
Dražanové
3.-11.8. – Výstava prací keramického kroužku – Hroznatova
akademie
15.9. – Pochod KÈT „Setkání v Klášteøe Teplá“
21.9. – Prohlídka kaple Nejsvìtìjší Trojice pro KÈT FN Plzeò
22.9. – Koncert Velmi malého komorního orchestru Varvary
Divišové – Sefardské písnì
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24.9. – Pøednáška PhDr. Daniela Švece – Neznámí hrdinové,
aneb kam zmizeli slavní hrdinové sloužící v RAF z
Karlovarského kraje
9.10. – Pøednáška PhDr. Renaty Kreuzové - Naši národní básníci
Jaroslav Vrchlický a Josef Václav Sládek
13.10. – Komorní koncert Jana a Hana Jonášovy- soprán, prof.
Josef Popelka – varhanní doprovod
6.11. – Pøednáška Ing. Petra Boøila – Moravský kras
8.11. – Zájezd do divadla KV – „Boing Boing – Tøi letušky v
Paøíži
3.12. – Pøednáška Ing. Petra Boøila - Slavné brnìnské vily
Tìšíme se na vaše sdílení našich kulturních akcí v tomto roce.
Karla Kunešová
Infocentrum Teplá

POZVÁNÍ NA MASOPUSTNÍ
OBCHÙZKU V TEPLÉ
V sobotu 8. 2. 2020 se koná již tradièní masopustní obchùzka,
sraz maškar je ve 14:00 „u køížku“.
Potkáte nás na trase Klášterní, Sluneèná, Pivovarská, kolem
FEVY, Palackého, Klášterní, Masarykovo námìstí.
Tìšíme se na setkání!
BezPytliku

TØÍKRÁLOVÉ PODÌKOVÁNÍ
Pøi organizaci Tøíkrálové sbírky v Teplé letos spojili své síly
premonstráti, farnost, hasièi, mariánskolázeòská farní
charita a obecnì prospìšná spoleènost Èeský západ.
Dìkujeme všem štìdrým dárcùm a obìtavým koledníkùm, které
vedly Jindøiška Niemiecová, Nikola Purkytová a Klára
Berkyová. V Teplé se vykoledovalo rekordních 14520 korun a
jeden knoflík se ètyømi dírkami, pro srovnání v Toužimi se
koledníkùm podaøilo vybrat 9101 korun a knoflík žádný.
Výtìžek letošního tepelského koledování je urèen z vìtší èásti
na stacionáø pro nemocné Alzheimerovou nemocí v
Karlových Varech a na aktivity pro dìti organizované
Èeským západem.
Ještì jednou velký dík všem zúèastnìným Tepelákùm!
Za Èeský západ Ondøej Fábera

ÚVAHA O SVÁTCÍCH
Pokraèování v úvaze o svátcích, jejich významu a co oslavují.
My všichni lidé stále hledáme nìco, co bylo dávno nalezeno.
Jim Morrisson
V lednovém èísle Tepelského zpravodaje jsme se zabývali
svátkem nového roku a konèili masopustem.
Pøed Velikonocemi, 7. duben je Den vzdìlanosti. Že výše
vzdìlání jedince je pro spoleèenství lidí nesmírnì dùležité je
naprosto jasné. Vysoká úroveò a hodnota vzdìlání praktického i
teoretického, posouvá lidstvo blíže k dokonalosti. Ovšem tato
úroveò a koneèný výsledek, co vzdìlání pøináší dobrého pro
souèasnou spoleènost se musí hodnotit velice objektivnì a
spravedlivì.
Vycházíme-li ze závìrù poèátku kolébky filozofie v Øecku v
návaznosti na vývoj myšlení a poznatkù myslitelù starovìku a
støedovìku, musíme konstatovat skuteènost, že inteligence, tedy
vzdìlanost jedince, se dìlí na inteligenci vrozenou, odvíjející se
podle stáøí duše ve spojení s duchem (zde mùžeme hovoøit o daru
talentu-nadání v jakékoliv tvorbì), a na inteligenci nauèenou,
tedy na vzdìlávání pro vyšší úroveò vykonávané profese.
Vzdìlanost však bez morálních zásad, absence citu, bez
schopnosti sebereflexe, bez touhy po naplnìní spravedlnosti a
hledání pravdy, taková vzdìlanost lidí, jako napø. negativní
recidiva nevzdìlaných a nevìdomých jedincù, spíše spoleènosti
lidí škodí než prospívá. Vzdìlaný zlodìj je daleko nebezpeènìjší
pro ostatní než nevzdìlaný zlodìj.
Tituly šlechtické, akademické, mnohdy ani vyznamenání,
medaile nebo diplomy ve velké vìtšinì nevyjadøují charakter
èlovìka. Kvalita charakteru jedince se pozná až tehdy, co je tento
schopen a ochoten dát ze svého hmotného i duchovního jiným
nebo spoleènosti ve které žije a ve smyslu pomoci, lásky k
bližním, ve víøe, pokoøe a schopnosti komunikovat vlídnì a v
dobrém s lidmi a vším tím, co pøíroda a Univerzální Duch
poskytuje. Každý jedinec svými schopnostmi, talentem a
vrozenou inteligencí je pøedurèen vykonávat práci zajišující
jeho obživu a základní potøeby pro život. Èlovìk svou pílí,
houževnatostí, vytrvalostí a cílevìdomostí za pomocí studií, tedy
od získání základních návykù a vìdomostí, až po vzdìlání
akademické, mùže dosáhnout ve spoleènosti rùzných profesních
stupòù a zaøazení v zamìstnání, až možnosti získání nejvyšších
met, které urèuje spoleèenský øád a systém.
Každé zamìstnání, øemeslo, profese, èinnost ve službách nebo
místo v úøadech ve spoleènosti není nadøazené nad jiné a nesmí se
nad jiné vyvyšovat. Každá lidská èinnost ve spoleèenství lidí je
prospìšná a nutná. Pouze lichva, podvodné podnikání,
spekulace, dealer drog, provozování hazardních her, pøevadìè,
pašerák a jakékoliv pøíživnictví není profesí a nesluèuje se s
pravým podnikatelským zámìrem. Každá profese má svoji
profesní èest a musí mít úctu k tomu, kdo „dìlníku profese“ za
jeho práci platí, aby mìl prostøedky na své živobytí. Profese,
kterou ve velké míøe tvoøí právì vzdìlání má být životním
posláním a prostøedkem k obživì, nikoliv úmyslným zámìrem a
èinností jak obelhávat a zavádìt jiné do omylu a pak je bez studu
okrádat a na nich parazitovat, aby se ukojila bezbøehá chamtivost
a touha po bohatství a bezpracném životì. Vzdìlání musí být
vedeno a chápáno jako prostøedek duchovního rùstu èlovìka v
lásce k jakékoliv práci a dokonalosti, nikoliv k opaku.
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Nyní následuje úvaha o velikonoèních svátcích, které jsou
svojí podstatou v kalendáøi pohyblivé. Datum jejich konání
pøipadá na první nedìli po prvním jarním úplòku a to po
rovnodennosti, tedy na mìsíc bøezen èi duben. Druhým a tøetím
státním svátkem uznávaným v ÈR je Velký pátek a Velikonoèní
pondìlí.
Tyto svátky pøedchází svatý-pašijový týden a to :
Kvìtnou nedìlí, která pøipomíná oslavný pøíjezd Ježíše Krista do
Jeruzaléma, kde jej obecný lid provolal za krále. Symbolem
tohoto dne je posvìcená palmová nebo jívová ratolest.
Modré pondìlí a Šedé úterý jsou dny støídmosti, modliteb a
dobrých skutkù. Dìlal a dìlá se pøedvelikonoèní úklid v domì, v
hospodáøských budovách nyní i v bytech. Zametá, smýèí a myje
se.
Škaredá støeda je dnem zrazení Ježíše Krista Jidášem za 30
støíbrných.
Zelený ètvrtek je mytí nohou uèedníkùm Ježíšem Kristem a
poslední veèeøí Ježíše Krista s apoštoly. Podle povìsti je dnem
posledního zvonìní kostelních zvonù, které pak „odlétají do
Øíma“, místo nich nastupují døevìné øehtaèky, hrkaèky a
klapaèky.
Velký pátek je dnem odsouzení Ježíše Krista, jeho køížové cesty,
ukøižování a smrti. Je také dnem velkého pùstu.
Bílá sobota – den spoèinutí Ježíše Krista v hrobì a podle lidových
tradic v podveèer konèí pùst. Zaèínají se péct mazance a
velikonoèní beránky.
Nedìle - Boží hod velikonoèní je oslavou Zmrtvýchvstání Pánì.
Slaví se mší svatou a to již v plném radostném duchu a za zpìvu
Aleluja.
V pondìlí velikonoèní se pøipomíná setkání vzkøíšeného Ježíše s
jeho uèedníky. V lidové tradici pak nastupuje pomlázka a
polévání dìvèat vodou. Za to dostanou chlapci malovaná vajíèka,
èokoládové zajíèky a kuøátka, velikonoèní peèivo i peníze a
dospìlí pøipíjí na velikonoèní sváteèní oslavu.
Velikonoce pro každého køesana jsou nejvìtší každoroèní
slavností a v jeho životì zaujímají nejdùležitìjší místo.
Pøipomínají stìžejní událost køesanské víry, kdy mrtvý Ježíš
Kristus vstal z hrobu k novému životu v oslaveném tìle a tím
pokoøil høích a smrt. V lidové tradici a oslavách velikonoèní èas
se ztotožòuje s pøíchodem jara. Je to pochopitelné, nebo pøíroda
sama nastavila støídání ètvero roèního období. Jen a jen èlovìk ve
svém vývoji pøi pozorování tohoto jevu si z toho vytvoøil dùvod k
posvátnosti a tím tradici k uctívání.
Díky houževnatosti, píli a cílevìdomosti pøedešlých lidských
generací, které nynìjší generace nadále rozvíjí, dosahujeme v
souèasnosti vysokého stupnì blahobytu. Avšak duchovní úroveò
lidství se mnoho nezmìnila a jen málo postoupila k dokonalosti.
Lidé žijící v blahobytu a pøebytcích si neuvìdomují, že to vše je
iluzorní, tedy pomíjivé, že staèí velmi málo, aby se každý z nás
ocitl na dnì podstaty života, kterou tvoøí, získávání potravy,
pøíbytek proti nepøíznivým povìtrnostním vlivùm, teplo ohnì,
oèisty vodou a starání se o potomstvo.
Mementem každého èlovìka pro zachování svého života musí
být jeho pokora ke všemu èím je jeho život naplòován. Musí si
najít èas pro svùj duchovní rùst, musí si uvìdomit, že harmonie
mezi fyzickým tìlem a tìly duchovními se zákony Vesmíru, je
zárukou jeho zdraví a dlouhovìkosti.
Zamyslíme-li se hloubìji nad podstatou a odkazem Velikonoc lze
v závìru konstatovat, že celé toto jaro-roèní období, evoluèní
vývoj lidových a náboženských tradic, pøispívá k celkovému
duchovnímu rùstu a vývoji jedince a tím celé spoleènosti. Ten,
který nám více jak pøed dvìma tisíci let ukázal a ukazuje cestu ke

skuteènému lidství a jehož životní pou na této zemi nám
velikonoce mapují a sdìlují, právì ten v pokoøe, milosrdenství,
mírumilovnosti, odpuštìní a pokání nás smìruje ke skuteèné
náplni a smyslu našeho života a to je, objevit v sobì a kolem sebe
Božství a pøiblížit se k jeho podstatì, po které naše nesmrtelná
duše touží.
Roman Josef Dobias
Pokraèování o státních svátcích a významných dnech pøíštì.

SPOLEK PØÁTEL KLÁŠTERA
TEPLÁ V ESSLINGENU
NA NECKARU z.s.
Díl druhý – Projekt hlavní oltáø
Zatímco v prvním díle pøíspìvkù vìnovaných èinnosti Spolku
pøátel kláštera Teplá v Esslingenu na Neckaru z.s. jsme se
vìnovali zejména založení spolku, v tomto díle pøeskoèíme až
do dnešní doby a budeme se zabývat souèasnì probíhajícím
projektem našeho spolku v oblasti obnovy tepelského kláštera,
kterým je restaurování hlavního oltáøe umístìného v knìžišti
klášterního kostela.
Proè vlastnì jsme se rozhodli hlavní oltáø rekonstruovat? Vždy
si vìtšina z nás, kdo mìl možnost klášter navštívit v 80. a 90.
létech 20. století, jistì pamatuje, hlavní oltáø zakrytý lešením.
Skuteèností však je, že okna, která se nacházejí v knìžišti,
zùstala po dlouhou dobu ponièena a nechránila pøed pronikáním
vody do kostela, mnohdy pøímo na oltáø. Není tudíž divu, že jak
døevìné, tak i kamenné èásti oltáøe byly v druhé polovinì 20.
století silnì ponièeny povìtrnostními vlivy a ovzduším, které
bylo po dlouhá desetiletí zneèišováno intenzivním prùmyslem
v Chebské pánvi, v Podkrušnohoøí, ale i na saské stranì
Krušných hor. Šedì zakalený povlak sádrovce na kamenných
èástech, zakalený povrch, vypoukliny a oprýskaná místa na
zlacení døevìných soch vùbec neodpovídají pùvodní barevnosti,
jasnosti a lesku tohoto barokního skvostu. Není proto divu, že
jedním z cílù našeho probíhajícího projektu je navrátit hlavnímu
oltáøi jeho pùvodní barevnost a lesk.
Projekt má však vícero dílèích cílù. Patøí mezi nì napø. snaha o
co nejdetailnìjší zmapování a prùzkum archivního materiálu,
zmapování života autora kamenných èástí oltáøe, Josefa
Lauermanna, sledování klimatických podmínek v interiéru
kostela v prùbìhu roku, podrobné naskenování celého oltáøe do
elektronické podoby, èi snahy o zjištìní co nejvíce podrobností o
vytvoøení oltáøe.

Josef Lauermann používal. Tvoøil z nich i ostatní díla, jež mu
dnes lze pøipsat (zmínit lze napø. díla v premonstrátském
klášterním kostele v Praze na Strahovì, v chrámu Sv. Víta v
Praze, v klášteru premonstrátek v Doksanech, v Rokycanech,
Mariánské Týnici – dnes v Pøíbrami èi v Sokolovì). Z
dokumentù z roku 1754 je nám dále známo, že se Josefùv bratr
František Martin Lauermann zavázal z okolí Prahy pøevést
materiál do své dílny v Praze a z nìj zhotovené díly oltáøe
následnì dopravit do kláštera cisterciaèek Marienstern v Horní
Lužici. Zároveò je známo, že doprava z Prahy probíhala po
vìtšinu své trasy po vodì, a sice po Vltavì a následnì po Labi,
jen zbývajících asi 30 km bylo nutné urazit po souši. Tato indicie
vybízí k úvahám, zda i pøi pøepravì tepelského oltáøe z dílny v
Praze nebylo èásteènì využito vodních cest. Nabízejí se
Berounka a Mže a nebo Labe a Ohøe. V obou pøípadech by však
významnou èást cesty bylo nutné urazit proti proudu, nemohlo
by jít tudíž o klasické plavení, nýbrž by naši pøedkové museli
plavidla táhnout za využití lidské nebo zvíøecí síly. A i v pøípadì,
že byla èást cesty zdolána po vodì, zùstává otázka, jak konkrétnì
probíhal transport na posledních nìkolika desítkách kilometrù.
Byl náklad vezen klasickými povozy? A nebo èekali dopravci na
zimu a sníh, aby jej mohli pøepravit na saních? Odpovìï zatím
neznáme. Snad se ji však pøece jen ještì podaøí najít.
Neocenitelným pramenem by mohly být smlouvy o pøepravì èi
úèty k ní.
Návštìvníci klášterního kostela mají díky provádìní
restaurátorských prací možnost prohlédnout si odstrojený hlavní
oltáø s již témìø zcela vyèištìnými kamennými èástmi. Díky
odstrojení oltáøního obrazu mùže také každý návštìvník na
vlastní oèi zjistit jednu zajímavost, která je jinak zjevná jen v
pøípadì, že oltáø obejdete zezadu, a sice skuteènost, že ne celá
architektonická èást oltáøe je vytvoøena z ušlechtilých kamenù,
nýbrž že samotné jádro oltáøe je vyzdìno za pomoci obyèejných
cihel a zcela bìžné malty. Návštìvníkùm kostela jistì neunikne,
že sochy z hlavního oltáøe jsou uskladnìny v knìžišti pøímo pøed
oltáøem; nìkteré z nich jsou již opravené a jiné na svou opravu
teprve èekají. Díky umístìní soch pøed oltáøem mají návštìvníci
lepší možnost na vlastní oèi vidìt rozsah jejich ponièení. Z
kostela jsou však odváženy pouze na èas nezbytný k tomu, aby
byly restaurovány v dílnì paní MgA. Heleny Jahodové, která
provádí nejen restaurování døevìných soch, ale i kamenných
èástí oltáøe. Koneènì bych chtìl pozornosti pøípadných
návštìvníkù doporuèit i lešení, které bylo pro potøeby realizace
projektu postaveno okolo oltáøe. Nejedná se o žádné typizované
lešení, nýbrž o døevìné masivní lešení zhotovené pøímo na
zakázku tak, aby umožòovalo nejen bezpeènou práci na samotné
kamenné architektuøe oltáøe, ale i snazší manipulaci se sochami
bez nutnosti lešení složitì pøestavovat.

O hlavním oltáøi napø. víme, že smlouvy na jeho postavení byly
uzavøeny v roce 1750. Jednalo se jednak o smlouvu s
kameníkem Josefem Lauermannem a sochaøem Ignácem
Platzerem. Oltáø tvoøí kulisu pro obraz Zvìstování Pánì od
Johanna Petra Molitora. V pøípadì všech tøí umìlcù se jednalo o
významné pražské umìlce, což dosvìdèuje zájem tepelského
opata o to, aby byl klášterní kostel vybaven dùstojným hlavním
oltáøem na co nejvyšší umìlecké úrovni.
Nezodpovìzenou pro nás však zatím zùstává otázka, jak byl
oltáø do Teplé dopraven. Je nám totiž známo, že se samotná dílna
Josefa Lauermanna nacházela v Novém mìstì pražském.
Zároveò víme, že použité mramory a vápence pocházejí z okolí
Prahy a že se jednalo o oblíbené materiály, které pro svá díla
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Odstrojování hlavního oltáøe (foto Helena Jahodová)

Mám-li se zmínit o finanèních otázkách realizace projektu, pak
musím uvést, že projekt hlavního oltáøe je souèástí širšího
projektu, který se zabývá výzkumem vlivù èlovìka a
zneèištìného životního prostøedí na karbonátové horniny
(zejména mramory), jakož i vyvinutí inovativních
restaurátorských technik. Tento širší projekt je zamìøen na
nìkteré mramorové objekty z 18. století v Èechách a v Horních
Frankách, zejména pak v Bayureuthu, kde se nacházela vìznice a
s ní související fabrika na zpracování mramoru u Sv. Jiøí. Ze
srovnání nám vychází napø., že mramor byl v tehdy katolických
Èechách používán hlavnì v sakrálním umìní, zatímco v
protestantském Bayreuthu našel uplatnìní hlavnì v umìní
svìtském. Projekt zabývající se kamennými èástmi je realizován
Technickou univerzitou v Mnichovì (Technische Universität
München) za podpory Nìmecké spolkové nadace pro životní
prostøedí (Deutsche Bundesstiftung Umwelt), Nadace Horní
Franky (Oberfrankenstiftung) a našeho spolku.
Oproti tomu restaurování døevìných soch doposud z veøejných
zdrojù financováno nebylo a finanèní zátìž nese náš spolek, který
náklady hradí z úèelovì vázaných darù od jednotlivcù i
spoleèností. Náš spolek nabízí, aby se dárci stali patrony nad
jednotlivými døevìnými sochami a dalšími døevìnými
ozdobnými prvky. Je pøitom možné stát se patronem jak celého
jednoho døevìného artefaktu, tak i jen dílèím patronem, jestliže se
dárce rozhodne darovat èástku odpovídající jen èásti nákladù na
jeho opravu. Po dokonèení projektu bychom chtìli nechat jména
patronù a sponzorù vygravírovat do dìkovné tabule, jež by
následnì mohla být umístìna na zadní stranì oltáøe jako
pøipomínka pro budoucí generace. Podrobnìjší informace o
možnostech pøevzetí patronátu mohou zájemci dohledat na
internetové stránce našeho spolku (www.freunde-stift-tepl.eu).

Socha sv. Václava pøed rekonstrukcí. Patronát je možné pøevzít nejen
nad celou sochou, ale lze pøispìt i jen na renovaci èásti sochy.

MOBIL (IZACE)
V souèasné dobì obrovského rozmachu elektronizace se stále
èastìji mluví o závislosti na sociálních sítích. Závislost na
mobilních telefonech, poèítaèových hrách, online televizích,
virálních videích aj. nazýváme netolismus. Lékaøi dnes varují
pøed tím, že tato závislost bude v budoucnu minimálnì stejnì
velký problém, jako je užívání drog. Je prokázáno, že závislost
na sociálních sítích se projevuje podobnými pøíznaky jako
závislost na drogách – jsou to napø. abstinenèní pøíznaky,
potøeba stále vìtších dávek, v tomto pøípadì stále èastìjší
používání, zmìny nálad, upøednostòování pøed ostatní
èinností, konflikty v mezilidských vztazích apod.
Závislost na sociálních sítích je spojována pøedevším s mladší
generací, ovšem sociální sítì neblaze zasahují do života
nejenom jim. Tyto problémy se týkají všech vìkových skupin.
Vyskytují se jak u dìtí školního vìku, tak u jejich rodièù,
nezøídka i prarodièù. Velká èást takto postižených lidí si svou
závislost nechce, nebo neumí vùbec pøipustit. Nìkteøí dospìlí
zcela jasnì vidí tuto závislost u dìtí, ovšem skuteènost, že oni
sami jsou v tomto smìru mnohdy ještì horší, jim zcela uniká.
Èíslo jedna v komunikaci jsou dnes mobilní telefony. Ty
moderní jsou vlastnì mimoøádnì výkonné pøenosné poèítaèe,
které umìjí takové vìci, o kterých se pøed nìkolika lety mohlo
poèítaèovým expertùm jenom zdát.
Mobilní telefon vlastní dnes úplnì každý, tedy až na zcela
nepatrné výjimky, kterými jsou zapøísáhlí odpùrci této
technologie, kojenci a potom také lidé, kteøí strávili posledních
dvacet let v kómatu. Vìtšina lidí si dnes život bez mobilního
telefonu nedokáže vùbec pøedstavit. Podle poslední analýzy,
kterou zpracovala renomovaná spoleènost truconneXion, která
pùsobí v oblasti komunikaèních technologií, prùmìrný Èech v
produktivním vìku zkontroluje svùj mobilní telefon každých
18 minut v bdìlé èásti dne, tedy 52krát dennì. Èeši tak
prùmìrnì stráví na mobilním telefonu 3 hodiny dennì. 46%
Èechù produktivního vìku dokonce spadá do neurotické
kategorie tzv. vysokofrekvenèních uživatelù, kteøí bìhem dne
sáhnou po svém telefonu více než 60krát, to znamená každých
16 minut. Nejvíce èasu stráví na komunikaèních aplikacích
typu WhatsApp èi facebook Messanger. Lidé s nejvìtší
závislostí svùj mobilní telefon prakticky neodkládají vùbec,
nosí si ho tøeba i do sprchy, na toaletu, veèer s ním usínají a ráno
se s ním probouzí, kdy jejich první ranní pohled smìøuje na
displej. Z analýz spoleènosti truconneXion dále vyplývá, že èas
strávený na mobilních telefonech se každý rok zvyšuje.

Petr Kalla, místopøedseda

Lze pøedpokládat, že jestliže budeme mít na jednom místì 1000
lidí starších 15 let, bude tam také 1000 mobilních telefonù a to
nejménì. Mùže se stát, že by si nìjaký „nešastník“ svùj mobil
zapomnìl, ovšem to se dnes pøihodí jen zcela výjimeènì. Mobil
je zpravidla to první, co si bereme s sebou, když jdeme ze svého
domova dál, než s odpadkovým košem. Èím èastìji mobilní
telefon používáme, tím více se obáváme, že se nám nìco stane
právì ve chvíli, kdy ho po ruce nebudeme mít. Vytvoøili jsme si
teorii strachu, ve které jsme pøesvìdèeni o tom, že bez mobilu
urèitì nìco propásneme, nebo se nám pøihodí nìco nepìkného.

Vìdìli jste, že …
… hlavní oltáø v klášterním kostele je složen z 208 dílèích
kamenných èástí, že má objem 23 m3 a že jejich váha je
odhadována na 50–60 tun? Sloupy na oltáøi jsou pøitom 3,3 m
vysoké a každý z nich je vytvoøen z jednoho kusu kamene.

A ruku na srdce, kdo z nás si v posledních letech alespoò jednou
nepoložil jednu z otázek: „Co když se, nedej bože, nìco stane a
já nebudu mít telefon?“ Nebo ještì hùøe: „Co když se, nedej
bože, nìco stane a telefon nebudu mít já, ani nikdo ze sto
padesáti lidí na ulici?“ Nebo úplnì nejhùøe: „Co když narazíme

Byli bychom rádi, pokud by se nám podaøilo letošní 25. výroèí
našeho spolku oslavit pøedstavením hlavního oltáøe v jeho úplné
kráse. I kdyby se nám to však nemìlo podaøit, urèitì mohu všem
doporuèit, aby se do klášterního kostela zašli podívat, jak práce
postupují.
Verein der Freunde des Stifts Tepl zu Esslingen am Neckar e.V.
(Spolek pøátel kláštera Teplá v Esslingenu na Neckaru z.s.)
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na takový fenomén, jako je tøeba duha, západ slunce nebo
kroupy a my si to nebudeme moci vyfotit a poslat svým
pøátelùm na facebook?“ To by byl teprve poøádný malér.
Martin Èáp

MATEØSKÉ CENTRUM
V TEPLÉ
V loòském roce jsme se v mateøském centru sešli 22x v
prùmìrném poètu 8 dìtí. Od ledna do èervna docházely dìti ve
vìku cca 1-3 roky a byly to pøedevším Toužimské dìti. Od záøí
nám ubyly školkové dìtièky a pøibylo nìkolik miminek.
V sobotu 30.3.2019 jsme pro dìti na farské zahradì uspoøádali
velikonoèní setkání s hledáním velikonoèního zajíèka. Akce se
zúèastnily i maminky s dìtmi, které docházeli v pøedešlém
roce. Mìli jsme sluneèné poèasí a akce se celkovì vydaøila a
dìti byly nadšené.
Ve ètvrtek 19.12.2019 bylo poslední setkání toho roku a to jsme
si uspoøádali vánoèní besídku s nadílkou.
Velice dìkujeme Mìstu Teplá za poskytnutí finanèního
pøíspìvku, za který jsme mohli poøídit výtvarný materiál,
cvièební pomùcky, hraèky a obèerstvení.
Dále dìkujeme Farnímu sboru ÈCE Teplá za poskytnutí
prostor, zajištìní úklidu a tepla pro naše setkávání.
Kdo ještì neví o mateøském centru, tak jsme skupina maminek
s dìtmi od narození do 3 let, kde se setkáváme každý ètvrtek od
9,30 do 11 hodin v ÈCE Teplá (Máchova 357,Teplá). Dìti si
hrají, maminky mají možnost seznámit se a získat zkušenosti
od ostatních maminek a dìti zase se svými vrstevníky.
Zpíváme, tancujeme, tvoøíme, prostì podle toho, co se nám
zrovna chce a na èem se dohodneme :-)
V pøípadì dotazù nás naleznete na facebooku ve skupinì
Mateøské centrum Teplá a tam je vždy zavèas oznámeno, zda
centrum probìhne nebo tøeba z dùvodu nemoci odpadá.
Za mateøské centrum
Veronika Kabatniková

OLÈA 2019 - SLUNEÈNÍ SVIT
A SRÁŽKY V TEPLÉ
- PROSINEC
Prosinec 2019 završil už druhý rok našeho meteorologického
pozorování. V prvním roce jsme zaznamenávali pouze sluneèní
svit, v tom druhém jsme pøidali také srážky. Ve stejném duchu
bychom chtìli pokraèovat i letos.
Výsledky našeho mìøení pravidelnì zveøejòujeme v Tepelském
zpravodaji a také na facebookových stránkách „Tepelsko bez
cenzury“. Máme radost z vašich obèasných reakcí, které nám tímto
øeknou, že naše skromné amatérské záznamy pøece jen nìkoho
zajímají.
V prosinci bylo, podobnì jako v listopadu, pøevážnì zataženo.
Výraznì pøevažovala oblaènost a mlhy, dny s minimem sluníèka
byly ponuré, velice èasto až depresivní. Teplo, svìtlo a dobrou
náladu nám naštìstí v tomto mìsíci pøinesl svit vánoèních
stromeèkù.
V prosinci bylo hned celých patnáct dnù zcela bez slunce, v
dalších devíti dnech pøevažovala oblaènost, dva dny byly
polojasné, v jednom pøípadì bylo na obloze více sluníèka než
oblaènosti a ètyøikrát nám zde svítilo slunce celý den.
A jak to vypadalo se sluneèním svitem v celém roce 2019?
Rekapitulace vypadá následovnì, v závorce uvádíme pro
porovnání také hodnoty z roku 2018.
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Zcela zatažených dnù bylo v roce 2019 celkem 112 (111). Dnù, ve
kterých pøevládala oblaènost nad sluníèkem, bylo 92 (70).
Polojasných dnù bylo celkem 49 (55). Dnù, kdy bylo na obloze
více sluníèka než oblaènosti, bylo v loòském roce 58 (74), no a
tìch nejhezèích dnù, ve kterých nám sluníèko svítilo od rána do
veèera bylo 54 (55). Nejzataženìjší mìsíc byl listopad, naopak
nejvíce sluneèního svitu jsme zaznamenali v èervnu.
Co se prosincových srážek týèe, spadlo tu celkem 30,7 milimetrù.
Opìt jsme tedy výraznì zaostali za dlouhodobým srážkovým
prùmìrem Karlovarského kraje pro tento mìsíc. Hodnoty za celý
minulý rok vypadají následovnì. Celkem nám v roce 2019 spadlo
647 milimetrù, což je pøesnì o 100 milimetrù ménì, než je
dlouhodobý roèní prùmìr Karlovarského kraje. Nejvíce srážek
spadlo v srpnu, nejménì pak v únoru. Nejvíce srážek v jednom dni
jsme zaznamenali 9. záøí, kdy spadlo 31,4 milimetrù.
Tak tolik k našemu meteorologickému mìøení v roce 2019. Také v
roce 2020 vás budeme pravidelnì informovat o srážkách a
sluneèním svitu v našem mìstì.
Do nového roku pøejeme všem, když neumíme porouèet vìtru,
dešti a slunci, abyste si pìkné poèasí umìli vytvoøit sami v sobì a
abyste ho mìli vždy dostatek nejen pro sebe, ale také pro všechny
lidi kolem vás.

aktuálnímu stavu vozovky a dodržovat dostateènou
bezpeènostní vzdálenost od vozidla jedoucího pøed nimi. Dále
by mìl každý øidiè myslet na rychlost svého vozidla, nebo smí
jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na
vzdálenost, na kterou má náležitý rozhled.
V pøípadì, že je v rizikovém úseku komunikace nainstalovaná
informaèní tabule, mìl by akceptovat informace, které jsou na
nich uvedeny. Informaèní tabule jsou totiž spouštìny
automaticky pøi vzniku náledí èi námrazy, a to vzhledem k
zabudovaným èidlùm ve vozovce.
I nadále platí, že v období od 1. listopadu do 31. bøezna je nutnost
mít na vozidlech zimní pneumatiky, pokud se na pozemní
komunikaci nachází souvislá vrstva snìhu, led nebo námraza,
nebo lze-li to vzhledem k povìtrnostním podmínkám
pøedpokládat.
Nenechte se tedy zmást výkyvy poèasí a dbejte na svou
bezpeènost.
nprap. Mgr. Vìra Hnátková
oddìlení tisku a prevence Krajského øeditelství policie
Karlovarského kraje

Na shledanou zdraví
OLÈA ( Pavel Olbert & Martin Èáp)

Z HISTORIE TEPLÉ
Hostinec „Krále anglického“
V Klášterní ulici (Steinlage) stál dobøe navštìvovaný hostinec
(è.p. 292) manželù Vinzenze a Anny Stowasser/Perl. Paní
Stowasser žije nyní v domì jejího zetì, H. Willibalda Mertla v
Dutenhofenu, kraj Wetzlar, pan Stowasser už pøed
pøestìhováním v Ebersgönsu zemøel. Krátce bydlí v
Dutenhofenu také paní Luise Beyerl, vdova po øídícím uèiteli,
døívìjší hostinská u „Krále anglického“ (døíve „Gottl“ podle
Gottlieba Zeidlera).
O pøejmenování starého hostince podává zprávu dle vyprávìní
její tety paní Anne Mertlové.
Bylo to v srpnu roku 1904. Císaø František Josef I. rakouský a
král Eduard VII. anglický se setkali v Mariánských Lázních.
Moje teta vidìla oba monarchy – Franz Josef se odìl do anglické
a král Eduard do rakouské uniformy – vidìla je z nejbližší
blízkosti, obzvláštì ale anglického krále, když na balkónì hotelu
„Weimar“ pøijímal provolávání oddanosti a vìrnosti.

POLICIE ÈR RADÍ
Zima vystrkuje rùžky
Preventisté Karlovarského kraje by rádi upozornili øidièe, aby na
silnicích dbali zvýšené opatrnosti a svoji jízdu pøizpùsobili
aktuálním povìtrnostním podmínkám.
Jízdu mohou v tomto zimním období øidièùm na mnohých
místech komplikovat nejen husté mlhy snižující viditelnost, ale
také ranní mrazíky èi husté snìžení. Namrzlá komunikace jim
mùže znepøíjemnit jízdu zejména na rychle namrzajících místech,
kterými mohou být napøíklad mosty a pøemostìní nebo silnice v
blízkosti vod èi lesù. Øidièi by mìli svou rychlost pøizpùsobit
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Následující den byla sobota. Byly 4 hodiny odpoledne. Strýc
Emmerich (znám ho jen z doslechu a ze zažloutlých fotografií
nebo zemøel v první svìtové válce v roce 1917 v Bukovinì na
zápal plic) stál v bílé kazajce a zástìøe pøed domovními dveømi a
louèil se s povozníkem piva, který právì pøivezl do sklepa jeho
dodávku. Teta se vrátila do domu, když pøed domem zastavilo
elegantní auto. Šofér vystoupil a zeptal se strýce, zdali by mohli
dostat kávu. Poté co byla otázka kvitována, vystoupili dva
pánové a šli do pokoje pro hosty a pøilehlého sálu. Moje teta se
lehce zalekla a strýci rychle zašeptala: „Toto je ten anglický
král!“ Ale strýc se jí vysmál a øekl: „Jakpak by zrovna k nám
pøišel anglický král!“ Teta se nechala uklidnit. Oba pánové se
mezitím usadili v zahradì, zatímco jim strýc prostøel stùl. Teta
jim v mezièase donesla z „hatí“ dížku mléka, aby kávu opatøila
smetanou, nebo to byli lidé ušlechtilých mravù, to vidìl i slepý.
A vzdor tomu – „on“ se velmi podobal tomu anglickému králi,
kterého vèera vidìla.

Zatím co vaøila kávu, stál øidiè setrvale vedle ní a pozoroval každý
sáh její ruky. Poté když strýc servíroval, pøedstavil už tlumoèník:
„Jeho Velièenstvo král anglický.“ Zdali strýc pomyslel na zvolání
jeho ženy?
Král mu poté vyslovil pochvalu za dobrou kávu, dostal k ní rohlíèky.
Král strýci daroval tlusté cigáro s nábøiškem, skrze tlumoèníka
povyprávìl, že navštívil Klášter a dotazoval se podrobnì na
rybníkáøství (na své cestì vidìl mnoho rybníkù). Teprve po delším
èase vùz se vznešeným hostem zase odjel. Hned nastal shluk lidí a
právì v Klášteøe dlející zemìdìlští uèni z Kadanì (Kaaden) se pøeli o
to, kdo si sedne nejdøíve na židli, na které sedìl král. V dalších letech
tu bylo mnoho lázeòských hostù, kteøí se také uvelebili v hostinské
zahradì, ve které odpoèíval sám anglický král. Samotná židle mnì
zùstává ještì dobøe ve vzpomínce. Stála na pamì na pùdì, dokud ji
zub èasu a v tomto pøípadì i èervotoè, nerozhlodal.
Když poté v roce 1907 strýc na tehdy ještì pøízemní dùm pøistavìl
jedno patro, šuškalo se dokonce, že mu na to dal peníze král.
Navzdory všem øeèem nazval strýc nyní dùm „Krále
anglického“. Bìhem první svìtové války musel být tento nápis z
politických dùvodù odstranìn. Až do posledka se hostinec nazýval
„Hostinec Emmericha Zeidlera“.
Zdroj: Heimatbrief 1954
Pøeklad: František Pípal

FOTBAL V TEPLÉ
PODÌKOVÁNÍ
Mockrát bych chtìl podìkovat Vám všem za Vaše odeslané hlasy do
ankety Osobnost amatérského fotbalu 2019, jak v krajském, tak i
poté v celostátním kole.
Dìkuji Vám za vaši podporu a omlouvám se za pomaèkané prsty od
tlaèítek mobilu a klávesnic PC. Vaší podpory si vážím a cením.
Druhé místo je taky pìkné a to díky vám všem. Nevadí !!!
Janu Bílkovi obzvláštì dìkuji za mou nominaci do této ankety.
STØEDROVEÈERNÍ FOTBAL RODIÈÙ A DÌTÍ
Na Štìdrý den 24.12.2019 se uskuteènil tradièní turnaj žákù a rodièù,
který se konal v hale v Teplé. Sešlo se nás celkem 16 a náramnì jsme
si to užili.

PF 2020
Vážení spoluobèané, jménem fotbalového oddílu a samotných hráèù
Vám dìkujeme za spolupráci a pøízeò v uplynulém roce. Pøejeme
Vám pevné zdraví, mnoho štìstí a rodinné pohody... A se Vám v
nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní pøedsevzetí tak,
abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2020 byl pro Vás i Vaše
nejbližší šastný a úspìšný.
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NOVOROÈNÍ FOTBÁLEK
Rok 2020 jsme jako každoroènì zahájili tradièním Novoroèním
fotbálkem, který se uskuteènil 1.1.2020 od 14:00 hodin. Fotbálku
se zúèastnilo celkem 13 hráèù dospìlých a 15 žáèkù. Po zahájení
a pøivítání hráèù se rozhodlo, že žáèkové vyzvou k zápasu
dospìlé a tak se i poté stalo. Utkání se hrálo za krásného
sluneèného poèasí a výsledek? Ten nebyl dùležitý, hlavnì, že
jsme se sešli a užili jsme si to. Dìkujeme Saovi Valentovi za
výbornou gulášovku a pohoštìní, které pro hráèe pøipravil.
TURNAJ STARÝCH GARD TOUŽIM
V sobotu 4.1.2020 jsme se s týmem Staré Gardy zúèastnili
halového turnaje Starých gard v Toužimi, kterého se zúèastnili
nakonec 4 týmy – Bezvìrov, Tým Lahváè z Toužimi, Stará garda
Beèova a Teplé. Hrálo se systémem každý s každým,
dvoukolovì, v èase 1x12 minut. Aèkoli se pùvodnì mìlo jednat
spíše o setkání starých gard, tak na palubovce se obèas jiskøilo,
ale všichni zúèastnìní ukázali, že fotbal stále umí a nic ze svého
umìní nezapomnìli.
Náš tým sehrál celkem 6 utkání, s bilancí 4 výhry, 1 remízou a 1
prohrou, skórem 17:8 a ziskem 13 bodù, což znamenalo díky
lepšímu vzájemnému zápasu s týmem Bezvìrova, naše
prvenství. Moc dìkuji poøadatelùm za pozvánku, dle ohlasù se
turnaj líbil všem a pøislíbili, že v uvedeném termínu se sejdou i
pøíští rok.
Výsledky: Teplá – Beèov 7:0,1:3, Teplá – Bezvìrov 2:1, 1:1, Tým Lahváè 3:1, 3:2
V mìsíci únoru se zúèastní tým Staré gardy tradièního
Prezidentského turnaje v Bezdružicích a pøátelského utkání ve
Františkových Lázních.

Spoleèné foto týmu Staré gardy
PROGRAM A PØÍPRAVA ŽÁKOVSKÉHO TÝMU
- sobota 11.1.2020 - 2. kolo Krajského pøeboru ve futsalu - ve
Sportovní hale v Chodovì - starší žáci - 14:15 – Královské
Poøíèí a v 15:25 – Kynšperk

- sobota 18.1.2020 - 3.kolo Krajského pøeboru ve futsalu - ve
Sportovní hale ve F.Lázních - starší žáci – 09:00 – FC Cheb a v
09:35 – Horní Slavkov
- sobota 18.1.2020 - Turnaj mladších žákù ve Sportovní hale v
Kynšperku - roèníky 2007 a mladší
- nedìle 26.1.2020 - 4.kolo Krajského pøeboru ve futsalu - ve
Sportovní hale ve L. Kynžvart - starší žáci – 09:00 – Citice a v
09:35 – Stará Voda
- sobota 2.2.2020 - 5.kolo Krajského pøeboru ve futsalu - ve
Sportovní hale ve F.Lázních - starší žáci – 12:30 – Jiskra Aš a
v 13:05 – Lokomotiva K.Vary
- sobota 15.2.2020 - Turnaj mladších žákù ve Sportovní hale v
Kynšperku – roèníky 2007 a mladší

Ota II. je zabit, Lothar s èástí vojska zajat. Sobìslav I. všechny
zajatce i krále Lothara propouští. Vzájemnì si odpustí, smíøí se a
Sobìslav I. dostává Èechy v léno a k tomu titul nejvyšší øíšský
èíšník a právo hlasu pøi volbì øímskonìmeckého panovníka. Z
následného jejich doživotního pøátelství vzniká spojenectví, na
kterém Sobìslav I. zaèal budovat novou zahranièní politiku.
V roce 1126, nechal kníže Sobìslav I. na pamì vítìzství v bitvì u
Chlumce stávající kostelík na hoøe Øíp opravit a rozšíøit o
západní kruhovou vìž.

Rudolf Káva

POÈÁTKY ÈESKÉHO STÁTU
- série na pokraèování - 9. èást
23. Boøivoj II. vládne do roku 1120 a bojuje v Uhrách po boku
rakouského vojska. Boøivoj odchází do vyhnanství kde roku 1124
umírá.
K založení stavby došlo již døíve, snad kolem roku 1039, kdy
byly do Prahy pøeneseny ostatky svatého Vojtìcha, jemuž byla
kaple na Øípu zasvìcena.
V záøí se Sobìslav I. schází s uherským králem Štìpánem a
urovnají vztahy mezi obìma státy. Do roku 1139 postupnì urovná
vztahy s Boleslavem Køivoústým (Polsko) a úèastní se s
vojskem mnoha tažení, k podpoøe moci všech usmíøených
sousedních zemí.
Boøivojùv náhrobek ve svatovítské katedrále
24. Vladislav I. se znovu ujímá vlády.
V roce 1123 opìt propukají rozpory mezi Pøemyslovci. Kníže
zbavuje Sobìslava údìlu na Moravì a ten prchá do Polska a Øíše,
kde se snaží pøemluvit císaøe k tažení proti Vladislavovi I.
Zásluhou matky obou bratrù královny Svatavy došlo r.1125 k
jejich smíøení. V té dobì již tìžce nemocný Vladislav I. povolává
na Vyšehrad Sobìslava, kde jej uznal svým nástupcem. Sám o
mìsíc pozdìji (12. dubna) umírá.
25. Vlády se ujímá Sobìslav I.
Táhne s vojskem na Moravu,
obnovuje vládu potomkù
zakladatelù údìlných moravských
knížat. Ota II. zbavený Brnìnska
se dotèenì ubírá do Øezna a u novì
zvoleného øímskonìmeckého krále
Lothara III. ho za obrovskou sumu
získá k vojenskému zásahu proti
Sobìslavovi I. V únoru 1126 se odehraje bitva u Chlumce
(u Ústí n/Labem).

V roce 1135 dal
novì opevnit Pražský
hrad (pøestavba na
románský hrad) a dal
budovat nový palác.
V únoru roku 1140
umírá a je pohøben
po boku rodièù
na Vyšehradì.
26. Èeským knížetem je zvolen jeho synovec Vladislav II.
S jeho podporou byl v Praze na Strahovì
založen 1. premonstrátský klášter.

Lothar III. v bitvì u Chlumce
proti èeským oddílùm

Strahovský klášter
Interiér baziliky
Královská kanonie premonstrátù na Strahovì
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V pøedjaøí 1141 provede drastický zákrok proti opozici na
Moravì. Na jaøe 1142 v odplatu vtrhne vojsko Konráda
Znojemského do Èech a v bitvì u vrchu Vysoká vítìzí.

Vrch Vysoká 471 m n.m.

Románský reliéf ve výklenku
malostranské vìže Juditina mostu

Následnì oblehne Pražský hrad (požár kostela sv. Víta a
kláštera sv. Jiøí), nedobude jej a v èervnu je nucen se stáhnout.
Jaro 1143 trestná výprava Vladislava II. na Moravu.
Papežský legát zprostøedkoval smír, rozpory však trvají.

Koncem roku 1172 král Vladislav II. rezignuje ve prospìch
syna Oldøicha a obchází tak staøešinský øád. Vzbudí tím nevoli
feudálù i císaøe (krok bez porady s ním).

V roce 1158 se v èele svých vojsk Vladislav II. úèastní 2.
køížové výpravy a císaø jej korunuje za vládce èeské zemì,
udìluje královský titul (2. èeský král).

O trùn se ihned hlásí potomci Sobìslava I.- Sobìslav II., Oldøich
a Václav, kteøí se obracejí s žádostí o pomoc na císaøe Fridricha
I. Barbarossu. Ten propouští Sobìslava II. z vìzení na Pøimdì.
V rámci Svaté øíše øímské zaujal Vladislav II. spoleèenské
postavení hned za císaøem. Umírá na statku své druhé ženy v
lednu r. 1174.
Pokraèování pøíštì

Boje u Milána

Dedikaèní scéna
z Olomouckého horologia

Vladislav II. zde údajnì získal i nový erb – støíbrného lva v
èerveném poli (dosud Pøemyslovci užívali èernou orlici na
støíbrném štítu). Dále získal velikou slávu a 1.000 høiven støíbra
a zlata .

sestavil Jaroslav Andrle

MÍRNÝ VÝHLED
DO BUDOUCNA
Infocentrum Teplá informuje o :
Únor 2020
Úterý 4.2.2020
- Pøednáška PhDr. Daniela Švece - Filmové hvìzdy první
republiky, 17 hod., knihovna mìsta, IC
Sobota 15.2.2020
- Hasièský ples, 20 hod., DK Teplá, SDH
Úterý 25.2.2020
- Pøednáška Ing. Petra Boøila - Pálava a Lednicko valtický
areál, 17 hod., knihovna mìsta, IC
Bøezen 2020
Pátek 6.3.2020
- Jarní posezení pøi muzice, 18 hod., DK Teplá, KPOZ

Rok 1161 syn Sobìslava I. Sobìslav II. (léta vìznìný na Pøimdì
za odboj proti Vladislavovi II.) se neèekanì zmocnil Olomouce.
Po obležení hradu se s Vladislavem II. smíøil a odebral se do
Prahy, ujmout se slíbeného údìlu. Zde byl však zatèen a znovu
uvìznìn na Pøimdì.
V roce 1162 až 1166 zasahuje do sporù o uherský trùn,
intervenuje v Bavorsku a podniká nové tažení s Fridrichem I.
Barbarossou do Itálie (neúspìšné).
Rok 1167 stavba kamenného
mostu (Juditina) v Praze.

Úterý 17.3.2020
- Pøednáška Ing. Petra Boøila - V zemi helvétského køíže Švýcarsko, 17 hod., knihovna mìsta, IC
Úterý 24.3.2020
- Pøednáška PhDr. Daniela Švece - Jan Baa, 17 hod.,
knihovna mìsta, IC
Sobota 28.3.2020
- Zpìváèek Karlovarska, 10 hod., DK, pí. Kuboušková
Maškarní ples - bude vèas upøesnìno a plakátováno, KPOZ
TÌŠÍME SE NA VAŠE SDÍLENÍ NAŠICH AKCÍ
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INZERCE

Úèetní firma
nabízí vedení úèetnictví,
daòové evidence a mezd
Vyhotovíme pøiznání DPH
i roèní daò z pøíjmu, èi daò silnièní.
Podáme potøebná hlášení,
souhrnné hlášení pøenesené daòové
povinnosti (i v elektronické podobì).
Zaøídíme vše na úøadech.
Doklady pøebíráme u nás v
kanceláøi,
ale i u vás doma èi na pracovišti.
umaped@seznam.cz
www.umaped.cz
Mobil: 603 845 153
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Mìstský úøad Teplá
Masarykovo námìstí è.p. 1, 364 61 Teplá
Úøední hodiny:
Pondìlí 7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Støeda
7:00 – 12:00
Ètvrtek 7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 13:00

13:00 – 17:00
13:00 – 15:00
13:00 – 17:00
13:00 – 15:00

Ústøedna:
tel.: 353 176 220, 724 873 065, 724 873 066
e-mail: epodatelna@tepla.cz
Starosta mìsta – Karel Hermann, tel.: 353 176 222, 725 051 043
e-mail: starosta@tepla.cz
Místostarosta – Martin Klepal, tel.: 736 468 805
email: mistostarosta@tepla.cz
Tajemník – Mgr. Vít Èervenka, tel.: 353 176 221, 725 052 502
e-mail: tajemnik@tepla.cz
Sekretáøka starosty a tajemníka, Komise pro projednávání
pøestupkù, mzdy – Soòa Bílková, tel.: 353 176 220, 730 154 845
e-mail: sekretariat@tepla.cz, e-mail podatelna: podatelna@tepla.cz
Ekonomický úsek
Ekonom – tel.: 353 176 226
e-mail: ekonom@tepla.cz
Úèetní – tel.: 353 176 223
e-mail: ucetni@tepla.cz
Úèetní (správa poplatkù) – Hana Vasylišinová, tel.: 353 176 225
e-mail: ucetni.sluzby@tepla.cz
Stavební úøad, územní plánování
Stavební úøad – Bc. Anna Jírová, tel.: 353 176 228, 734 572 928
e-mail: stavebni.urad@tepla.cz
Územní plánování – Jiøina Rùžková, tel.: 353 176 227, 734 258 994
e-mail: uzemni.plan@tepla.cz

ZAJÍMAVÉ WEBY
www.tepla.cz
oficiální stránky mìsta Teplá
www.zstepla.cz
stránky Základní školy v Teplé
www.zustepla.netstranky.cz
stránky Základní umìlecké školy v Teplé
www.tepla.knihovna.info
stránky Knihovny s infocentrem Teplá
www.klastertepla.cz
stránky Kláštera premonstrátù Teplá
www.hasicitepla.wz.cz
stránky SDH Teplá
www.krajzivychvod.cz
stránky Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.kr-karlovarsky.cz
informaèní portál Karlovarského kraje
www.konnersreuth.de
stránky partnerského mìsta Konnersreuth
www.kudyznudy.cz
turistický informaèní portál
tepla.evangnet.cz
Èeskobratrská církev evangelická v Teplé

Matrika, evidence obyvatel
Ing. Lenka Klimková, tel.: 353 176 230, 739 053 678
e-mail: matrika@tepla.cz
Odborný lesní hospodáø
Jaroslav Vìtrovec, tel.: 602 715 673, e-mail: olh@tepla.cz
Polesný
Ing. Radek Vìtrovec, tel: 739 053 789, e-mail: polesny@tepla.cz

INZERCE
Pøíspìvky a inzeráty od obèanù zdarma

Knihovna
Dana Kehrtová, tel.: 353 176 229,
e-mail: knihovna@tepla.cz

Firmy ve správním obvodu mìsta Teplá platí
– velikost A4 Kè 100,-, A5 Kè 50,-, A6 a menší Kè 20,- /
1 uveøejnìní

Infocentrum a kultura
Karla Kunešová, tel.: 353 176 224, 730 154 846
e-mail: kultura@tepla.cz

Subjekty mimo správní obvod mìsta Teplá platí –
velikost A4 Kè 1000,-, A5 Kè 500,-, A6 a menší Kè 200,- /
1 uveøejnìní

Dùm s peèovatelskou službou
Správa domu s peèovatelskou službou - Karel Maïariè
tel.: 723 527 01, e-mail: sprava@tepla.cz
Peèovatelská služba
Vedoucí peèovatelské služby – Mgr. Lenka Hubáèková
tel.: 353 301 111, 774 765 481
e-mail: pecovatelska.sluzba@tepla.cz
Støedisko místního hospodáøství
Technik støediska – Jaroslav Kehrt, tel.: 725 052 503
e-mail: mistni.hospodarstvi@tepla.cz
Správa sportovní haly – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa domu kultury – Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
Správa høbitova - Karel Maïariè, tel.: 723 527 016
e-mail: sprava@tepla.cz

TIRÁŽ
Tepelský zpravodaj, informaèní tisk, grafická úprava a tisk
Mìsto Teplá, vydává Mìsto Teplá - redakce
Uzávìrka 20. dne pøedešlého mìsíce!
Pøíspìvky zasílejte na adresu: kultura@tepla.cz,
na MìÚ do schránky, heslo „Zpravodaj”.
Pøíspìvky nejsou stylisticky upravovány,
omluvte pøípadné chyby v textu.
Vychází v nákladu 330 výtiskù,
tiskne reklamní studio Efekta Mariánské Láznì
Registraèní èíslo: MK ÈR E 11998
Redakce se vždy neztotožòuje s obsahem èlánkù èi inzerce
a není zodpovìdná za obsah a pravdivost.

