HROBSKÉ
9. ročník

Noc kostelů 9. ročník

kdy v Hrobu proběhla její premiéra, a proto pro nás byl počet vstupů
překvapením: evangelický kostel Vzkříšení 165, kostel sv. Barbory 189,
věž sv. Barbory 135, kaplička ve Verneřicích 74 vstupů. Akce měla i přes
vysoký počet účastníků komorní ráz. Noc kostelů nemusí být lákadlem
pro každého. A stejně tak už koncert na barokní loutnu tři sta let starých
hudebních kusů úžasně interpretovaných jejich objevitelem Milanem
Černým. I proto překvapí, že kostel sv. Barbory byl na koncert plně obsazen. Ne každý si sice užil koncert celý, někteří jen ochutnali atmosféru
kostela, ti nejmladší pospíchali do pelíšků a jiní se zavčasu utekli domů
před bouřkou. A právě tu nebe neudrželo a spustilo hromy, blesky a
sloupce vody těsně před zapálením čtyř set svíček na zbořeništi kostela
k jeho letošnímu výročí. Doufejme tedy, že dne 13.12. na den přesně
k jeho 400. výročí zboření, se veškeré živly nad pietou vzpomínky pozastaví spolu s námi a dají nám prostor vzpomenout na dávné časy. S
velkým poděkováním všem, kteří se akce zúčastnili a aktivně jí pomohli,
oběma pánům farářům a panu starostovi za pěkná slova, všem aktivně
zapojeným zaměstnancům úřadu za jejich pomoc a s městu Hrob za
částečné zpřístupnění kostela Vzkříšení. Noc kostelů tedy letos v Hrobu
poprvé a již víme, že ne naposledy.
Kamila Hanzlíková

LISTY
6/2017

Oslava svátku dětí

V pátek 9. června proběhlo na fotbalovém hřišti sportovně-zábavné odpoledne u příležitosti Dne dětí. Akci uspořádalo společně Město Hrob a
TJ Hrob se soutěžní arénou, připravenou Petrem Stolařem. Na akci byla
připravena rovněž prohlídka hasičské techniky místních dobrovolných
hasičů.
(kh)

Úspěch na Osecké Portičce

Nahoře pohled do opravené kaple ve Verneřicích, dole chrámová loď
kostela svaté Barbory.

Účast na osecké Portičce se pro naši družinu stává již pomalu tradicí.
V letošním roce jsme na této umělecké soutěži byli potřetí a opět se
naše vystoupení setkalo s úspěchem a pochvalnými komentáři. Tentokrát i od paní starostky Oseka, což nás velmi potěšilo. Tříměsíční nácvik
country tance pro letošní vystoupení se vyplatil. Před pár dny jsme přitom zjistili, že děti sestavu umí perfektně v tělocvičně, ale na volném
prostranství venku jsou poněkud dezorientované, protože nemají své
záchytné body. Takže se nácvik přesunul na školní hřiště a orientace dětí
se brzy zlepšila. Při samotném vystoupení v Oseku se drobné chybičky
objevily, ale vzhledem k věku děti i poměrně náročné choreografii to lze
pochopit. Potěšující bylo, že se děti po několika taktech hudby dokázaly
opět „chytit“ a pokračovat jako by se nic nestalo.
Marie Szirotná a Jana Nebeská, ŠD Hrob
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Zprávy z knihovny

Vážení čtenáři, ráda bych Vás touto cestou chtěla pozvat do naší městské knihovny, která se již od loňského léta nachází v prostorách zrekonstruovaného volnočasového a informačního centra města Hrob na adrese Komenského 17. Knihovna je v provozu vždy v pondělí a ve středu
od 16.30 do 19.00 hodin. Bude otevřena i během letních prázdnin, takže máte ideální příležitost půjčit si nějaké „pěkné čtení“ na dovolenou
či lenošení na zahrádce. V nabídce máme nové, i léty prověřené knihy,
knihy pro děti a mládež, naučnou literaturu, trochu poezie, spoustu detektivek, sci-fi a fantazy knih, románů pro ženy. Myslím, že každý si zde
najde své.
Knihovna v únoru letošního roku zahájila spolupráci s Regionální
knihovnou Teplice. Pravidelně pro naše čtenáře půjčujeme knihy nejrůznějších žánrů z takzvaného výměnného fondu knih, ze kterého si
knihovny, spadající pod Regionální knihovnu Teplice, mohou půjčovat
výměnné soubory. Ve výměnném fondu je v současnosti asi 19 tisíc
svazků. Tyto knihy pokrývají potřeby čtenářů bez nutnosti vynakládat
finanční prostředky města na nákup literatury.
Kromě spolupráce knihovny s Regionální knihovnou Teplice nakupuje
hrobská knihovna každoročně za finanční prostředky z rozpočtu města
nové knihy. Letos zatím přibylo do knižního fondu hrobské knihovny 45
nových knih, včetně světových bestsellerů. Takže neváhejte a přijďte si
počíst! Ráda vás v knihovně uvítám.
Jitka Fürstová, knihovnice

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že do konce měsíce června musí být uhrazen poplatek za svoz odpadu za rok 2017. Platbu je možné provést v
pokladně Městského úřadu Hrob nebo převodem na účet číslo
19-1060451369/0800, VS 1340. Částka je 350,- Kč za osobu.

Plán činnosti hrobských důchodců ve
2. pololetí letošního roku
SRPEN
11.8. Sportovní hry seniorů v Košťanech
23.8. zájezd na hrad Houska a do Mělníku
(ochutnávka vín v regionálním muzeu a prohlídka muzea kočárků)
ZÁŘÍ
20.9. zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech
ŘÍJEN
12.10. oslava Dne seniorů v restauraci Koruna
zájezd do termálních lázní Rehaklinik Raupennest v Altenbergu
(s možností nákupu)

Městská policie Hrob
telefon 702 000 092

Městská policie Košťany, tel. 606 743 086, 606 743 087
Policie ČR Duchcov, tel. 417 835 444, 974 440 300

Přejeme vám, abyste tato čísla museli používat co možná nejméně.

Blahopřání

Dne 26. července oslaví 81. narozeniny pan
Arnošt Seidler z Hrobu. Hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let mu přejí dcera Marie a syn Arnošt s rodinami, vnoučata
Jirka, Arnošt, Martin, Jakub, Tomáš, Eva a
pravnuk Martin.

Dne 12. května oslavila paní Marie Pavlasová 81. narozeniny.
Dne 14. června oslaví pan Václav Janoušek 94. narozeniny.
Blahopřejeme.

Poděkování

Děkujeme tímto paní Miladě Krsové za ušití kostýmů pro naše vystoupení s country tancem na Osecké Portičce a na Hrobských slavnostech.
školní družina při ZŠ Hrob
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Miloslavě Petrové za trpělivost, úžasnou obětavost a perfektní vedení kroužku ručních prací.
Andulka byla nadšená a mrzí jí, že byl kroužek již ukončen.
Karel a Petra Borovičkovi.
Děkuji Městskému úřadu Hrob a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání a dárek k mým narozeninám, děkuji tímto také paní Stanislavě
Bláhové za milou návštěvu.
Anna Vohnoutová
Děkuji za přání, krásnou kytici a dárek k 55. výročí svatby od Svazu důchodců, zvláště paní Kristě Čurdové a paní Jarmile Sýkorové za milou
návštěvu a krásné posezení. Děkuji také Svazu důchodců za osobní blahopřání a kytičku k mým narozeninám o Dni matek na slavnostní schůzi
v restauraci Koruna.
Rosalie Havlíková

LISTOPAD
návštěva divadla

Děkuji Městskému úřadu Hrob a Sboru pro občanské záležitosti za přání
a dárek k mým narozeninám, milou návštěvu a krásné osobní blahopřání od Mgr. Kateřiny Beranové.
Rosalie Havlíková

PROSINEC
zájezd do Drážďan v době Adventu
předvánoční posezení s programem

Děkuji Městskému úřadu Hrob a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání k mým narozeninám.
Miluše Pechová

PRAVIDELNÉ AKCE

Děkujeme tímto klubu Hrobských seniorů v zastoupení paní Čurdové
a paní Folkrtové za blahopřání s dárky k našemu výročí 55letého manželství.
manželé Dvořákovi

- každé první pondělí v měsíci zasedání výboru SD
- všechny úterky jsou vyhrazeny ke společným aktivitám v zasedací
místnosti MěÚ Hrob (besedy, setkání s písničkou, Klub seniorek, zkoušky pěveckého souboru atd.).
Krista Čurdová, SD Hrob

Město Hrob pořádá
veřejnou sbírku
za účelem „Získání finančních prostředků na projekt
pro záchranu evangelického kostela Vzkříšení v Hrobu“. Své příspěvky můžete zasílat na číslo účtu

247 909 005/0300

Příští jednání ZM

Příští zasedání ZM se uskuteční ve středu 6. září 2017 od 17.30 hodin
v zasedací místnosti MěÚ (nad prodejnou Barvy-laky). Všichni občané
jsou srdečně zváni.
(psz)

Další vydání
Příští Hrobské listy vyjdou v týdnu od 11. září 2017. Uzávěrka příspěvků
od externích přispěvatelů je v pátek 1. září 2017.

Městský úřad Hrob
Úřední hodiny:
PO + ST 8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00
tel. 417 568 562
, email: info@mestohrob.cz
www.mestohrob.cz
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Vstup zdarma, změna programuvyhrazena

Bude otevřen k nahlédnutí, sbírka na rekonstrukci, v přilehlém
arboretu k dipozicilanové centrum a na parkovišti sraz veteránů.

Kostel Vzkříšení:

Doprovodné programy: Koně, kozí taxi, dílničky, pivovary, malování
na obličej

15.45 – Dudáci, Tance Siderea
17.00 – Šermíři Briganti – královský turnaj

- Tržiště, řemesla, projížďky na koních, rýžování zlata, výtvarné
dílny, soutěžní aréna Divadla V Pytli

Areál Zbořeniště kostela:

20.00 – 22.30 - LAS VEGAS – hudebně kostýmová show – Letem
světem popu a rocku (3x45min) 20.45 - žongléři oprávu
P
21.40 – ohňová show
22.30 - ohňostroj

21.00 – Vzkříšení postav našich předků – Duchařský průvod –
oživte s námi tehdejší obyvatele Hrobu!
„Každý poctivý občan v tu noc promění se v hrdinného obránce
města!“ Přijďte v kostýmech

Na točně: Dočasný lunapark a to nejen v pátek a sobotu.

19.00 – „400 let od vypálení kostela“- Happening rekonstrukce
událostí z r. 1617, v celém prostoru areálu, zapojení diváků do
obrany města! Zakončeno výukou dobových tanců všech přítomných.

15.00 – NáHrob sobě! (Přehlídka místních souborů)
16.00 – Premiér – rocková kapela s hitem „Hrobař“
17.30 – Ferit - rocková kapela s průřezem světový
ch hitů

14.30 – Zahájení slavností, Krušnohorská dudácká muzika ,
Historické tance Siderea

14.00 – Průvod historický - 17.století, Krušnohorská dudácká
muzika, všichni umělci

Podium:

Sobota 1.7.2017

Současně od 17.00 soutěžní a tvůrčí program „přípravy na rekonstrukci vypálení kostela“ - výroba kostýmů a rekvizit, stavba
a zdobení kulis a scény, prostorová zkouška na sobotu (srdečně
zveme všechny zájemce o hereckou účast v divadelní rekonstrukci
– akce bude v sobotu1.7.2017 v 19.00!)

17.00 – 20.00 střídavě Dědkové z Kentucky (velký stan),
podkresová hudba (Divadlo V Pytli)
18.00 – Jam-session - Pavel Houfek a přátelé, rytmické nástroje,
hraní všech (známé melodie)

Areál Zbořeniště kostela:

Pátek 30.6.2017 (poslední školní den!)

Hrobské slavnosti 2017
400. Výročí vypálení protestantského kostela (1617)

4
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MUDr. Vlasta Sedláková, s.r.o.
všeobecné praktické lékařství
akreditované pracoviště
Hrob, Rybniční 243
IČO 24733415

Lékárna MEDEA

Mírové náměstí 65, Hrob
Tel.: 417 875 287, hrob@lekarnamedea.cz
Po - Pá: 08:00 - 17:00 hodin
Měříme celkový tělesný tuk.
Stanovujeme typ pleti. Měříme krevní tlak.
• platba poukázkami SODEXO, UNIŠEK, CADHOC.
Nově přijímáme platby prostřednictvím karet
a poukázek Benefity, Benefit Plus a Edenred.
• přijímáme platební karty, Flexi Pass card
• cash back
• rozvoz inkontinenčních pomůcek a léků

Získejte zdarma naši zákaznickou
kartu plnou výhod!
www.alphega-lekarna.cz

Volnočasové centrum města Hrob

Dnes vynechávám klasickou nabídku našeho vašeho centra. Školní rok
totiž pozvolna končí a s ním se rádi
utíkáme ze zajetých kolejí. Zvláštní
jak rytmus školního roku ovlivňuje v
podstatě vše.
Ráda bych se ohlédla po roce a půl
aktivního působení „Centra“, na jeho
začátky, kdy z kurzů byla v nabídce
pouze němčina, na kterou chodila
pouze jedna rodina. Sehnat totiž lektora a kvalitního, který by rád dojížděl do Hrobu, není, ač se to nezdá,
lehké a dostat se do podvědomí a do
vašeho času v již rozjetém školním roce, považuji za skoro nemožné.
Postupně přibylo lektorů a kurzů a díky druhému dni otevřených dveří i vás, účastníků. Nabízíme workshopy, promítání, pořádáme besedy,
přednášky a dokonce i divadla a koncerty. Centrum vytváří propagační
materiály města, zajišťuje propagační materiály k akcím města a shání
propagační materiály, ideálně zdarma, k širšímu okolí, ať už jsou to turistické mapy, ale i informační brožury aj. Navazuje kontakty s okolními
ITC a tím města, a nejen ta, propojuje. Spravuje webové stránky, které
se postupně zaplňují obsahem. A v neposlední řadě pro vás, i díky vašim
darům, neustále zpříjemňujeme prostory našeho vašeho centra.
Od září do prosince pro vás připravujeme tři přednášky na téma 400
let výročí zboření kostela, další divadlo, pokud to dobře dopadne a budeme mít podporu, tak by mohl kostelem sv. Barbory zaznít i adventní
koncert. Nově pak ladíme možnosti promítání filmů – nejen letní kino!
Dále také pracujeme na akci „Živý Hrob“ aneb „Zažij město jinak“, která
u nás již zkušebně proběhla 14. 5. a premiéru má, a po městech v celé
ČR se uskuteční, v sobotu 16. 9. a zapojit se do ní můžete i vy, čímkoliv,
napečením cukroví, prodejem či výměnou čehokoliv na blešáku, uvařením kávy, hudební produkcí, uspořádáním her, turnajů… zkrátka myšlenkou je vrátit veřejný prostor lidem a lidi v něm sblížit.
V září, druhý pátek 8. 9., termín ještě potvrdíme, se bude konat 3. den

Ordinační hodiny:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.00-12.00
7.00-12.00
7.00-12.00
7.00-12.00
7.00-12.00

14.30-18.00
14.30-17.00

Denně v pracovní době možnost objednání na telefonních číslech
417 875 019 nebo 605 767 280.
Špičkové přístrojové vybavení ordinace
(elektroléčba s vakuovou jednotkou, EKG, CRP, měření kotníkových
tlaků, INR, glykémie a jiné)
Očkování - od září proti chřipce, celoročně proti klíšťové encefalitidě,
žloutence typu A,B a pneumokok
O vaše zdraví pečuje zkušený tým zdravotníků
MUDr. Vlasta Sedláková, MUDr. Lenka Sedláková
a
sestra Stanislava Marešová

otevřených dveří centra. Přítomni budou lektoři našich kurzů, budete
se s nimi moci potkat a vyzvědět vše potřebné. Budete si moci centrum
projít a nakouknout do místností, jak se s časem mění, získávají tvář,
zamluvit si můžete nejen dětský koutek na oslavu narozenin svých ratolestí, ale i ostatní místnosti na besedu, schůzi, nahrávání, zkoušení, tvoření atp. Kroužky si v den otevřených dveří budete moci zaplatit. Platit
budete moci na čtvrtletí, půl rok i celý školní rok. Cena kurzu je 50 Kč na
dospělou osobu a 30 Kč na dítě za 60 min., za krátkodobé nemoci, nečekané odjezdy atp. se kurzovné nevrací, hodiny, na které nemohl lektor,
budou nahrazeny. Možnost zaplatit budete mít až do 22. 9. včetně, pro
úhradu vymezíme další dva dny s delší otvírací dobou a nově můžete
kurzovné platit i převodem, ale je vhodné vyžádat si informace o částce,
kterou máte zaplatit a další náležitosti k platbě nutné a to telefonicky
či emailem, kontakt na webových stránkách centra. Bez úhrady kurzovného nebudete moci kurz navštěvovat! Není nadále udržitelné, aby se
platilo zpětně. Individuálně a zcela výjimečně je možné se domluvit na
pozdějším termínu, ale opět je nutné dát vědět telefonicky či emailem
nejpozději do 22. 9., kontakt na webových stránkách centra. Centrum
již nebude kontaktovat vás, není to v našich silách, je vás totiž přesila
a tohoto času je škoda, můžeme ho věnovat přípravě jiných akcí pro
město, tedy pro vás, myslete tedy na sebe! Pro vás tady totiž jsme, vaše
Informační + volnočasové a spolkové centrum města Hrob…
... a při té příležitosti, nenapadl vás po roce a půl našeho fungování nějaký název? Tedy nějaký kratší a výstižnější než je ten oficiální ? Přijďte s
ním na den otevřených dveří, nejlepší oceníme a prosím zapojte se i vy
dospělí, centrum je tu pro všechny…
Kamila Hanzlíková, Informační + volnočasové a spolkové centrum
města Hrob.

Výstavba Volnočasového a spolkového centra města Hrob byla
spolufinancována z prostředků
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Ve dnech 17. - 18. května se senioři zúčastnili zájezdu do ZOO ve Dvoře
Králové, zajeli na přehradu Les Království, navštívili zámek Humprecht a
prohlédli si města Sobotka a Jičín.

Odpoledne s předškoláky

Pro osvědčení předškoláka si ve čtvrtek 8. června přišli budoucí prvňáčci. Nezískali ho však jen tak. Museli nás přesvědčit o tom, jak jsou na
školu připraveni. Moc práce jim to ovšem nedalo. Děti s velkou chutí
a elánem zvládly všechny nachystané úkoly. Naučily se básničku, předvedly své matematické a čtenářské schopnosti, zatančily a naučily se
novou písničku. Na školním hřišti pak předvedly, že jim ani pohyb nedělá potíže. Prostě školáci, jak se patří. Teď je čekají prázdniny, a pak již
usednou do školních lavic doopravdy. Těšíme se na ně.
Mgr. Hana Zubrová, ZŠ Hrob

Ve čtvrtek 25. května proběhly na Stadionu Ivana Hlinky v Litvínově
Sportovní hry seniorů Ústeckého kraje, za účasti 450 závodníků. Naší
organizaci, potažmo město Hrob, reprezentovalo 17 závodníků. Bojovalo se o prvenství v devíti sportovních disciplínách. Pan Pavel Puchmeltr
získal první místo v GOLF SNAGu. Celkové výsledky budou zpracovány
do konce června.
Krista Čurdová SD Hrob

Sokolové závodili

Projekt “Zdravá planeta”

V letošním roce žila celá naše škola vodou. Voda byla tentokrát tématem našeho celoškolního projektu. Všechny třídy se v rámci výjezdů,
exkurzí i enviromentálně zaměřených programů dozvěděly mnoho
nového o této důležité tekutině. První stupeň vyrazil do Opárenského
údolí navštívit vodní Opárenský mlýn. Zde, v této části CHKO České středohoří, pro ně byl lektorkami z Asociace TOM připraven krásný den plný
zážitků. Všechno, co zde děti zažily a co se jim líbilo, prezentovaly při
svých vystoupeních před spolužáky. Prvňáčci se blýskli vědomostmi o
životě vodních živočichů a mimo jiné všem ukázali, jak pěkně už umí
číst, druháci při svém vystoupení zarecitovali několik hezkých básniček s
vodní tematikou, paní učitelka Terezka ve třetí třídě vyzkoušela své spolužáky z vodních znalostí. Čtvrťáci pak všem zahráli krásnou pohádku o
koloběhu vody v přírodě, kde hlavními hrdinkami byly tři kapky vody.
Pátá třída všem pomocí dramatizace ukázala cestu vody z vodní nádrže,
přes úpravnu až do kohoutků a dále pak zpět do řeky. Nechyběly ani informace o kořenové čističce, vodních skupenstvích a k tomu všemu děti
přidaly i spoustu písniček. Všichni si z tohoto dne odnesli nejen spoustu
nových vědomostí, ale i dobrou náladu a odhodlání chránit nejen naše
vodní zdroje, ale i přírodu na celé naší planetě.
Mgr. Lenka Grundová, ZŠ Hrob

Akční květen seniorů

Ve čtvrtek 11. května se uskutečnila v restauraci Koruna slavnostní
schůze k svátku Dne matek za účasti 121 členů. V kulturním programu
vystoupily děti MŠ Hrob, dětský pěvecký sbor Barborka, se svou sestavou mladší i starší cvičenky Sokola a pěvecký sbor seniorů Radost. Divadelní uskupení „Žlučové kameny“ vtipně doplnilo program v duchu
RETRO vystoupení „Děti maminkám“. Milým překvapením bylo, když
paní Ludmila Holá všem přítomným ženám rozdávala zdobená perníková srdíčka, která sama doma zhotovila. Z rukou členek výboru převzalo
kytičku a blahopřání k narozeninám sedmnáct jubilantů. V druhé části
programu k dobré náladě a k tanci zahrála trampská skupina „Dědkové
z Kentucky“.

V neděli 21. května se v Krupce uskutečnil župní přebor mládeže v lehké
atletice a plavání. TJ Sokol Verneřice se zúčastnilo 13 dětí v lehké atletice a 12 v plavání. Soutěž probíhala rozdělená dle věkových kategorií, od
předškoláků až po dorostence.
Pozoruhodných výsledků dosáhla zejména Marie Hovorková, která získala zlatou medaili v plavání, taktéž díky výbornému výkonu v lehké
atletice. Pěkného výsledku dosáhl také Tadeáš Studnička, který získal
zlaté medaile za plavání i lehkou atletiku. Dalším úspěšným účastníkem
byl Jan Vinohradský se získanou stříbrnou medailí rovněž za obě disciplíny, do třetice se umístil Petr Dudešek na bronzové příčce za plavání.
Z děvčat ve své kategorii si odvezla stříbrnou medaili za plavání Terezka
Šroufková a bronzovou medaili Kamilka Vaňková. V lehké atletice si
vybojovaly bronzovou medaili ještě opět Kamilka Vaňková a Kateřina
Havlíková. V konkurenci mládeže z Podkrušnohoří považuji veškeré
tyto výsledy za velmi pěkné. Za TJ Sokol Verneřice se zúčastnili i dospělí
členové zejména z oddílu volejbalu, kteří pomohli s organizací soutěží,
včetně řízení z funkce rozhodčích. Všem patří poděkování. Za snahu byli
všichni soutěžící odměnění zaslouženou malou odměnou.
Karel Klobouk, starosta TJ Sokol Verneřice

Vítání občánků

Ve středu 17. května proběhlo v nově opravené obřadní síni Městského úřadu Hrob vítání občánků. Do života bylo uvítáno 9 dětí. Maminky
dostaly každá kytičku a pro své miminko dárek. Hezké vystoupení si připravily děti ze 4. třídy základní školy paní učitelky Mgr. Hany Zubrové.
Vážení rodiče, pokud máte zájem o další vítání občánků, přihlaste se
prostřednictvím tiskopisu, který byl otištěn v minulém vydání Hrobských
listů. Naleznete ho rovněž na našich webových stránkách, nebo si ho
můžete vyzvednout v kanceláři matriky. Vyplněný a podepsaný tiskopis
doručte na úřad nebo jej můžete vložit do schránky na dveřích úřadu.
(wol)

HROBSKÉ LISTY - vydává Městský úřad Hrob, U radnice 234, 417 04 Hrob. Evidováno pod značkou: MK ČR E13088. Šéfredaktor:
Pavel Szirotný (psz@tempus.cz). Digitální sazba pomocí Adobe InDesign CC 2017. Tisk: RS Design Teplice. Nevyžádané příspěvky
a fotografie se nevrací. Redakce si vyhrazuje právo na redakční úpravu, příp. zkrácení příspěvků od externích přispěvatelů. Náklad
500 ks. Rozšiřováno zdarma.

