1

LISTOPAD 2006
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 11
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ MĚSTA
V předvečer státního svátku ke Dni vzniku samostatného čs.
státu dne 27. října 2006 byl uspořádán desátý slavnostní
večer, který byl již tradičně spojen s udělením ocenění a
poděkováním významným osobnostem našeho města.
Letos poprvé v prostorách SOU Teplice nad Metují z důvodu
rekonstrukce budovy MěÚ.
Slavnostní večer v 18 hodin zahájily děti ZUŠ Broumov. Dále
zazpívala Klára Nentvichová za doprovodu Ladislava Šikuta.
Poté následoval projev starosty města Milana Brandejse a
poděkování vybraným občanům našeho města.
Z rukou pana starosty ocenění občané obdrželi pamětní list,
minci města Teplice nad Metují, hodinky se znakem města a
finanční dar. Večer byl zakončen státní hymnou a na závěr
byli všichni přítomní pozváni na pohoštění, které připravili
absolventi SOU.

Mezi letošní oceněné občany patří:
pan Zdeněk Pejskar
za celoživotní přínos k rozvoji obce,
za aktivní a obětavou činnost v orgánech města.

pan Jaroslav Holman ml.
za mimořádné sportovní výsledky v Mistrovství ČR a
Českém poháru v Automobilových orientačních soutěžích
v letech 2000 – 2006.

1

2

Usnesení č. 1
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne
2. listopadu 2006
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
1/1
Jednoho dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva pro výkon
funkce starosty a jednoho neuvolněného člena zastupitelstva pro
výkon funkce místostarosty.
2/1
Zvolení Milana Brandejse starostou města Teplice nad Metují.
3/1
Zvolení Jiřího Kohla místostarostou města Teplice nad Metují.
bere na vědomí
4/1
Zprávu o výsledku voleb v Teplicích nad Metují.
Teplice nad Metují, 6. listopadu 2006
Jiří Kohl, místostarosta
Milan Brandejs, starosta

*************************************************

Společně a slušně
Vážení voliči,
chtěli bychom vám touto cestou poděkovat za podporu našich
kandidátů do zastupitelstva Města Teplice nad Metují,
konaných ve dnech 20-21.9.2006. Naše sdružení nezávislých
kandidátů ,,společně a slušně‘‘ díky vám získalo celkem 2
mandáty.
První mandát získal s 221 hlasy Luděk Suchánek z Lachova
kandidující na čtvrtém místě. Druhý mandát získala s 211
hlasy Hana Zápotočná z Horních Teplic kandidující
na devátém místě.
Jak mnozí již víte, v průběhu předvolebního vyjednávání
došlo k nečekané události, když Hana Zápotočná se vzdala
mandátu ve prospěch prvního náhradníka a ten následně se
vzdal ve prospěch náhradníka druhého. Dovolte nám zcela
otevřeně vysvětlit důvody našeho počínání.
Důvodem byly osobní a zdravotní důvody Hany Zápotočné,
které neumožňovaly stoprocentní nasazení ve zvolené funkci.
Zdravotní důvody není asi vhodné rozebírat. Osobním
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důvodem je však povinnost ošetřování, kterou má paní
Zápotočná o svou maminku. Mnozí z vás si řeknou – proč
tedy vlastně kandidovala? Odpověď je celkem jednoznačná.
Každý, kdo byl zapojen do předvolebního zákulisí ví, že byl
ohromný problém naplnit jedenáctičlennou kandidátní listinu.
Tento problém se netýkal nejen naší strany. Hana Zápotočná
byla po mnohačetných naléháních a především pod
podmínkou zařazení na zadní pozice v kandidátní listině
nakonec přemluvena a umístěna na devátém místě. Tedy
třetím od konce.
Po zveřejní výsledku komunálních voleb byla ihned svolána
schůzka sdružení. Paní Zápotočná byla ve velmi tíživé situaci,
kterou nechtěla déle protahovat. Bylo jí velice líto, že nemůže
nastoupit na zvolenou pozici. Bylo hledáno řešení, které by
vůči vám voličům bylo co nejrozumnější a nejspravedlnější.
Nebylo by vhodné vás obelhávat do doby pozdějšího
odstoupení a bylo přistoupeno ke vzdání se mandátu v co
nejkratší době.
Prvním náhradníkem byl dle výsledkové listiny byl pan
MUDr. Ladislav Hnátnický se celkově 183 získanými hlasy.
Ten po vyslechnutí názoru paní Zápotočné a po zhlédnutí
výsledku voleb usoudil, že podpoří ihned druhého náhradníka
pana Pavla Bornu. Důvodem tohoto zcela nezvyklého kroku
bylo vnést ,,mladou krev‘‘ do nově navrženého zastupitelstva.
Věříme, že pan Pavel Borna nás v našem rozhodnutí
nezklame a bude čestně hájit vaše požadavky. Pan Pavel
Borna získal celkem 171 hlasů, což jen naše rozhodnutí
umocňuje.
Doufáme, že důvody těchto kroků jsou pochopitelné a snad
ospravedlňující. Nechceme, abyste tento čin brali jako
podvod vůči vám. Nesnažíme se nic skrývat a tajit.
Děkujeme za pochopení.
Za společně a slušně – Hana Zápotočná, MUDr. Ladislav
Hnátnický a Pavel Borna.
Rádi bychom jménem Sdružení nezávislých kandidátů
“Rovně” poděkovali všem, kteří nám v komunálních
volbách dali svůj hlas. V příštích čtyřech letech se budem
jako členové zastupitelstva snažit nezklamat Vaši důvěru.
Jiří Kohl, místostarosta
MUDr. Jaroslava Neoralová
Lenka Kerestešiová
Nezávislí 2006 děkují občanům Teplic nad Metují za podporu
při volbě zastupitelů našeho města. Konečný výsledek, který
za 41,88% hlasů přidělil našemu uskupení 5 z 11 křesel u
zastupitelského stolu, považujeme nejenom za vítězství
v komunálních volbách, o které zase tolik nejde, ale za
potvrzení dobře vykonané práce v minulém volebním období.
Za volební uskupení Nezávislí 2006 Milan Brandejs
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“DEMOKRATICKÉ VOLBY”
Pořadí dle Vašich hlasů :
1. Radim Války
2. Milan Brandejs
3. Radek Myška
4.-5.Oldřich Schejbal
4.-5.Petr Metelka
6. Rudolf Šošovička
7. Jiří Kohl
8. Anna Válkyová
9. Zdeněk Pouznar
10. Jaroslava Neoralová
11. Jiří Čorej

406
370
312
304
304
298
296
265
263
251
249

Členové zastupitelstva (volební zákon):
Společně a slušně : Luděk Suchánek
221
Pavel Borna
171
Rovně : Jiří Kohl
296
Jaroslava Neoralová
251
Lenka Kerestešiová
227
Nezávislí 2006 : Radim Války
406
Milan Brandejs
370
Radek Myška
312
Oldřich Schejbal
304
Jaroslav Urban
212
KSČM a nezávisl : Jaroslav Martinec
237
V červnu 2006 vyhrála volby ODS a dodnes nevládne.
Tepličtí občané dali většinu hlasů lidem, kteří se do
zastupitelstva nedostali. Také máte pocit, že by se mělo něco
udělat s volebním zákonem?
Radim Války

Rádi bychom, aby tento server pomohl v širším kontextu
apelovat na studenty, kteří se rozhodují o své budoucnosti
nebo na pracovníky chystající se na rekvalifikaci, aby
sledovali vývoj nabízených pracovních míst a podle toho se
snažili určovat své priority ve vzdělávání. Trendem je co
nejdelší obecně zaměřené studium doplněné dle potřeb o
konkrétní specializační nadstavbu. Jít dlouho jedním směrem
se v dnešní době plné změn nemusí vyplatit. Stejně tak jako
podniky musí umět rychle reagovat na změny i jejich
zaměstnanci musí být připraveni a vybaveni ke změnám.
Tento trend je výzvou dnešní doby.
V rámci svých cílů chceme přispět ke zlepšování
podnikatelského prostředí a tím zároveň k lepší zaměstnanosti
v našem regionu.
Za Podnikatelský klub Broumovska
Radka Vlachová,manažerka
Podnikatelský klub Broumovska
Mírové náměstí 56 (P.O.Box 81), 550 01 Broumov
e-mail: radkav@broumovsko.cz
http://prace.broumovsko.cz
tlf./fax: +420 491 521 108
mobil: +420 736 481 778

THE BEATLES
V TEPLICÍCH NAD METUJÍ
KINO Teplice nad Metují

***********************************************************************************

PRACUJTE NA BROUMOVSKU
O serveru http://prace.broumovsko.cz
V listopadu 2006 jsme spustili regionální burzu práce
provozovanou Podnikatelským klubem Broumovska (PKB)
ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska (APRB).
Server bude informovat o volných pracovních místech a
zároveň sloužit jako databáze lidí, kteří práci hledají.
Aktuálnost bude záviset na uživatelích samotných – veškeré
nabídky budou zneplatněny zasláním informace manažerce
projektu na e-mailovou adresu radkav@broumovsko.cz.
Potřeba takového projektu vyplynula z diskuzí členů
PKB, kteří jsou přesvědčeni, že na Broumovsku lze nalézt
dobré zaměstnání, ale kvalifikovaných pracovníků je zde
nedostatek.
Spojit svou budoucnost s budoucností našeho Broumovska
je možné, ale i zde platí obecné vývojové trendy. Tedy posun
potřeb zaměstnavatelů od méně kvalifikovaných dělnických
profesí ke kvalifikovanějším operátorům a oborovým
specialistům. Stejně tak jazyková vybavenost je základním
předpokladem k snadnějšímu uplatnění na trhu práce. Rádi
bychom tento fakt dokumentovali informováním o volných
místech a nárocích na ně na jednom místě.
3

PÁTEK 1. prosince v 19.30 hodin
The
BEATLES
Revival
(Představí se vám kapela z Kladna, díky níž se můžete vrátit o
čtyřicet let zpátky a prožít si znovu krásné časy Beatlemánie. Za
sedm let odehráli tito čtyři kluci z českého Liverpoolu
neuvěřitelných 1325 vystoupení. Mezi významné akce na které byli
zváni patřilo narozeninové párty královny Alžběty II, svatební párty
nejlepšího nizozemského fotbalisty Ruud van Nistelroye, ples
k desetiletému výročí TV NOVA a mnoho jiných významných
vystoupení).
Vstupné: v předprodeji 100,‐Kč, na místě 120,‐Kč
Předprodej je od 13. listopadu 2006 v Infocentru v Teplicích nad
Metují.

CHVILKA POEZIE
Víte, že v místním domově důchodců je někdo, kdo se
věnuje poezii.
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Z dílny autora a samozřejmě s jeho svolením vám nabídneme
dvě básničky.
Jan Ludvík Bosák z Lanškrouna
Vyznání víry!
Hrozně pěkně, krásně, píšu svoje básně.
Ten, který světy tvoří i mým plamenem hoří!
V životě i v každém boji, on naše cesty spojí.
Jemu nestojí v cestě nic,
já mám od něho v ruce petrklíč.
Když odejdu, za chvíli jsem tu zas
A jsem to zase já, kdo bohatého ducha má.
Já vcházím nahoru a dolů s jeho pomocí
A věřte mi, vždy stejný sen, kdo má rád svoji zem.
Dnešní doba
Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují,
když vcházím na prahu století do nové doby,
kde malý vrabčák zobe z ruky tygra,
kde stromy padají uprostřed dne, pod tíhou sekery roku,
kde drobné padají do kanálu, když oni mě obkličují.
Ludvík Bosák z Lanškrouna

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA ‐ od 12.12.2006
Informační centrum Teplice nad Metují
betlémy, cukroví, perníčky, ukázky ručních prací
(vše co k Vánocům patří )
Otevřeno: denně 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 hodin
-

************
Kino Teplice nad Metují

Koncert skupiny K2
(Klára Gajová – zpěv, el. kytara , Michaela Vrzalová – zpěv,
baskytara, Šárka Borůvková – zpěv.)

Úterý 12. prosince 2006 v 10.00 hodin
Vstupné: 30,-Kč

*****************************************
Kino Teplice nad Metují

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ Broumov
Středa 20. prosince v 16.00 hodin
Účinkují děti z Teplic nad Metují
Vstupné: dobrovolné

************
4

Kultura v okolí
Hronov: 26.11. Vánoční trhy uměl. řemesel – sál Josefa Čapka (9.00
–17.00 hod.)
Náchod: 11.11. 06 Martinské slavnosti
17.15 Martinský lampiónový průvod s Martinem na bílém koni
18.00 Přivítání svatého Martina v Náchodě
20.00 Martinská taneční zábava ve Vatikánu, hraje skupina “Pro
radost”, vstupné 50,-Kč
Broumov: 4.12. v 19 hod. Kornelovy vdovy, pražské div.
představení, hrají –Michaela Dolinová, Milena Steinmasslová nebo
Jana Šulcová, Městské divadlo,vstupné: 150,-Kč
9.12. v 15 hod., Městské divadlo- pohádka Čertův švagr, vstupné:
40,-Kč
Police nad Metují: 21.12. v 19.30 hod. Vánoční koncert Václava
Hypše, Kolárovo divadlo,vstupné: 150,-140,-130,-Kč
23.12. v 18 hod. na náměstí –Předvánoční vytrubování (ZUŠ
Police nad Metují).

KNIŽNÍ NOVINKY – výběr
KUNC,Radovan: Cestami Trollů
(Autor zaznamenal podrobně a poutavě výsledek více než
desetiletého důkladného objevování Norska v sedle bicyklu.
Jsou tu soustředěny ty nejkrásnější a nejzajímavější cesty).
WARNER,Penny: Jak lépe využít čas strávený s dětmi
(I čas strávený s dítětem v koupelně nebo v kuchyni, při
čekání u lékaře, při ukládání k spánku i při cestování autem
může být časem zábavy a rozvíjení schopností a dovedností
dítěte).
HOFMANNOVÁ,Corinne: Bílá Masajka
(Autobiografické.V keňské buši hluboko ve vnitrozemí vede
Švýcarka Corinne po boku negramotného masajského
náčelníka život plný strastí, ale přesto se z počátku cítí
šťastná. Avšak každodenní živoření v neuvěřitelně
primitivních podmínkách s sebou přináší neustálé problémy).
FOER,Jonathan Safran: Naprosto osvětleno
(Mladý americký Žid se rozhodne na Ukrajině pátrat po
osudech svých předků. Spolu se stejně mladým a naivním
Rusem Alexem odhalují o minulosti víc, než by jim bylo milé.
/Alexovy texty jsou jednou z velkých „atrakcí“díla./
FRANČEROVÁ,Eva: Ahoj Jane
(Kniha vzdává hold a poctu světoznámému umělci a
fotografovi Janu Saudkovi. A zároveň člověku, který rád a
vědomě dráždí, provokuje a vzrušuje veřejnost svým stylem
života, myšlením a jednáním).
PODĚKOVÁNÍ
Myslivecké sdružení SKÁLY Teplice nad Metují děkuje
všem dětem, které se zúčastnily sběru kaštanů pro zimní
přikrmování lesní zvěře.
Petr Metelka, předseda MS

MALÁ ÚČAST NA CVIČENÍ S DĚTMI
Maminky, tatínkové, babičky a dědové dětí od 1 do 4 let,
přijďte na cvičení!
KDY: každé pondělí od 16 do 17 hodin
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KDE: v tělocvičně mateřské školky
Hodina je rozložena do několika částí:
- uvítání s maňáskem Amálkou
- říkadla spojená s pohybem na rozcvičení
- cvičení na nářadí
- hudební chvilka, lidové písničky v doprovodu jednoduchých
hudebních nástrojů
- na závěr pohádka a rozloučení s Amálkou
Cvičení je skvěle připravené Helenou Šikutovou.
Škoda, že nás dochází tak málo. Z celých Teplic maximálně
4-5 dětí. V době nemocí pak trvale 2-3 děti chybí.V pondělí
13.11. jsem na cvičení přišla sama s Emou.V takovém
případě přicházejí vážné myšlenky, zde má vůbec smysl toto
cvičení dělat.
Proto apeluji na vás, abyste znovu zvážili, zda opravdu
nenajdete jednu volnou hodinu v týdnu pro vaše malá
zlatíčka.
Chápu pracovní nasazení matek. Ale není nad dobrou
aktivitu v místě bydliště, kde vaše děti získají nové kamarády
a naučí se novým dovednostem. Děti se lépe přizpůsobí
školkovému prostředí a při jejich nástupu do MŠ jim již
nebude neznámé ani prostředí ani paní učitelka. Cvičení je
pro dospělé fyzicky nenáročné. Nabízí se možnost, přesunout
cvičení na 15 hodinu, aby maminky dvou dětí do 6 let, měly
zajištěné hlídání. Školka je otevřena do 16 hodin.
Máte-li zájem , ale z vážných důvodů nemůžete, sdělte to
paní Šikutové, ať ví, jak se rozhodnout!
Na pondělní setkání se těší
maminka Hanka Mertlíková s malou Emou
Stěnavan přijímá nové členy
Stěnavan – pěvecký sbor při ZUŠ Broumov přijímá
kdykoliv nové zájemce o sborový zpěv do svých řad. Tento
pěvecký sbor tvoří především amatérští zpěváci z řad
dospělých a také i mládeže, kteří bydlí v Broumově nebo
dojíždějí z okolí (Hynčice, Meziměstí, Teplice nad Metují a
Police nad Metují). Soubor má kolem 30 členů a proto
zazpívat si v tak početném tělese je opravdu zážitkem.
Mnozí se domnívají, že přihlásit se do Stěnavanu
může jen ten, kdo výborně zpívá, zná noty a rytmus, ale ve
skutečnosti toto není vůbec potřeba, protože kolem vás zpívá
mnoho zpěváků, kteří part již umí a podrží vás.
Nebojte se zkusit přijít i nezávazně na naší zkoušku
v hudební škole každou středu v 17.30 hodin. Zejména
uvítáme mužské hlasy.
Jako současný dirigent sboru chci poděkovat všem
stávajícím členům za příjemnou vzájemnou spolupráci.
Mgr. Ladislav Šikut.

CYKLO-SKI KLUB
TJ Slavoj Teplice nad Metují
Jak si jistě mnozí povšimli, tak se každou druhou sobotu
mezi 8 až 10 hodinou ranní sešlo pár cyklistů před lékárnou, a
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vášnivě debatovali nad plánovanou trasou. Jednalo se
především o členy nově založeného cyklo-ski klubu, kteří
podnikaly výlety do našeho okolí v délce 30-70 km. Před
koncem sezóny však byly uskutečněny i výlety s délkou přes
100 km. Jednalo se o přejezd Orlických hor a o pokoření
Černé hory.
Dne 14.10. 2006 proběhl poslední výlet, zakončující nultou
letní sezónu. Byla naplánována tajná výprava, která vedla po
trase “krátkých sudet”. Výlet byl zakončen v propůjčené
klubovně místního volejbalového oddílu. Zde proběhlo
vyhodnocení letní sezóny a plánování aktivit v sezóně zimní.
Informace týkající se zimní sezóny budeme zatím tajit. Pokud
vše dopadne dle očekávání, tak se bude na co těšit.
Pro ty, kteří raději jezdí na kole, můžeme slíbit, že
vyjížďky konané v letní sezóně budou i nadále pokračovat
v obdobném stylu. Mezi velmi zajímavé výlety mohu zmínit
např. trasu Teplice, Mierozsow, Gluzsyca, Zagore Slonske
(přehrada).

Pro ty, kteří si netroufnou na výlety v plné délce se zároveň
připravují kratší a méně náročné trasy. Kalendář na příští rok
bude zveřejněn někdy z jara.
Pavel Borna, Cyklo-ski-bus
Ráda bych vzkázala těm, kteří vhodili do řeky Metuje
dopravní značku označující autobusovou zastávku, že síly se
dá využít i k užitečnějším činnostem.
Lenka Kerestešiová
DALŠÍ TITUL MISTRŮ ČESKÉ REPUBLIKY DO TEPLIC
NAD METUJÍ !
Přesně, v době konání letošních komunálních voleb, se
jelo v prostoru okolo Jilemnice a Nové Paky poslední letošní
dvoukolo MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v
Automobilových orientačních soutěžích. / AOS / . " Karty "
byly rozdány takto: Šanci na titul už měly pouze dvě posádky
- obě reprezentující Autoklub Teplice n. M ! Úřadující mistry,
Holmana s Poláčkem, mohla o titul připravit pouze klubová
posádka Radvan - Černý. Ale to jen v případě, že obě kola
vyhraje a mistři budou 2x horší než druzí. Noční část soutěže,
bohužel, patřila v letošním seriálu k těm lehčím. To našim
posádkám nevyhovuje. Tady se dostatečně neprojeví kvalita a
připravenost posádek. O výsledku rozhoduje velmi malý
počet trestných bodů. Pro naše borce platí, že čím těžší soutěž
( dlouhá trať, těžké časy, stav komunikací a počasí ), tím
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lepší výsledek. Noc vyhráli "domácí " z Vrchlabí, druzí byli
"skoro domácí z Rovenska a třetí Holman s Poláčkem. Takže
po noci bylo již vše jasné. Denní část soutěže byla od jiného
autora a skoro všechny posádky ji hodnotily, jako
nejnáročnější z celého letošního seriálu. Tam už našim
soutěžákům o nic nešlo. Na start nastupovali s vědomím, že
úřadující mistři svůj titul obhájili a Radvan s Černým dosáhli,
zatím, svého nejlepšího výsledku v MČR. Počet trestných
bodů v denní části jasně mluví o suverenitě posádek,
reprezentujících AUTOKLUB ŠKODA TEPLICE NAD
METUJÍ .
Výsledky 9.kola MČR -JILEMNICE
1.PIVOŇKA -KUKLÍK
523 TB
2.AČAI.BOROVIČKA
554 TB
3.HOLMAN-POLÁČEK
595 TB
6.RADVAN-ČERNÝ
644 TB
Výsledky 10.kola MČR -Nová Paka
1.HOLMAN -POLÁČEK
621 TB
2.RADVAN-ČERNÝ
1308 TB
3.ZDRUBECKÝ -KOTINA
1542 TB

papírových, igelitových i textilních. Moc jsme nepočítali s tím, že
ještě dnes někdo zvládne výrobu papírového draka. A jak to
dopadlo? Asi nejlepší je pohled dětí, pro které jsme tuto akci
pořádali. „ Na podzim nejraději pouštím draka a sbírám kaštany. Ale
těch už moc není. S drakem to není o moc lepší, vítr moc není, ale
drakiáda se docela povedla. Sice vyhrál domácky vyrobený drak, ale
bylo pěkné ho pozorovat.“
Za ASPV Líba Hažmuková, za děti Filip Červený

DEJTE SI DÁREK K VÁNOCŮM !
Prověřte si své zdraví a přijďte si nechat změřit na přístroji
Oberon OSTEOPORÓZU.
Vyšetření je nebolestivé a trvá 20 minut, poplatek 20,-Kč.
Měření proběhne 5.12. 2006 od 10 – 16 hodin v lékárně
v Teplicích nad Metují. Vážní zájemci přihlaste se do 2.12.
2006 v lékárně u p. Bornové.
Akci pořádá MO ČČK Teplice nad Metují
AUTOŠKOLA
provádí kurzy k získání
*všech skupin řidičského oprávnění A1,A,B,C,T,E,D
*včetně kondičních jízd
*školení řidičů
*školení pro vysokozdvižné vozíky
Informace na tel. čísle:491522877, 777621552
Zahájení kurzu k získání řidičského průkazu:
v Broumově od 15 h.
v Polici n.M. od 15h.
28.11.2006
30.11.2006
19.12.2006
21.12.2006
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov
www.autoskola-fiedler.wz.cz
VYMĚNÍM BYT 1+1 v osobním vlastnictví na Kamenci
v Teplicích nad Metují za jakýkoliv byt (i větší) v Teplicích nad
Metují nebo na Broumovsku.
J. Malý, Komenského 180, tel.: 604 509 922.

Celkové výsledky MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V
AOS PRO ROK 2006
1.HOLMAN-POLÁČEK
298 bodů ATK Teplice n.M.
2.PAULŮ-PAULŮ
295 bodů ATK Jilemnice
3.RADVAN-ČERNÝ
291 bodů ATK Teplice n.M.
Pro Jaroslava Holmana je to již jedenáctý titul MISTRA
ČESKÉ REPUBLIKY V AOS . / jednotlivci,družstva,ZPM /
a třetí titul v řadě za sebou .
UPŘÍMNĚ GRATULUJEME!
Za Autoklub Teplice n.M.,Klimeš Stanislav

Drakiáda
Nejenom vzácné a méně vzácné opeřence bylo možno vidět
v neděli 23. října létat nad Teplicemi. Na obloze se objevili draci a
to ne ledajací. K organizaci této akce nás vedly milé vzpomínky
z dětství a trochu lítost, že dnešní děti této zálibě moc neholdují.
Pan Kohl nám vyšel vstříc a objednal dostatečné množství draků
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