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poradíme
v zítřejším Deníku

Adéla veze tři olympijské
zlaté medaile z Koree

Dobrá zpráva
pro milovníky
masopustů
Tradiční masopustní
průvod
připravuje
Mikulov na sobotu 2.
března. Masopust se
letos bude konat už podevatenácté.

Lyžařka z teplické Arkadie vybojovala na Světových zimních hrách speciálních olympiád v Korei třikrát zlato
Teplice, Korea – Z dějiště 10.
Světových zimních her Speciálních Olympiád v korejském
zimním
středisku
Pchjongčchang hlásí vedení
české výpravy skvělé medailové úspěchy.
Lyžařka Adéla Šavlová z teplické Arkadie se může pochlubit hned třemi zlatými medailemi pro naši sportovní reprezentaci na Světových zimních hrách speciálních olympiád, které se právě konají v
korejském zimním středisku
Pchjongčchang.
Podle zpráv z dějiště her
naši sportovci zatím získali
celkem 12 zlatých, 9 stříbrných a 9 bronzových medailí.
Úspěchy slaví i další závodníci ze severu Čech. Snowboardistka Denisa Trmalová ze
sportovního klubu Seba Tanvald se může pochlubit bronzovou medailí. Marek John ze
stejného klubu ve finálových
soutěží ve snowboardingu také uspěl a umístil se na páté
příčce.
Sportovci tráví v Korei dva
týdny. Těsně před víkendem i
v Korei hustě pršelo a organizátoři museli upravit a zhustit program na další dny.
„Běžci v sobotu dopoledne
zvládli kvalifikaci pro trať 2,5
km odloženou z předchozího
dne, odpoledne finále na 5 km.
Takže Adéla Šavlová z Teplic
a Zdeněk Mucha z Tuchořic
museli absolvovat oba závody. Dopolední kvalifikace
zvládli jako rozcvičku a v odpoledním finále, zhruba po
čtyřech hodinách odpočinku,
rozjeli a rozbruslili ve velkém
stylu,“ podává zprávy Hana
Válková přímo z dění olympiády.
Adéla v běhu na 5 kilometrů získala své první zlato.
„Čeká ji dnes ještě finále na 2,5
kilometru a pak poběží štafetu
4 x 1 kilometr,“ řekl nám včera ráno Vladimír Šavel, který
společně s manželkou sledoval na internetu s napětím

ZAZNAMENEJTE SI

Olympiáda v korejském Pchjongčchang

Z dějiště 10. Světových zimních her Speciálních Olympiád v korejském
zimním středisku Pchjongčchang. Adéla Šavlová je na malém snímku
vpravo při zahájení s českou výpravou (vzadu vlevo mává), na dolním
snímku pak na stupních vítězů. První zlatá medaile za běh na 5 km.

Krupka – Městská policie
Krupka se přestěhovala z budovy v ul. Boženy Němcové
(naproti Městskému úřadu
Krupka) do areálu Jednotky
požární ochrany (trasa vyznačena ve městě směrovkou
JPO II ), který se nachází v ulici Alejní 629, Krupka. Veškeré telefonní kontakty zůstaly
nezměněny, tj. tel. číslo na
službu MěPo: 417 861 107 a 602
413 489.
(re)

Čtěte uvnitř
Na sportovní straně

Tepličtí baskeťáci
mají na čele tabulky
tříbodový náskok
Teplice – Prohra v minulém
kole na Kladně nezanechala na
teplických
basketbalistech
negativní stopy. Spíše je nabudila k výkonu, který vedl k
přesvědčivým výhrám nad
Jiskrou Domažlice a SKB
Rokycany.
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Adéla Šavlová na svých milovaných lyžích. Foto: rodinný archiv
úžasné výkony své dcery.
A to ještě netušil, že v obou
závodech přidá Adéla další
dva nejcennější kovy pro českou reprezentaci.
Soutěže Světových zimních
her skončily v úterý tamního
času. Česká výprava se do
Prahy vrací tento čtvrtek.
„Těšíme se, až Adélu ve
čtvrtek přivítáme v Praze na
letišti,“ svěřil se hrdý tatínek,
který společně s maminkou a
bráškou drželi doma všechny
palce a také „zlatou korejskou
jízdu“ své dcery financovali.
Vyšlo to a mi se k
velkému

blahopřání zlaté Adélce rádi
připojujeme!
10. Světové zimní hry Speciálních Olympiád 2013 v Pyeong Changu se začaly 29. ledna a konají se v sedmi sportovních kategoriích – alpském
lyžování, severském lyžování,
snowboardingu, chůzi na
sněžnicích, rychlobruslení,
krasobruslení, sálovém hokeji a ukázkové verzi floorballu.
Hry si kladou za cíl demonstrovat jednotu a překonání
rozdílu v regionálním původu, politickém vyznání, věku,
rase a
vyznání. (ot, lek)
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Stalo se...

10
Ministr
školství,
mládeže a tělovýchovy Petr Fiala
včera představil 10
kroků, které by
měly Českou republiku dovést ke
kvalitním školám a
učitelům. „Cesta ke
kvalitnímu vzdělávacímu systému vede přes
kvalitní učitele, méně administrativy, více času na žáky a studenty, podporu matematiky a technických předmětů a
lepší podmínky pro strategický
rozvoj vysokých škol,“ uvádí ministr školství Petr Fiala. .

Strážníky v Krupce
najdete na nové
adrese, u hasičů

Valentýn na Komárce
Soutěž

Máte rádi romantické
pobyty ve dvou na Valentýna?
Zapojte se do soutěže, kterou
pro vás připravil Teplický deník a
Hotel Komáří vížka. Pro jednoho
čtenáře máme připravený poukaz pro
dvě osoby na romantický víkend v hotelu na
Komárce, zpestřený zimní projížďkou na
nejdelší sedačkové lanovce v Čechách.

Ve středu, čtvrtek, pátek a v sobotu postupně vyjdou čtyři části rozloženého kuponu.
Vystřihněte všechny čtyři části, a pak je nalepte na papír, aby vznikl celý kupon. Ten doručte na: Teplický deník, Kapelní 4, Teplice 415 01 a to do 13. února. Na Valentýna zveřejníme vítěze . Uveďte adresu a telefon.

1. část kuponu

Číst Deník se vyplatí!

Přepadl muže, který
měl v batohu petku
s vínem a 60 korun
Teplice – Až deset let za mřížemi může strávit 33letý muž,
kterého policie v minulých
dnech obvinila z loupeže. Minulý týden v podvečer přistoupil v centru Teplic k dalšímu muži a začal jej tahat
směrem do jedné z bočních
ulic.
Když s ním odmítl muž jít, opakovaně ho udeřil pěstí do hlavy, srazil ho na zem a přitom
vyhrožoval zabitím. Následně ležícímu muži odcizil 60 korun, kapesní nůž a z batohu
dvoulitrovou PET lahev s vínem. Nezranil ho.
(r)

