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– PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

FRK Technik s.r.o.
Pod Dolní drahou 91, 417 42 Krupka
německý výrobce přesných dílů z termoplastů pro automobily
BMW, Daimler, Jaguar, Volvo a další

Pojďte k nám

přijme z důvodu expanze do svého týmu:

Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou

technika specialistu
na robotizace a automatizaci

Pro nový projekt
hledáme posily na tyto pozice:

•
•
•
•
•
•
•
•

– implementace kamerových kontrolních systémů vyžadována alespoň minimální znalost NJ / AJ

seřizovače střikolisů
a operátory/-ky
– do 4směnného nepřetržitého provozu – dlouhý / krátký
týden (ca. 15 směn za měsíc – 12hodinové směny)

Zajímavé ohodnocení, benefity
a týden dovolené navíc

Pokud Vás zajímají bližší informace a máte chuť se stát naším
novým kolegou, pošlete svůj životopis na email:
teplice.cz@ardaghgroup.com
Bližší informace získáte i na telefonu 417 846 530
nebo přímo u nás - Zemská 612, Teplice

Další ročník WITTE TRAINEE programu
začíná v září 2019.
Přihlášky posílejte na:
student@witte-automotive.cz
do června 2019.

R038001

Budeme se těšit na spolupráci s vámi.

Na výrobních pozicích nabízíme až 35 000 Kč
měsíčně plus roční benefity až 40 000 Kč
R0352032

Životopisy zasílejte na adresu
info@frk-technik.com
Telefon: 474 698 000

T echnický specialista pro lakovací linku
Seřizovač
Supply Chain koordinátor
Materiálový specialista/tka
Konstruktér
Nástrojař
Procesní výrobní inženýr
Strojní zámečník

8-10

DĚČÍN

To pravé město pro relaxaci
a volný čas.

11

12-13

DESETINA OBYVATEL
TEPLICE JSOU MOJE
KADAŇSKÝ BŘEZEN
PLANETY NEMÁ
SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
1919
KVALITNÍ PITNOU VODU O kultuře, společenském životě Kadaňské muzeum připravilo

Dvaadvacátého března jsme si
připomínali Světový den vody.

16-17

14-15

18-20

i sportu v lázeňských Teplicích.

22

k tragickým událostem výstavu,
kam zve všechny zájemce o tuto
historii.

Pro magazín,
který právě čtete

přijmeme

redaktora
CO DĚLAT, ABY ZÁDA
NEBOLELA

Vadné držení těla se projevuje
již u dětí, na bolesti zad si pak
stěžuje každý třetí dospělý.

40 LET S FOTBALOVÝM WE SERVE = POMÁHÁME
LÉKAŘSKÝM KUFŘÍKEM UŽ 27 LET!
MUDr. Jan Štěrba věří, že se
ještě jednou se „žlutomodrými“
dočká účasti v evropských
pohárech.

Lions Club Teplice
patří k nejstarším
v celorepublikovém lionském
hnutí.

Životopis a kontakt na Vás,
prosíme na adresu:
sekretariat@agenturais.cz
(Omlouváme se , že jsme v minulém
inzerátu omylem uvedli chybně e-adresu.
Prosíme odešlete ještě jednou
na shora uvedenou e- adresu)
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AUTOMECHANIK

C

M

Hledáme automechanika do našeho mladého
a přátelského kolektivu. Nástup možný ihned.

R0352002
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MY

CMY

R0352007

CY

Kontakt: adolf.vitu@chara.cz
417 563 025

K
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INFO O VODĚ

SNADNO A RYCHLE

Nákupy v srdci Teplic
více než 400 parkovacích míst
více než 80 obchodů

Casting Schwarzkopf Elite Model Look 2019
Agentura Elite Prague vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže
Schwarzkopf Elite Model
Look ČR 2019!

Do soutěže se mohou přihlásit slečny ve věku 13 až
21 let s výškou nad 170 cm
a mladí muži ve věku 15 až
23 let s výškou nad 183 cm.

Ambasadorkou soutěže je
topmodelka Denisa Dvořáková, která bude provázet všemi castingy.

www.galerieteplice.cz

Teplický casting se bude konat 11. dubna 2019 od 15.00
hodin v prostorách OC Galerie Teplice.

KFC

Na kuře do KFC! A nyní na kuře do nového
KFC. Provozovnu jsme renovovali a čekají
na vás nyní i moderní samoobslužné kiosky.
Neváhejte! Přijďte vyzkoušet a hlavně ochutnat.

Nakupování bez starostí
Koncem února jsme otevřeli nový dětský koutek! Naleznete
jej v prodejně hraček KRÁLOVSTVÍ HRAČEK BAMBULE.
Je prima a dětem se moc líbí. Nové skluzavky, tunel, houpací lávka a spousta dalších hracích prvků. Koutek je pro děti
od 3 let, otevřen denně od 9.00 do 21.00 hodin. Poslední
příjem dětí je 30 minut před zavírací dobou.

Utíkejte s námi jaru naproti!
Slevy až -46% na běžeckou obuv, bundy, mikiny i trička.
Jedinečná nabídka INTERSPORT! Pořiďte si běžecké vybavení za výhodné ceny! Akce platí do 15.4. 2019.
5

Nová urologická
ambulance v Litvínově

Velikonoce na Novém
Hradě

Od 1. dubna začne v Litvínově
fungovat nová moderní urologická ambulance. Sloužit bude
nejen místním, ale také obyvatelům přilehlých obcí Krušných
hor. Najdete ji v budově sokolovny ve Studentské ulici. Ordinace
má uzavřenou smlouvu se všemi
zdravotními pojišťovnami v ČR
a přijímá nové pacienty.

V neděli dne 21. dubna 2019
se návštěvníci zámku NOVÝ
HRAD mohou těšit od 10 hodin
na skvělý den plný létajících artistů (Fleying boys), velikonočních soutěží pro děti na tržiště

prostřednictvím lidé mohli vidět, jak se se díky odhodlání
lidí a ochotě řady donorů mění
chátrající stavby v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář,
sakrální objekty nacházejí svůj
ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu.

Po testování přibližně třiceti
různých míst byla vybrána právě tato dvě jako nejvíce krizová.
„Dopravní komise vytipovala
několik desítek míst po celém
Chomutově, které jsme postupně testovali a vybrali ty,
na kterých jsme naměřili největší množství přestupků,“ říká
ředitel městské policie Tomáš
Douda.
(chomutov-mesto.cz)

KALEIDOSKOP

Mosazná šipka ukazuje
odklon věže Kostela
Nanebevzetí Panny Marie

Odklon věže Kostela Nanebevzetí Panny Marie činí 200,9
centimetrů. Pochybovače o tom
přesvědčí mosazná šipka umístěná před vstupem do chrámu
na Kostelním náměstí. Za realizaci zaplatilo město 152 000
korun. Kostel má šikmou věž
po bombardování v dubnu 1945,
kdy byla zničena část městského
centra. Dnes patří k nejvýznamnějším ústeckým historickým památkám. (usti-nad-labem.cz)

6

RAJSKÝ

s velikonočními zvířátky, sokolníka, kouzelníka či středověkou
hudbu. Samozřejmě nebudou
chybět ani prohlídky velikonočně vyzdobeného zámku.
(zameknovyhrad.cz)

Část výstavy nyní zavítá
do Mostu, kde bude k vidění
od prvního jarního dne do konce
dubna v parčíku mezi magistrátem a hotelem Cascade.
(mesto-most.cz)

Národní putovní výstava

Zoo v Děčíně vyhlásila
soutěž o nejhezčí kraslici

O úctě k domovu a odpovědnosti za svůj kraj dorazí do Mostu jedna z kolekcí výstavy Má
vlast cestami proměn, která
přináší svědectví o příznivých
proměnách zanedbaných míst
a sídel v našich obcích, městech a krajině. Na výstavních
panelech představí prostřednictvím fotografií a příběhů
zdařilé projekty a mezi nimi
i jezero Most. Hlavní těžiště výstavy, kterou pořádá Asociace
Entente Florale CZ - Souznění,
z.s., ve spolupráci s Národní
kulturní památkou Vyšehrad,
spočívá v putování. Po hlavní
vernisáži konající se každoročně na pražském Vyšehradě
se výstava rozjíždí do různých
koutů naší vlasti, aby jejím

Děčínská zoo vyhlásila soutěž o nejhezčí kraslici. Nazvala
ji ZooKraslice a mohou se do ní
zapojit děti i dospělí, kteří rádi
tvoří. Soutěžit lze s jednou kraslicí nebo s celou kolekcí ve dvou
kategoriích – kolektivy a jednotlivci. Zájemci se mohu hlásit
do 12. dubna. Všechny výrobky budou po skončení soutěže
sloužit k výzdobě areálu zoologické zahrady.

Petra Fridrichová je
1. Vicemiss

Zdravotní sestra z interní
ambulance ústecké polikliniky
V Chomutově přibyly
Petra Fridrichová je 1. vicemiss
soutěže Sestra sympatie České
dva radary na měření
republiky. Titul získala 8. března
rychlosti
na oslavě MDŽ v pražském PaláV ulici Písečná a Blatenská ci Žofín. K úspěchu jí gratuloval
měří rychlost jedoucích vozi- také ústecký primáto Petr Neddel nově nainstalované radary. vědický.

golfbarbora.cz

Smutný příběh teplické synagogy
Teplice - Vzpomínkové shromáždění k 80. výročí vypálení
velké synagogy se ve čtvrtek 14. března konalo v prostorech
Židovské obce v Teplicích. Mezi hosty přivítal její předseda
Michael Lichtenstein také velvyslance Státu Izrael, Jeho Excelenci Daniela Merona. Dvoupatrová budova s trojlodní dispozicí
byla postavena v letech
1881 - 1882 a patřila
k největším synagogám
v českých zemích. Měla
1372 míst k sezení a byla
symbolem vzestupu židovské komunity. Teplická synagoga přežila
Křišťálovou noc, nenávisti nacistických fanatiků podlehla v noci z 14. na 15. března
1939. Zcela vyhořela a ruiny musely být odklizeny. Tyto události
je třeba připomínat si i dnes, kdy se v Evropě opět vzmáhá antisemitismus. ŽO Teplice nyní připravuje trojrozměrnou maketu
ojedinělé stavby, která byla společně s evangelickým kostelem
apoštola Bartoloměje dominantou města.

nejde udělat jedním velkým projektem. Musí jít o řadu postupných kroků, které na sebe nabalí
další a další věci“. Sám je zároveň předsedou spolku Mederova
domu a zasloužil se o jeho rekonstrukci, která nedávno začala.
„Mederův dům se svými expozicemi bude jednou z nových zajímavostí v historickém centru pro
místní i turisty. Další přinesou
opravená synagoga nebo nové
pivovarské muzeum,“ přiblížil
P. Antoni.

ných mužů mohli diváci vidět
v ústecké předpremiéře. Ústecký kraj prostřednictvím náměstka pro regionální rozvoj Zdeňka Pojedeme z Teplic
Matouše poděkoval za zajištění
do Mostu rychleji?
skvělého servisu všem městům,
Jak by se řidičům líbilo zvýšit
mezi kterými figuruje také staturychlost z 90 na 110 km/h na siltární město Ústí nad Labem.
(usti-nad-labem.cz) nici I/13? O tom jednali náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek s ředitelem choŽatec řeší, jak oživit
mutovské správy ŘSD Martinem
centrum
Vidimským za účasti projektantů
Liduprázdno. Přes den připo- a dopravní policie.
mínají náměstí a ulice v histoPředmětem diskuze bylo zarickém centru Žatce spíše par- vedení bezpečnostních opatření
koviště, než čilý ruch. S tímto na páteřní silnici spojující velká
problémem se město potýká již města v kraji, která je v mnoha
Štěpán Benoni a Jiří Mádl při natáčení několik let. Podle slov radního úsecích čtyřproudová. „Upov Ústí nad Labem.
Petra Antoniho vedení města zorňuji, že nejde o to ulevit řiFoto: Filmová kancelář Ústeckého kraje problém vnímá: „Oživení centra
dičům, kteří už dnes mnohdy

předepsanou rychlost nedodržují. Na druhou stranu je prokázáno, že pokud jede řidič pocitově pomalu, zvyšuje se hrozba
agrese a rizikového chování, což
jde proti myšlence bezpečnosti,“ uvedl Jaroslav Komínek. ŘSD
zadalo projektantům posouzení
trasy od Teplic do Mostu a návrh
opatření, která by umožnila zvýšení rychlosti. Výsledkem je vytipování konkrétních úseků, kde
by bylo možné rychlost upravit,
jedná se ale jen o zhruba polovinu trasy.

Ukliďme svět, ukliďme
Česko
Tisíce dobrovolníků opět spojí v sobotu 6. dubna síly, aby byl
svět o něco čistší. I v Ústeckém
kraji se totiž bude konat každoroční akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Do jarního úklidu se
letos v kraji zatím zaregistrovalo
téměř 130 obcí, organizací, škol
či jednotlivců. Celonárodní akce
se vloni v Litoměřicích zúčastnil
také ministr životního prostředí
Richard Brabec, který zde bydlí.
Foto: Karel Pech

Filmové kamery v Ústí
nad Labem točí dál
Ústí nad Labem, Bílina, Děčín,
Most, Litoměřice a řada dalších
míst Ústeckého kraje se stala oblíbenou filmovou lokací pro natáčení seriálů Rapl a Most!. V řadě
z nich se filmové klapky nezastaví ani nyní při natáčení minisérie
Sever. Podle oficiálního sdělení
Ústeckého kraje bude mít šestidílná minisérie pod režisérskou
taktovkou zkušeného Roberta
Sedláčka televizní premiéru sice
až na podzim letošního roku, ale
již nyní se po celém území Ústeckého kraje natáčejí její díly.
První klapka padla již v prosinci 2018 a dotočeno by mělo být
do května 2019. Koordinaci natáčení zajišťuje Filmová kancelář
Ústeckého kraje, která prozradila, že se v Ústí bude točit i další
film režiséra Dana Svátka, jehož
úspěšný snímek Úsměvy smut7
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to pravé pro aktivní rodiny

Děčín, nejníže položené město na Labi,
je ideálním místem pro relaxaci a volný
čas. Město ležící v těsném sousedství
národního parku České Švýcarsko nabízí
dobrodružné výpravy za překrásnou
přírodou protkanou četnými vyhlídkami,
romantickými zákoutími a velkolepými
skalními masivy. Adrenalin, památky,
výlety po řece, zoologická zahrada,
aquapark nebo jen relaxace u dobrého
vína nebo kávy to je jen stručný výčet
možností, které zde můžete zažít.
Rodiny s dětmi najdou přímo ve městě mnoho zajímavých aktivit, na které
budou dlouho vzpomínat. Ti odvážnější
si mohou zajít na největší komplex zajištěných cest a vylézt si sto metrů dlouhé
trasy na vrchol Pastýřské stěny. Cestou
se mohou kochat překrásnými výhledy na město a jeho dominantu zámek
8

a na nejhlubší pískovcový kaňon Evropy.
Ferratových cest je 16 různé obtížnosti
a s výstupem jim mohou pomoci zkušení
instruktoři. Ty je možné si objednat v Turistickém informačním centru. Stejně tak
si lze zapůjčit raft a projet se Labským
kaňonem po řece. Skvělou kombinací
je potom návrat zpět na kole po Labské

stezce. I tuto službu Vám zařídí informační centrum.
V horkém letním počasí si pak můžete
odpočinout v zoologické zahradě. Ta je
ukryta v lesoparku na Pastýřské stěně.
Její návštěvu spojte s návštěvou další
dominanty města, vyhlídkové restaurace.
Za návštěvu jistě také stojí děčínský zámek a jeho prohlídky s Černým rytířem,
zámecký park a zahrady s pávy. Zámek
na skále s interesantní přístupovou
cestou a nádhernou Růžovou zahradou
rozhodně nesmíte při návštěvě Děčína
vynechat.
Pokud jste lovci filmových míst, v Děčíně a okolí jich najdete nepřeberné
množství. V nedalekém skalním městě
Tiské stěny se natáčely Letopisy Narnie,
pohádka Malá mořská víla a několik
amerických akčních filmů. V tajemném
Dolském mlýně se natáčela legendární
Pyšná princezna.
Děčín je město mnoha možností, neopakovatelných přírodních scenérii a aktivních zážitků. Přijeďte se přesvědčit sami.
Litovat určitě nebudete.

13.47 h.
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Děčínské muzeum
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková
organizace Ústeckého kraje, sídlí od roku
1953 v budově bývalé vrchnostenské správy Thun-Hohensteinů z 18. století. Jeho
součástí jsou i dvě velké regionální pobočky v Rumburku a ve Varnsdorfu. Celkově

spravuje více než 220 tisíc sbírkových předmětů převážně regionální povahy. Převažují předměty z 19. století, z doby bouřlivého rozvoje našeho regionu. Muzeum se
podílí i na expozicích na děčínském zámku.
Děčín je od nejstarších dob centrem

labské plavby, jeho obyvatelé vždy
stavěli a vlastnili lodě a žili z obchodu. Muzeum se na tuto oblast specializuje od roku 1969, kdy otevřelo
stálou expozici „Vývoj lodní dopravy
na Labi“. Sbírky fotografií, oborových publikací, plavebních map i lodních
výkresů patří k největším v České
republice. Součástí nabídky muzea
jsou i příležitostné prohlídky na unikátním zadokolesovém remorkéru
Beskydy.
Historicky nejcennější je stálá expozice Gotické umění na Děčínsku
s reprezentativním souborem gotické plastiky 14. - 16. století z regionu.
Nejstarší podobu města Děčína ukazuje stálá výstava Město na louce,
kde jsou nálezy z původního dnes už zaniklého královského města, ve 14. století
přestěhovaného do dnešní polohy severně od zámku, dříve hradu. Novější historii
města přibližuje menší expozice Procházka starým Děčínem, kde je prezentována

podoba Děčína a protilehlých Podmokel
především v 18. a 19. století. Muzeum má
i menší stálou přírodovědnou výstavu
Ptactvo Děčínska. Část prostor je vyčleněna pro tématické výstavy, které se pravidelně obměňují.
Muzeum v Děčíně zčásti plní i roli galerie. Svůj prostor zde pravidelně dostávají
také známější i regionální umělci či místní
výtvarné skupiny. Pravidelný program muzea nabízí i tvůrčí dílny, vzdělávací programy a kulturní akce.
Prostor muzejního nádvoří s velkou sbírkou sochařských artefaktů a upravenou
zahradou je využíván ke společenským akcím, ale i ke klidnému posezení během letního dne. Oblíbené jsou výstavy skalniček
a bonsají, oslavy Dne dětí či hojně navštěvovaný Muzejní vánoční jarmark.

www.svs.cz

www.scvk.cz
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PhDr. Radka Růžičková, Ph.D., je nepochybně dobrou duší Magistrátu města
Teplice. Její doménou je především kultura, pro jejíž rozvoj už udělala
a stále a ráda dělá mnoho.

TEPLICE

Za přínos v oblasti kultury převzala Radka Růžičková z rukou primátora Teplic Hynka Hanzy ocenění Osobnost roku 2018 Ústeckého kraje. 

jsou moje
srdeční záležitost
Teplice mají nejen bohaté kulturní tradice,
ale také současnost. Co všechno nabízejí domácím i hostům?
Je to především oddech v upravených parcích,
ať už v divadelním, šanovském nebo v Zámecké
zahradě. Město také nabízí Tepličanům i hostům
pestrý a bohatý kulturní program ve svých vlastních zařízeních v Krušnohorském divadle, Domě
12

kultury či v Zahradním domě, které má ve své
správě příspěvková organizace města Dům kultury Teplice. Město Teplice je zároveň zřizovatelem
Severočeská filharmonie, která je významným
hudebním tělesem regionu a koncertuje nejen
v rámci ČR, ale sklízí nemalé úspěchy v Evropě,
Asii i Americe. Dlouholetou tradici má zejména
hudební festival L. v. Beethovena. V Teplicích

Foto: Daniel Šeiner

rovněž sídli konzervatoř, která vzdělává budoucí
hudební umělce. Město finančně podporuje blok
kulturních venkovních akcí Teplice živě a další
jednorázové kulturní i sportovní aktivity.
Chybí městu podle vašeho názoru v této oblasti něco?
Vždycky je co vylepšovat. Analyzujeme proto
poptávku občanů a snažíme se jejich přání plnit.
Domnívám se ale, že nabídka kulturních a společenských programů odpovídá, možná i převyšuje
standard lázeňského města.
Jste vidět na každé významnější akci. Jak to
stíháte?
Kultura je součástí mého života a to, že se
v Teplicích stále něco kulturního děje a já mám
možnost tyto akce navštěvovat, je pro mě vlastně
odměnou.
Které tradiční projekty považujete za velmi
zdařilé a proč?
Už zmíněný program Teplice živě, který zahrnuje mimo jiné Malou Paříž, Czech Fashion
Week, Divadlo na zámku, akci Hudba do ulic,
festival Free Live Teplice, Teplickou tančírnu pod
širým nebem a další. Každý rok se těším na slav-

nostní zahájení lázeňské sezóny.
Přestože je tato akce některými občany kritizována, podle mě k Teplicím neodmyslitelně patří.
Plán kulturních venkovních
akcí pro letošní rok je opět bohatý.
Na co se nejvíc těšíte?
Těším se opravdu na všechno.
Jste vedoucí odboru kultury
a sportu. Ani ten bychom neměli
vynechat. Otevření Zimáku na Stínadlech bylo velkou událostí, co se
chystá dál?
Návrat kryté ledové plochy
do Teplic mě moc těší, stejně jako
velká návštěvnost Zimáku. Před
námi je koncem dubna zprovoznění

»

zcela přestavěného a zmodernizovaného Aquacentra, které bude mít
jak samostatný plavecký bazén, tak
relaxační část Dětský svět. Dále se
připravuje výstavba nového fotbalového hřiště s umělým povrchem při
ZŠ Edisonova.
Pokud mne paměť neklame,
vídám vás pokaždé dobře naladěnou a s úsměvem. Umíte se taky
rozčílit? Když ano, co vás dokáže
naštvat?
Bezmoc a bezpráví.
A nakonec: Co pro vás znamenají Teplice?
Je to moje srdeční záležitost.
Připravila: L. Richterová

PhDr. Radka Růžičková, Ph. D.

Absolventka Pedagogické fakulty UJEP pokládá za svůj
největší dosavadní profesní úspěch zřízení městské
galerie v 1. patře Zahradního domu. Letošní výstavní
sezónu otevřela 20. března expozice tvorby akademického
malíře Petra Menše. Kromě práce na Magistrátu města
Teplice vyučuje na ústecké univerzitě na katedře výchov
uměním ve výtvarném oddělení malbu, dějiny umění,
didaktiku a digitální tvorbu. K jejím koníčkům paří
výtvarné umění a ráda po celý rok sportuje.
R0382050

S kurátorem Galerie Zahradní dům doc. Vladimírem Šavlem
při vernisáži jedné z výstav. 
Foto: Jiří Morman
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Před sto lety, po vzniku Československa, ocitly se více jak tři milióny Němců
z pohraničních oblastí ve státě, který nechtěli. Po prohrané válce a rozpadu
monarchie se situace obrátila a z privilegovaného „panského” národa se stala
nespokojená menšina. Německé obyvatelstvo vyrazilo do boje za sebeurčení
svého národa. A tento boj, jak už to u bojů bývá, měl své oběti.

Kadaňský březen 1919

Předehrou konfliktu bylo 21. října 1918 vyhlášení mezinárodně
neuznaného státu Německé Rakousko, ke kterému měly patřit
i oblasti s převažujícím německým
obyvatelstvem v prostoru historických Čech. Šlo o pohraniční oblasti,
provincie Deutschböhmen na severozápadě, Sudetenland na severní Moravě, Deutschsüdmähren
na jižní Moravě a Böhmerwaldgau
neboli Šumavskou župu v jižních
Čechách. Převaha německých
obyvatel byla i v enklávách obklopujících města Jihlava, Olomouc
a Brno. Vláda nově vzniklého Československa na podobné rozdělení

Fotografie z pohřbu obětí

nechtěla přistoupit a do pohraničí poslala vojsko, které do konce
roku 1918 obsadilo většinu důležitých pozic. V Mostě narazila
v listopadu armáda na ozbrojený
odpor německé domobrany, tzv.
Volkswehru. Celodenní bitvu s desítkou padlých ukončil až příjezd
československých posil s dělostřelectvem. Kadaň byla obsazena bez
boje na Štědrý den roku 1918.
Soužití československých posádek s německým obyvatelstvem
nebylo bez problémů. Vojáci se
často neubránili pokušení vracet
českým Němcům křivdy, kterých
se dopouštěli na Češích v dobách

Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani
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monarchie. Jsou zaznamenány
případy šikanování civilního obyvatelstva ze strany vojska. Také
v Kadani k podobným výstřelkům
došlo. V lednu 1919 vojáci nutili
místního váženého obchodníka
Josefa Kosche pod namířenými
bajonety a revolvery zpívat na náměstí české národní písně. Poté
ho odvedli do kasáren, kde byl pohlavkován, než to zarazil příchozí
důstojník.
Nejsilnější politická strana v českém pohraničí, německá sociální
demokracie, svolala na 4. března 1919 do všech okresních měst
demonstrace. V pozvánce na de-

Hrob obětí ve dvacátých letech

Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani

monstraci se píše, že „Účelem tohoto shromáždění je zastavit co
nejostřejším bojem útisk a útlak,
jemuž je vystaven německý národ.
Hospodářská a politická nouze obyvatelstva nutí proletářské organizace otevřeně a ve velkých, účinných
lidových shromážděních obžalovat
ty, kteří za to nesou odpovědnost…”
Pod kadaňskou pozvánkou je podepsán předseda místní organizace německé sociální demokracie
Franz Görgner.
Demonstrace byla zahájena
projevy německých politiků v zahradní restauraci Střelnice. Velitel
vojenské posádky npor. Třešňák
rozhodl o rozmístění vojenských
kordonů v ulicích okolo náměstí
a dvou těžkých kulometů v prostoru náměstí. Jeden byl v patře pošty
a druhý v hotelu Austria na protilehlé straně náměstí, kde se začaly
od druhé hodiny odpolední shlukovat hloučky demonstrantů. Atmosféra ve městě byla napjatá.
Dva z demonstrantů vyvěsili na radniční věž rudou vlajku
sociální demokracie a odstranili
vlajku československou. Vojenská
hlídka dorazila na radnici a vrátila
československou vlajku zpět. Strhla se strkanice s radikálními demonstranty a padly první výstřely.
Na to zareagovali vojáci rozmístění
v ulicích okolo náměstí a kulometčík na poště, který zahájil výstražnou palbu do dlažby. Kulky se ale
odrazily od dláždění a způsobily

Fotografie z pohřbu obětí

Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani

WebRevue
WWW.NUTRACEUTICS.CZ
v řadách demonstrantů masakr.
Nejvíce postižených bylo ve skupině žen a dětí, stojících kolem
sloupu Nejsvětější trojice. Na místě
bylo 17 mrtvých, dalších 7 zemřelo v průběhu března a jeden mladý
muž podlehl následkům zranění
až v srpnu 1919. Celkem 25 mrtvých a desítky zraněných. Po mrtvých zůstali často sirotci, pohrobci, senioři umírající v chudobinci,
opuštěné rodiny bez prostředků,
které přišly o živitele. Ke střetům
s demonstranty docházelo i v jiných městech československého
pohraničí, v Kadani bylo nejvíce
mrtvých. Děsivá bilance masopustního úterý 4. března 1919, pokusu
českých Němců dobrat se práva
na sebeurčení, které ještě před rokem Němci upírali Čechům a nyní
pro změnu Čechoslováci Němcům.
Smutnou kapitolou našich dějin
je i následný postup československých orgánů, které se při vyšetřování jednostranně přiklonily
na stranu armády a její verzi událostí přijaly za svou. Obětem bylo
přislíbeno odškodnění, dočkaly se
ale jen zlomku navržené sumy peněz. Pohřeb a pietní akce za zemřelé se staly prostorem k vášnivým
protestům německých politiků
proti nově vzniklé republice. Prapor odporu převzala po svém vzniku Sudetoněmecká strana Konráda
Henleina. Marné zákazy pietních
shromáždění, které vydaly československé úřady, nemohly zabránit

nárůstu obliby německého nacismu v Kadani. Po odtržení pohraničí od Československa bylo 20. výročí události v březnu 1939 slaveno
s náležitou okázalostí, na tribuně
vyzdobené hákovými kříži. Nacisté
našli v obětech z března 1919 mučedníky německého boje za vlast.
Dnes se s odstupem díváme
na tragické události března roku
1919 a litujeme obětí střelby. Pietní shromáždění nikdo nezakazuje,
znějí na nich modlitby za zemřelé a projevy německých i českých
politiků, kteří se shodují na škodlivosti vypjatého nacionalismu.
Toho nacionalismu, který v našem
kraji napáchal ve dvacátém století
obrovské škody. Kéž bychom se dokázali poučit pro budoucnost.
Chcete se o události a jejích
aktérech dozvědět více? Městské muzeum v Kadani připravilo
v letošním roce výstavu Kadaňský březen 1919, na kterou zveme
všechny zájemce o historii. Výstava je přístupná na kadaňském hradě, kde roku 1919 sídlila vojenská
posádka, v březnu, dubnu, květnu,
červnu a září vždy o víkendech
od 10 do 17 hodin, v červenci
a srpnu každý den mimo pondělí
od 10 do 17 hodin. Vstupné 30 Kč.
K výstavě je připraven školní program pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních
škol, který lze objednat na e-mailu
muzeum@kultura-kadan.cz.

PRÉMIOVÉ DOPLŇKY STRAVY PRO
VAŠE ZDRAVÍ

WWW.CHINA TOURS.CZ
SPECIALISTA NA POZNÁVACÍ
ZÁJEZDY DO ASIE A ČÍNY

WWW.SENIORPAS.CZ
UNIKÁTNÍ PROJEKT SLEV
PRO 55 PLUS

WWW.GLASBOX.CZ
PRODLUŽTE SI LÉTO SKLOBOXEM
U VAŠEHO DOMU

WWW.VASEVYZIVNE.CZ
VAŠE DÍTĚ MÁ NÁROK NA VÝŽIVNÉ
OKAMŽITE

WWW.EPOHLEDAVKY.CZ
NEJRYCHLEJŠÍ CESTA
KE SPRAVEDLNOSTI

WWW.BONDO.CZ
CYKLOSVĚT&CYKLOZÁJEZDY

WWW.GLASTETIK.CZ
INSTALACE DESIGNOVÝCH SKEL,
KOMPLEXNÍ SKLENÁŘSKÉ SLUŽBY

WWW.SCHIEDEL-TEPLICE.CZ

Smuteční shromáždění k uctění březnových padlých na Náměstí Adolfa
Hitlera v Kadani (dnešní Mírové náměstí) v březnu 1939

EVROPSKÁ JEDNIČKA NA TRHU
NEREZOVÝCH KOMÍNOVÝCH
SYSTÉMŮ

Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani
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Stvořitel nám dal do vínku vzpřímenou chůzi. Jak je to s námi dnes?
Statistiky uvádějí, že vadné držení těla, se projevuje už u dětí, na bolesti
zad si pak stěžuje každý třetí dospělý. Co s tím?
Ptáme se Mgr. Bc. Marcely Schejbalové, zkušené fyzioterapeutky.

Co dělat, aby záda
Jaká je nejlepší prevence správného držení těla u dětí?
Nejlepší prevencí správného
držení těla u dětí je dostatečná
různorodá pohybová aktivita již
od útlého věku. Pokud děti dělají
nějaký sport pravidelně, je důležité, aby jejich tělo nebylo přetěžováno nebo pouze jednostranně
zatěžováno (tenis, hokej). V takových případech je nutné dbát
na dostatečnou regeneraci a kompenzační cvičení, jinak jim hrozí
vznik skoliotického držení těla
nebo velmi často svalové zkrácení. Usednutí do školních lavic
ovšem výrazně snižuje pohybovou
aktivitu dětí, která dvěma hodinami tělocviku týdně bohužel není
kompenzována. Pokud nejsou děti
ve svém volném čase dostatečně
pohybově aktivní, začínají některé
svaly ochabovat, jiné se zkracovat,
což vede k vadnému držení těla.
V kombinaci s vysoce sacharidovou a zároveň vysoce tukovou
stravou současně k rozvoji dětské
obezity. Pro děti je tedy nejprospěšnější pohyb všeho druhu- běhání, plavání, lyžování, koordinační cvičení a podobně, ale vždy
v rovnovážném poměru.

NEBOLELA
Platí totéž u dospělých?
U dospělých je princip stejný.
Vždy se musíme snažit o rovnováhu. Pokud máme sedavé zaměstnání, dalším sezením nebo
ležením doma ho rozhodně nevykompenzujeme. Pokud máme
práci fyzicky náročnou, je dobré se
naopak zaměřit na relaxaci a strečink, abychom vyrovnali svalové
dysbalance, které jednostranným
zatěžováním v průběhu pracovního procesu vznikají.
Jakou roli hraje pravidelné
cvičení, jak má vypadat a s jakou
frekvencí?
Pohybová aktivita je pro lidské tělo nesmírně důležitá. Jsme
uzpůsobeni k životu v pohybu,
nikoliv vsedě, nebo vleže.
V dnešním hektickém světě
stále řešíme jak často cvi-

Nečekejte a vyrazte do Františkových Lázní!
Týdenní léčebná kúra RELAX za ceny již od 11130 Kč uleví nejen Vašim zádům
Služby v ceně:
• 7x UBYTOVÁNÍ v hotelu GOETHE***
přímo na lázeňské promenádě
• 7x POLOPENZE
• LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
• 10 LÉČEBNÝCH PROCEDUR předepsaných lékařem
na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu
• NEOMEZENÝ VSTUP DO AQUA-PARKU
• VOLNÝ VSTUP na živou hudební produkci
v Lobby baru Hotelu Savoy****

Informace a rezervace:
Recepce Hotelu Goethe*** 354 204 000
recepce@spahotel-goethe.cz
www.spahotel-goethe.cz

Podtlakový pohybový systém
čit, abychom to skloubili s naším
přeplněným diářem a zároveň
dosahovali určitých výsledků, ať
už je náš cíl jakýkoliv (zhubnout,
cítit se lépe, nabrat svaly, atd.).
Kam se ale poděla třeba běžná
chůze, která je pro tělo tak přínosná? Důležité je se na cvičení
dívat jako na pohybovou aktivitu
v rámci každého dne. Zařaďme
tedy do svého každodenního života chůzi místo jízdy autem, chůzi
po schodech místo jízdy výtahem,
o víkendu si zajeďme s rodinou
do přírody a ujděme pár kilometrů. Běžnou chůzi si můžeme
zpestřit během, pokud se na to
cítíme, nebo chůzí s holemi (tzv.
Nordic walkig), při které zapojujeme i zádové svaly a svaly paží.
Když tuto každodenní pohybovou
aktivitu doplníme ještě o další cvičení, bude to jedině dobře. Z pohledu fyzioterapeuta je ideální
svůj program obohatit 2-3x týdně
o lekce pilates nebo jógy, při kterých pracujeme s dechem, hlubokým trupovým svalstvem a zároveň protahujeme zkrácené svaly.
Většina rehabilitačních zařízení,
včetně toho našeho, dnes nabízí
také pravidelné lekce zaměřující
se přímo na cvičení pro prevenci
bolesti zad nebo nabízející lekce
SM systému. Jiní lidé si ovšem
raději jdou zahrát tenis, squash,
fotbal, hokej, navštěvují kruhové tréninky nebo chodí na lekce
tance. I tento pohyb je v pořádku,
pokud vám dělá radost, jen je třeba myslet vždy na to, že když při
cvičení, které děláme jednostranně, přetěžujeme určitou část těla,
musí docházet i k určité pohybové
kompenzaci.
Jak páteři škodí nadváha?
Páteři stejně jako nosným kloubům těla nadváha škodí. Jejich
nepřiměřené zatěžování může vést
k předčasnému rozvoji takzvaných
degenerativních změn. Studie uvádějí, že tyto změny na páteři probíhají u každého člověka již od 30
let věku. Pokud je člověk zdravý,
není důvod, aby některé z těchto
probíhajících procesů v těle pociťoval jako bolest. Neúměrným
zatěžováním, které je způsobeno
například nadváhou nebo extrémním jednostranným sportem, se
tyto procesy v těle urychlují, a to
následně vede k potížím.

Můžete doporučit vhodné sezení při každodenních činnostech, tedy při jídle, práci, sledování televize atd.?
Pokud vykonáváme každodenní aktivity vsedě, měli bychom se
snažit o vzpřímený sed. Na židli
dosedat hýžděmi až na okraj sedáku (kde se kříží sedák s opěrou na záda), úhel v kyčelních,
kolenních a hlezenních kloubech
by měl svírat úhel 90 stupňů (viz
obrázek). Krční páteř by měla
být napřímená a ramena uvolněná. Pokud před sebou máme
obrazovku od počítače, měla by
být umístěna přímo před námi,
v úrovni očí a na vzdálenost natažené paže. I když se budete snažit
dodržovat zásady správného sedu,
není vhodné v této pozici setrvávat dlouho. Nejvhodnější je ji co
nejčastěji prostřídat s protažením
nebo chůzí.
A jaká podložka na spaní nejlépe vyhovuje?
Všeobecně je vhodnější spát
na tvrdší kvalitní zdravotnické
matraci. Polštář na spaní bych
preferovala spíše nižší, aby hlava
volně spočívala a svalstvo v oblasti
krční páteře bylo maximálně relaxované. Dnes už je na trhu velké
množství takovýchto výrobků, sta-

RELAXAČNÍ

STUDIO

KRUPSKÁ

• VacuShape • BodyRoll • solárium •
• kosmetika •

depotního tuku

Vyhlazení

kondice
Aktivace krevního
a lymfatického
AKCE: 10 +10 ZDARMA
Permanentka
10 kúr / cvičení = 1.700,- Kč
+ Bonus 10 kúr /cvičení/ ZDARMA
+ lze získat příspěvek od zdravotní
pojišťovny až 700,-Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu...
Krupská 17/29 (nad obchodem SAM), 415 01 Teplice
Tel.:+420 778 006 746, Relaxační studio Krupská

čí si jen vybrat, co bude vyhovovat (fyzioterapeutem nebo lékařem),
právě vám.
aby byla co nejdříve určena příčina vašich problémů. FyzioteCo dělat, když začnou záda rapeut vám doporučí a vybere
bolet?
vhodnou kompenzaci i režimová
Pokud začnete pociťovat jistý opatření.
dyskomfort nebo přímo bolesti
v oblasti páteře, je rozhodně dobPřipravila: L. Richterová
Foto: archiv
ré je zkonzultovat s odborníkem

Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem, Palachova 35,
příspěvková organizace

www.szsvzs.cz
tel. 474 778 116 (studijní oddělení)
e-mail: studodd@szsvzs.cz, sekretariat@szsvzs.cz

Obory střední školy

 Zdravotnické lyceum
 Praktická sestra
 Laboratorní asistent
 Asistent zubního technika
 Masér ve zdravotnictví

Obory vyšší školy

 Diplomovaná dentální hygienistka
 Diplomovaný farmaceutický asistent
 Diplomovaná všeobecná sestra
 Diplomovaná dětská sestra
 Diplomovaný zdravotní laborant
 Diplomovaný zubní technik
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s fotbalovým
lékařským kufříkem
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MUDr. Jan Štěrba, 76letý primář teplického sanatoria Beethoven, je v lázeňském městě velmi
známou a respektovanou personou. V roce 1965 dostudoval na pražské Univerzitě Karlově
všeobecné lékařství, poté nastoupil do lázní. Po krátké době ale začal pracovat na interním
oddělení v Ústí nad Labem, aby později přešel na balneologii, fyziologii a léčebnou rehabilitaci,
která je jeho doménou. V roce 1979 přijal nabídku Stínadel na působení u fotbalového klubu,
od té doby mu prošlo pod rukama několik stovek ligových fotbalistů. Zažil časy dobré i zlé,
například slavné tažení pohárovou Evropou, ale i živoření klubu mimo nejvyšší soutěž. Být
mezi mladými snad věčně pozitivně naladěnému gentlemanovi dává energii, fotbal ho pořád
baví. Štěrba věří, že se ještě jednou s „žlutomodrými“ dočká účasti v evropských pohárech.
MUDr. Jan Štěrba je také zakládajícím a příkladně aktivním členem Lions Clubu Teplice, kterého
hlavním posláním je pomáhat lidem, kteří se bez pomoci cizích neobejdou.

V
teplickém
lázeňském
Beethovenu jste od roku 1982,
tehdy se lázeňský dům ještě jmenoval Fučík. Od té doby prošel
velkou obměnou, že?
Neskutečnou! Stal se moderním
lázeňským střediskem, které bylo
svého času vůbec nejmodernějším
u nás. V průběhu let byl v jeho
útrobách postavený velký bazén
s termální vodou. Když nedávno
dosloužil, tak bylo na jeho místě
vybudováno Thermalium s vodní
plochou, která je o něco větší než
v německém Altenbergu, kam
Tepličané často jezdili. Předpokládám, že už tam jezdí méně, když
mají od loňského prosince nejmodernější lázeňský bazén v republice přímo v centru Teplic.

se slovenskými i českými týmy.
Když přijela Slavia nebo Sparta,
tak to byla velká sláva. Stadion
na drožďárně, který byl tak pro pět
tisíc lidí, byl napěchovaný patnácti
tisícovkami fanoušků! Občas tak
člověk viděl jen na půl hřiště, ale
zážitky to byly obrovské.
Zmínil jste svou krátkou
bystřanskou epizodu. Proč k ní
došlo?
Tehdy po revoluci v roce 1989
mě na Stínadlech nechtěli, mě-

moc. Neposlechl mě, ale později si
dal i díky bývalému funkcionáři
Vladimíru Horovi říct a s panem
Frydrychem přešli dělat fotbal
z Bystřan do Teplic. A já se vrátil
s nimi.

Chtěli, aby hráč hrál, i když ještě
neměl. Fotbalisté proto tajili své
nemoci, Venca Senický tak například hrál tři zápasy se zlomenou
lýtkovou kostí. Necítil žádnou bolest, byl to železný muž.

Jak na přelomu 80. a 90. let
brali trenéři týmové lékaře, jejich práci pro klub?
Tenkrát nebyli hráči po zdravotní stránce tolik sledovaní. Trenéři
lékaře moc neuznávali, protože se
teprve seznamovali s regenerač-

Zažil jste v Teplicích i další železné muže?
Těch, kteří měli práh bolesti vysoko, pár bylo. Mixa, Vítů, ti v podstatě marodili jen tehdy, když měli
horečky, jinak je bylo těžké udržet
od balonu dál. V současné době si
všichni myslí, že jsou železní muži,
ale spíš jsou to papíráci, jak říkal
trenér František Cerman.
Vydrží méně?
Myslím, že ano. Ale potěšitelné
je, že jsou většími profesionály.
V tomto směru se to nedá vůbec
srovnávat. Oproti dřívějšku významně klesl počet kuřáků a těch,
kteří holdují alkoholu. To je pro
sport obrovské plus.

Pojďme k fotbalu. Na Stínadlech jste od roku 1979, jak
vlastně vaše působení u tehdejšího Sklo Unionu vzniklo?
Na podzim 1979 mě požádal
ing. Janeček, nový předseda fotbalového klubu, zda bych neměl
zájem o práci u fotbalistů. Od té
doby na Stínadlech působím, výjimkou bylo jen období trvající
rok a půl, kdy jsem byl u fotbalu
v Bystřanech.
Nabídka pracovat pro fotbal
vás proto musela potěšit!
Spolupráci mi nabídli i judisti,
ale tam klub dlouho nevydržel a já nilo se celé vedení. A já jsem prý
byl bez angažmá. Byl jsem za zá- svázaný s Janečkem. Tak jsem šel
dělat pro Spartak Bystřany, který
jem Stínadel rád.
měl tenkrát pod vedením FrantišByl jste fanda fotbalu ještě ka Hrdličky velké ambice. Působil
před tím, než jste pro teplický v něm i podnikatel Petr Frydrych,
ambice byly opravdu obrovské. Říklub začal pracovat?
Byl. Přišli jsme do Teplic v 50. kal jsem Hrdličkovi, proč budovat
letech, kdy se tu fotbal začal roz- velkoklub v Bystřanech, když tepvíjet. Jako dítě jsem viděl zápasy lický klub je volný a potřebuje po-

Co z toho mělo větší dopad
na jejich výkonnost?
Alkohol tolik ne, ani tehdy hráči
nepili před zápasem, ale kouření
fotbalisty v jejich fyzické výkonnosti hodně limitovalo. Například
Počta nebo Švec si zapálili za autobusem, sotva skončil zápas, hulili
jak komín. Dneska kuřáka sotva
najdu, i když nějací jsou. Ale zaním procesem zraněných spor- pálí si spíš v hospodě, jsou to jen
tovců. Byl trend, že i zraněný hráč příležitostní kuřáci.
musí co nejdřív nastoupit, protoA alkohol?
že přeci musí něco vydržet. Dnes
V minulosti hráči slavili třeba až
je to o něčem jiném, na prvním
místě je především zdraví, až poté do úterý, do středy. Výjimkou byla
stará garda z padesátých let, ktevlastní sportovní činnost.
rou jsem vídával jako kluk a pak
Trenéři na vás naléhali, ať hrá- o ní i slýchával řadu legend. Ta
prý pila i před zápasy. Někteří pak 
če co nejdříve uschopníte?

JSME EVROPSKÁ JEDNIČKA NA TRHU
NEREZOVÝCH KOMÍNOVÝCH SYSTÉMŮ
SCHIEDEL s.r.o.,
Závod Teplice
Modlanská 1201/1a, Teplice
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Obsazujeme pozice:

 TECHNOLOG - ROBOTIK
 KONSTRUKTÉR
 ÚDRŽBÁŘ
 SKLADNÍK
více na www.schiedel-teplice.cz
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na to dojeli, odnesly to jejich játra. Někteří si dřív dávali na kuráž
před zápasem v kabině, někteří si
pak občas lokli francovky. To jsem
viděl naposledy před šesti, sedmi
lety. Dnes se hráči nabudí dostatečně před zápasem rozcvičováním, vždyť na hřiště vybíhají i tři
čtvrtě hodiny před zápasem, de
facto před zápasem odehrají ještě
jeden poločas.
Podstatnou složku profesionality sportovců v současné době
tvoří jejich strava. Říká se, že
na tu hodně dbají.
Jsou velmi ukáznění. Bylo dokonce období, kdy několik hráčů
vůbec nejedlo maso, nebo jedli
maso kuřecí a rybí. A to nemluvím
o cizincích muslimského vyznání.
Můj poznatek se vztahuje hlavně
na hráče z Liberecka a Jablonecka, ti ho jedli opravdu minimálně.
Ono je totiž prokázané, že maso
potřebují k vývoji hlavně děti, dospělí už ho tolik nepotřebují. Hráči si nyní dávají vepřová kolena
jen mimo sezonu, jinak se stravují
podle nejmodernějších poznatků.

vinou toho, že jsme neměli v koncovce tolik zkušeností jako tyto
renomované evropské celky. V lize
jsme ve své době měli tým, který ji
mohl klidně vyhrát, ale bohužel se
to nepovedlo tak, jak jsme si představovali. Největším úspěchem tak
pro nás je druhé a třetí místo a dvě
vítězství v Českém poháru, pokud
mám mluvit o časovém úseku,
který je spjatý s mým působením
u teplického fotbalu.

Vůbec se to nedá srovnávat s tím,
jak se kluci stravovali před třeba
20 lety, a to i v žákovských kategoriích.

kub Hora. Bohužel se tato zranění
objevují už i u mládeže, protože se
nedodržuje doba určená k rehabilitaci.

Jsou díky profesionálnímu přístupu hráči odolnější vůči zraněním?
Mění se typy jejich zranění.
Dřív měli spíše výrony v kotníku,
poškozené vazy kolenních klubů,
později se s nárůstem rychlosti
vyskytovala zranění ramene, loktů, zápěstí. Co se četnosti zranění
týče, tak jich nepřibývá. Na zranění byla nejhorší zima, ale poté, co
s týmy začali pracovat kondiční
trenéři, v zimě výrazně zranění
ubyla. Při zápasech je ale zraněných stejné množství. Stoupá však
zranění vazů kolenních kloubů,
což je dáno vysokou zátěží, kterou sportovci absolvují od mládí.
Naštěstí tato zranění umí ortopedie velmi dobře odoperovat.
Dříve měl závodník s přetrženým
křížovým vazem prakticky po kariéře, protože koleno nebylo plně
funkční, dnes je po půl roce v pořádku. Posledním příkladem je Ja-

Jaké zranění z těch, které jste
u fotbalového klubu zažil, bylo
tím nejhorším?
Vzpomínám na zranění Pavla
Krmaše v roce 2006, který si při
pádu v utkání se Spartou zlomil
nešťastně obě ruce, ale nejednalo
se o otevřené zlomeniny. Nejhorší
Věříte, že se podobných úspěúraz prodělal v 80. letech Petr Němec, u kterého došlo k totálnímu chů ještě dočkáte?
Věřím, že ano! Teď máme dost
otočení chodidla na opačnou stranu a tím pádem i k přetrhání všech mladých talentovaných hráčů,
kteří pochází z naší líhně. Jsou
kotníkových vazů.
příslibem do budoucna, ale je to
Pojďme raději k veselejším vě- otázka tak pěti šesti let, než se procem. Mám na mysli vaše největší sadí. Víte, v Teplicích jsme vždy
fotbalové zážitky. Zavzpomínejte byli vděční za hráče, kteří k nám
přišli z Prahy. Jednalo se o fotbana ně, prosím.
Těmi jsou určitě pohárové zá- listy, kteří měli vysokou úroveň,
pasy, které jsme venku vyhráli, ale neprosadili se v top pražských
třeba v Rotterdamu s Feyenoor- klubech. Oni a naši odchovanci,
dem nebo v Kaiserslauternu. Rád to je cesta, která by nám zase měla
vzpomínám na vyrovnané zápasy pomoct být na vrcholu a zažít ty
s Dortmundem, Celitcem a další- hezké chvíle, na které jsem vzpomi celky, které jsme nevyhráli jen mínal před chvílí.

Závod Knauf Insulation v Krupce je jedním z nejmodernějších
výrobních závodů minerálních izolací ze skelné vlny v Evropě a zároveň
uznávaným zaměstnavatelem.

Hledáme nyní nové kolegy do svého týmu na pozice

Operátor
výroby

Elektromechanik

Požadujeme:

Požadujeme:

• Výuční list/SŠ

• SŠ – elektromechanik,
případně výuční list
• Vyhláška 50 §6, Znalosti
oprav zařízení a strojů
• Znalost a orientace
v technických výkresech
• Dobrá znalost práce na PC
• Znalost AJ výhodou

• Pečlivost, samostatnost
• Základní znalost PC
• Spolehlivost, důslednost
a pečlivost

27 ÚSTÍ

DUBEN

JE RADOST BĚŽET!

ČESKÁ POJIŠŤOVNA RUN 10 KM | NOVA RUN 5 KM | RÁKOSNÍČKŮV BĚH 1000 M | RÁKOSNÍČKŮV BĚH 500 M

REGISTRUJTE SE NA WWW.RUN-TOUR.CZ
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Nabízíme:
•
•
•
•

 ráce u stabilního zaměstnavatele
P
Pracovní smlouva na plný úvazek
Motivační mzdové ohodnocení
5 týdnů dovolené

•
•
•
•

P
 říspěvek do penzijního fondu
B
 enefitní systém Cafeterie
Stravování
Výborný pracovní kolektiv

Pro bližší informace nás kontaktujte na emailové adrese
jan.tyl@knaufinsulation.com nebo prostřednictvím online
formuláře www.knaufinsulation-krupka.cz/záložka Kariéra/

Z historie
Budova ústeckého divadla byla postavena
podle projektu vídeňského architekta Alexandra Grafa v pseudobarokním slohu. 21. září
1909 bylo slavnostně otevřeno Grillparzerovou
hrou Sapfó. První světová válka přinesla úpadek ústeckého divadla. Na jejím počátku bylo
na čas zavřené, v roce 1917 spojené s teplickým
divadlem a v jeho repertoáru převládaly kýčovité operety. V roce 1918 bylo zřízeno ústecké
divadlo jako stálá scéna, řízená městem. Jeho
repertoár tvořila díla špičkových světových autorů a záhy se začal uplatňovat i český vliv. Již
v roce 1919 byla na ústeckém jevišti uvedena

Severočeského divadla
v Ústí nad Labem
bor byl přestěhován do Teplic a provozní balet rozpuštěn. V divadle zůstal operní soubor
a v sezóně 1949–1950 byl zřízen samostatný
baletní soubor, který jako svou první premiéru
uvedl 25. 6. 1950 balet Bohuslava Martinů Špalíček. V téže sezóně byla divadla v Ústí, Teplicích a Mostě sloučena pod jedno ředitelství
v Teplicích. Ústecké divadlo se znovu osamostatnilo na začátku sezóny 1952–1953 a záhy
si získalo významné postavení v síti československých divadel. V roce 1956 vyjelo poprvé
do zahraničí, aby v Drážďanech uvedlo dvě
představení Smetanovy Prodané nevěsty.

V roce 1993 bylo Státní divadlo v Ústí nad
Labem přejmenováno na Městské divadlo Ústí
nad Labem. Rekonstruovaná budova byla znovu otevřena 8. října 1993. Stala se opět sídlem
operního a baletního souboru a důstojným
centrem kulturně společenského života města
Ústí nad Labem. V roce 2004 bylo Městské divadlo Ústí nad Labem přejmenováno na Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem.
Čerpáno
z Historie ústeckého divadla,
jejímž autorem je Petr Jonáš

opera Dráteník a v roce 1923 opera Prodaná
nevěsta, provedená vojenským souborem z Litoměřic. Období spolužití českého a německého divadla na ústecké scéně skončily události
roku 1938.
Na začátku sezóny 1947–1948 byl angažován vlastní divadelní orchestr a ústecké divadlo mělo svůj operní a operetní soubor, včetně
provozního baletu. Ke konci sezóny však došlo
k zásadní reorganizaci divadla. Operetní sou21

Lions Club Teplice patří k nejstarším v celorepublikovém lionském hnutí.
Byl založen 30. března 1991. Jeho prezidentem je v současné době
Jan Gaisler. Práce klubu prošla mnoha zkouškami a postupně
se dostala na vysokou úroveň. Členové klubu pracovali
i ve funkcích Distriktu 122 (Čechy a Slovensko).
Mimo klubové akce v Teplicích
byla využita aktivita jeho členů při
zakládání Oftalmologického centra pro školení lékařů pro východní
Evropu a Asii v nemocnici v Praze na Vinohradech. Klub se vždy
snažil naplnit své poslání v oblasti
veřejného prospěchu a dobročinnosti. Jako příklady lze uvést finanční dary na zmírnění následků přírodních katastrof v České
republice i ve světě, ale i na výstavbu nové nemocnice v Keni.
Další prostředky byly poskytnuty
Nadaci pro děti při selhání ledvin,
Dětskému domovu v Krupce, Dětskému domovu Bořislav, Domovu
důchodců v Bystřanech, Domovu
spokojeného stáří v Žalhosticích,
Domovu důchodců Na Mlýnici,
Nemocnici v Teplicích, Kojeneckému ústavu v Teplicích, Konzervatoři Jana Deyla pro zrakově postižené v Praze a mnohým dalším
právnickým i fyzickým osobám.
Hodnota poskytnutých darů se
blíží 4 milionům Kč.
Od roku 2009 pořádá klub Vánoční trhy na Zámeckém náměstí v Teplicích a je rovněž zapojen
do sběru použitých a nepotřebných
brýlí pro zrakově postižené zejména v Africe a Asii. Za dobu trvání
tohoto projektu sesbíral a odeslal
do sběrného střediska v Itálii desítky tisíc brýlí. Významný podíl
má LC Teplice i na projektu Bílá
pastelka, který je určen pro potřeby Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS).
V roce 2013 se klub zapojil
do akce lionského hnutí Lví očko,
v jehož rámci zabezpečuje na své
náklady preventivní vyšetření
očí dětí v mateřských školách.
Vyšetření se provádí za pomoci
speciální kamery, kterou LC Teplice s finanční pomocí některých
samospráv zakoupil. Samotná vyšetření se provádějí ve spolupráci
s očními specialisty. Do konce r.
2018 bylo vyšetření zraku provedeno celkem u 8 350 dětí a nějaká
22

We Serve

= pomáháme už 27 let!

Lví očko – oční prevence ve školkách
oční vada byla zjištěna u 1 500 dětí,
což představuje 18 %. Významný je
i finanční přínos pro rodiče. Minimální cena vyšetření, prováděného
firmami na komerčním základě,
činí 150 korun. Celkem tak rodiče díky bezplatným vyšetřením
prováděným LC Teplice ušetřili
125 000 Kč.
Lions Club Teplice Ladies byl
založen o mnoho let později, a to
v květnu 2017. Ale ani ženy nelenily a pustily se hned do několika
charitativních projektů. V portfoliu mají minimálně 10 rodin handicapovaných dětí, jimž poskytly

potřebné pomůcky, které zdravotní
pojišťovny nehradí. Mezi nejzdařilejší akce patřily dva ročníky dobročinného bazaru kabelek v OC
Olympia Teplice, které dohromady
vynesly přes 200 000 korun. Lionky se již podruhé zapojily s liony
do Vánočních trhů na Zámeckém
náměstí a zapojily se také do projektu Lví očko.
Za svoji charitativní činnost byl
LC Teplice Ladies oceněn titulem
Osobnost roku 2018 Ústeckého
kraje v kategorii dobrý skutek.
Certifikát převzala prezidentka
klubu Marcela Štěrbová za přítom-

nosti několika členek a pro čtenáře
magazínu RegioRevue k tomu dodala: „Uznání nás potěšilo a motivuje k další práci. I letos budeme
pokračovat v úspěšných projektech. Za několik týdnů začneme
sbírat kabelky do prodeje, výtěžek
je tentokrát určen pro akci Vlasy
pomáhají. Z vybraných peněz necháme vyrobit paruky z živých vlasů pro onkologicky nemocné dětské pacienty. Těšíme se na všechny,
kteří nás v srpnu přijdou do OC
Olympia podpořit a pomohou tak
potřebné věci. Dobrých skutků totiž není nikdy dost“.

ZAHÁJENÍ
TURISTICKÉ A CYKLISTICKÉ
SEZÓNY 2019 V ÚSTÍ NAD LABEM
S DLOUHONOHÝMI SKŘÍTKY

5. – 7. 4. a 13. 4. 2019
Pátek 5. 4. 2019

Informační středisko města Ústí nad Labem 17:00
Vodopády na Ústecku
přednáška nadšeného turisty Karla Punčocháře
pro posluchače připraven drobný dárek

Sobota 6. 4. 2019

Informační středisko města Ústí nad Labem 10:00
Procházka centrem města
pro posluchače připraven drobný dárek

Sobota 13. 4. 2019

Labská stezka u Benešova mostu 10:00 – 15:00

start cyklovýletu Bílinské údolí na kole oddílu SK Cyklotour
soutěže se skřítky pro děti i dospělé
tematický fotokoutek zdarma
bezplatný servis kol
FRUIT BIKE - ušlapej si své smoothie
doprovodné aktivity Týmu silniční bezpečnosti,
Městské policie a Besipu
půjčování kol a koloběžek zdarma
představení elektrické tříkolky

Volnočasový areál Větruše 12:00 – 16:00
Vyhlídková věž
soutěž pro děti i dospělé
Zrcadlové a přírodní bludiště
hledání skřítkovského pokladu
pohádka pro děti (14:00)

Ústecké podzemí 13:00 – 19:00

Otevřené sklepy
ochutnávka vín deseti vybraných vinařů
živá hudba
soutěže a animační program pro děti

Tip:

prohlídka Pivovaru Velké Březno
zahájení pravidelných jízd cyklobusu
zahájení cyklistické sezóny v Děčíně a Litoměřicích

Soutěž
„ULOV SI SVÉHO SKŘÍTKA“
Zašlete nám selfie se skřítkem
do 19. 4. 2019
a buďte zařazeni do slosování
o hodnotné ceny!

Tip:

Muzeum města Ústí nad Labem (výstava Trpaslíci)
prohlídky kostela sv. Floriána
a kostela Nanebevzetí Panny Marie

Neděle 7. 4. 2019

Fotografie zasílejte na
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz

Hrad Střekov 10:30 – 17:00

prohlídky hradu v doprovodu skřítků
program pro děti v podání Divadla v pytli (13:00 – 16:00)
možnost získání absolventské vizitky

Další zajímavé tipy:

Masarykovo zdymadlo a vodní elektrárna Střekov
10:00 – 16:00

6. 4. 2019
O náhrdelník hraběnky Bellegarde
(Zámek Velké Březno)

prohlídky zdymadla
(velín jezu, strojovna jezu, rybí přechod,
informační místnost, plavební komory
z přechodové lávky a vodní elektrárna)
promítání pohádky o Dlouhonohých skřítcích

13. 4. 2019
Zahájení letní sezóny
(Zoologická zahrada Ústí nad Labem)

Tip:

návštěva zámku Trmice (muzeum modelové železnice)

13. – 14. 4. 2019
Velikonoce na vsi
(Muzeum v přírodě Zubrnice)

Změna programu vyhrazena.
Na uvedených akcích bude pořízena fotodokumentace,
která může být zveřejněna pro propagační účely města.

Více informací na www.usti-nad-labem.cz

Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky
a přírodovědných předmětů
Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3
Škola je zaměřena:

Vybavení školy:

• r ozšířené vyučování matematiky a přírodovědných
předmětů od 6. třídy
• r ozšířené vyučování výpočetní techniky a informatiky
od 6. třídy

Typy tříd:

•b
 ěžné třídy, třídy s rozšířeným vyučováním
matematiky a přírodovědných předmětů a třídy
s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní
techniky

• 3 moderní počítačové učebny
• 28 interaktivních tabulí
• 2 tělocvičny a venkovní sportovní areál se 3 hřišti
• 5 moderních heren školní družiny
• školní jídelna s moderně vybaveným zázemím a pestrým a zdravým jídelníčkem
• výuka II. stupně probíhá v odborných učebnách moderně a speciálně
vybavených
• nejmodernější jazyková učebna Robotel v plné verzi pro výuku cizích jazyků
• mobilní iPadová učebna pro žáky I. stupně ZŠ

Cizí jazyky:

Ve škole pracuje velké množství zájmových kroužků:

•o
 d 1. třídy anglický jazyk – Angličtina hravě
(návaznost a prolínání s jazykovou školou Step by
step)
•o
 d 7. třídy druhý cizí jazyk – německý jazyk, španělský
jazyk

Nabízíme sportovní, umělecké i naučně zaměřené kroužky.

Jsme jediná škola v ČR, která má unikátní rekuperaci
pro automatickou výměnu čerstvého vzduchu
a CO2 ve 42 učebnách včetně akustických stropních
podhledů pro vyrovnávání zvukové hladiny ve třídách.
Škola byla kompletně zmodernizována a zateplena
s použitím nejmodernějších technologií v roce 2017.
V témže roce byl dokončen školní sportovní areál
včetně velkého hřiště s umělou trávou, sportoviště
pro lehkou atletiku, multifunkčního a hokejbalového
hřiště spolu s dětským hřištěm s 3D herními prvky.

Škola disponuje rozlehlým přírodním a sportovním areálem, který využíváme
k relaxaci v době přestávky i pro vyučování.

Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení
problémů. Připravujeme je k tomu, aby se všichni projevovali jako svébytné,
svobodné a zodpovědné osobnosti, aby aktivně uplatňovali svá práva
a naplňovali své povinnosti.

Kvalifikovaný a tvořivý pedagogický sbor.

Zápis do 1. tříd:

15. - 17. 4. 2019 vždy od 14:00 hod. do 17:00 hod.
Bližší informace:

tel.: 417 530 497 | e-mail: buzulka@centrum.cz | internet: www.buzulka.cz

MOBILNÍ TELEFONY, TABLETY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Akční nabídka smartphonů Huawei za skvělé ceny!
telefon s umělou inteligencí a velkou pamětí

NOVINKA

kOVOVÝ TABLET

5,7"
HD+

9,6"
IPS

Quad
core

Quad
core

13+2 MPx
8 MPx

13+8
MPx

5+2
MPx

64+3
GB

32+3
GB

16+2
GB

6,2" IPS
Full HD+
Octa
core

Finger
print

Finger
print

Dual
SIM

Face
unlock

Kč
5.35.99900Kč

Kč
3.43.79900 Kč
Space OC Galerie Teplice
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MediaPad T3 10

odemykání pomocí obličeje

Kč
3.490
teplice@setos.cz

+420 731 179 776

R0320010

SEJF

MĚSÍČNÍK
facebook.com/sejfteplice

Josef Bartoň
Uměleckou tvorbu teplického učitele, muzikanta a grafika Josefa
Bartoně, mohli obdivovat jak návštěvníci SEJF festivalu, tak ti, kteří
zavítali na první pop-up. Josef se, mimo jiné, zabývá tzv. spaceartem, tedy grafickým znázorněním vesmírných objektů nebo
různých vzdálených zákoutí naší Galaxie. Co stálo za uměleckým
rozhodnutím věnovat se právě této oblasti? A do jaké míry v tomto
případě platí, že nabídka převyšuje poptávku?
Jak ses dostal k tak specifické oblasti umění jako je právě
space-art?
Krátce poté, co jsem odmaturoval a byl přijat na VŠ, jsem se místo
učení začal více zajímat o digitální grafickou tvorbu. Dostal jsem
se k tomu přes známého, se kterým jsem tenkrát během prázdnin
hrával WoW a náš klan po někom chtěl udělat signaturu (banner
do komentářů na klanových fórech). Tak jsem se toho
z dlouhé chvíle ujal a docela se to setkalo s úspěchem. Nicméně
abych ji vytvořil, potřeboval jsem zjistit jistý postup a tenkrát byl
přes Photoshop k dispozici jen jeden pořádný portál a to byly
tutorials.cz (dnes již tutoriarts.cz), kam jsem se zaregistroval. Poznal jsem tam mimo jiné i pár fajn lidí, kteří mi poradili a já
se začal věnovat grafice – no a jedna sekce na tom fóru se jmenovala Space Art – sám jsem pořádně nevěděl, o co jde, ale byly
tam (na tu dobu a z mého tenkrát nezkušeného pohledu) naprosto
dech beroucí výjevy vesmíru od jednoho slovenského nadšence,
a protože mne věda a konkrétně sci-fi / vesmír vždy zajímaly,
tak jsem se tomu začal věnovat také.
Jak obtížné bylo se v této disciplíně prosadit? Jde o hodně
konkurenční prostředí?
Protože největší (už tenkrát, před 12 lety) umělecké stránky byly
deviantart.com, zaregistroval jsem si tam profil a začal vkládat první příspěvky. Trvalo to asi rok a půl, než si mne začalo

všímat větší množství lidí. Tenkrát byl digitální Space Art již docela
populární odvětví (sám se v něm řadím až ke třetí ‚generaci‘
digitálních malířů) – hodně tomu napomohly prequely hvězdných
válek a později nové Star Trek filmy a Avatar. Prosadit se bylo
tedy sice obtížné, ale zároveň byl žánr natolik populární, že jsem
i přes konkurenci měl relativně vysokou úspěšnost – taky pomohlo umístění na vrchních pozicích v několika soutěžích
pořádaných právě moderátory deviantartu. Stejně jako jakýkoliv
trend, i Space art časem zapadl, takže konkurence sice stále je, ale
už se spíš nesu na svých úspěších z minulosti a noví umělci nejsou
tak populární – a hlavně ani já už nejsem známý jen díky SA.
Je něco, v co doufáš, že si pozorovatelé tvých děl z jejich zhlédnutí
odnesou?
Lepší náladu? Když maluji jakýkoliv výtvor, pokud to není
na zakázku, neřeším moc, co si z toho pozorovatel odnese – je
to vyjádření toho, co mám v sobě já, co chci já nakreslit a jestli
se to lidem bude líbit, nebo ne, to už je na nich – málokdy tam
prvoplánově vkládám hlubší myšlenku. Stejně jako spousta jiného
digitálního umění, jedná se hlavně o produkční grafiku, která spíš
než obsah nese formu a spíš než myšlenku zobrazuje materiálno.
Co považuješ za svůj největší dosavadní úspěch z pohledu grafika?
Mé výtvory jsou v počítačových hrách, na přebalech knih
a hudebních alb, deviantart je používá ve svých spotech
pro youtube/na HD televizích po spojených státech. Podílel jsem
se i na tvorbě krátkého filmu, co to dotáhl na filmové festivaly.
Lidé si kupují mé obrazy a dávají si je na zdi, uživatelé si je stahují
a dávají na pozadí svých zařízení po tisících. Jako správný
hladovějící umělec se samozřejmě živím něčím úplně jiným,
ale jsem rád za vše, co jsem dokázal. Stále to považuji hlavně
za koníček a dám vědět, až se mi povede něco opravdu pamětihodného.
Jaká máš očekávání na poli grafického umění od nejmladších
generací?
Obecně od lidí nic neočekávám – tím spíš mne mile překvapí.

www.deviantart.com/joeyjazz
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INZERCE
POTŘEBY
PROPRO
DOMÁCNOST
1 - POTŘEBY
DOMÁCNOST
• PRODÁM automatickou pračku Wihrlpool, horní
plnění, málo používanou, solidní stav (pozůstalost).
Cena: dohodou. Tel.: 775 507 365. (2101)
• PRODÁM el. sporák/možno zapojit 380/220V
za 800,- Kč, el. troubu GORENJE - vestavná - 1200,Kč, sklo-keramickou varnou desku WHIRLPOOL - 600,Kč, mikrovlnou troubu SENCOR-300,-Kč, vše cca rok
v provozu. Teplice. Tel.: 737 242 695. (2102)

R0352016

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ
horolezeckou technikou,
štěpkování větví, frézování pařezů
Tel.: 608 360 681

• PRODÁM kombinovaný sporák GORENJE nepoužitý - levně, Teplice - foto na netu. Tel.: 723 466 140.
(3103)
• PRODÁM dvě nové peřiny (kvalitní sypek, drahé
peří) 1 x 2,2 m za 1 000,- Kč a 1 x 2 m za 500,- Kč.
Pouze sms. Tel.: 604 971 513. (3104)
• PRODÁM novou pípu na 4, 5 nebo 6 litrový soudek. JE NOVÁ. Má chlazení. Cena jen 1.500,- Kč. Tel:
704 780 793. (3105)
• NABÍZÍM tyčový vysavač Elektrolux s kabelem,
funkční, velmi pěkný za 1 300,- Kč, 100% stav, možno
i zaslat. Tel.: 737 843 626. (3108)

NÁBYTEK

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM rohovou rozkládací sedací soupravu,
hnědá koženka, rozměr 2800 x 2200 mm včetně rohu
a křesla. Cena 4 100,- Kč. Použitá - velmi pěkná. Tel.:
732 466 874. (2201)
• PRODÁM sedací soupravu s úložným prostorem +
lůžko, zdravá, čistá - levně. Dále camp. soupravu - 4
skládací židle, nově potažené + stolek - za 500,- Kč,
Tel. 737 602 581. (3202)

Nabízíme
opravy plochých střech.
Cena 220,- Kč/m2
Tel.: 723 505 787

T0352041

• DARUJI za odvoz pohodlnou, koženou sedačku do L,
částečně ošoupanou. ( foto pošlu na whats app). Pouze sms. Tel.: 737 764 937. (3203)
• PRODÁM 6 ks nábytku do dětského pokoje. Dekor
smrk. Cena 4 000,- Kč. Tel.: 728 778 921. (3204)
• HLEDÁM menší obytnou stěnu a jiné věci. Tel.:
774 669 203. (3205)
• PRODÁM zahradní stolek z kulatých nerez trubek
rozměry 60 x 90 cm (horní část z porcelánových desek - 24 ks) plus lehátko celkem za 1 500,- Kč. Tel.:
608 574 093. (31003)

www.vyhodnereality.cz

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

NABÍZÍME MOŽNOST INZERCE

Přijmeme zaměstnance

V NĚMECKÝCH NOVINÁCH

na zkrácený úvazek
do chráněné dílny v Teplicích

Podnikatelská inzerce. Výhodná cena!

Nabízíme lehkou práci převážně vsedě vhodnou i pro OZP
Mzda od 88,10 až 100,- Kč na hodinu
Možnost ubytování

Kontakt: Redakce měsíčníku Regio
		
tel.: +420 417 534 206, sekretariat@agenturais.cz
ELEKTRONIKA
5 - ELEKTRONIKA
• KOUPÍM starou hi-fi věž, Sony HCD - N300 nebo
LBT - N300 i bez reproduktorů, na náhradní díly. Tel.:
606 944 173. (3501)

HOBBY

8 - HOBBY

• PRODÁM posilovací stroj Orbitrek cena 1000,- Kč
rychlé jednání sleva možná. Tel.: 604 509 106. (3801)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy jak originál též kopie,
tisky a staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.:
733 511 224. (3802)
• SBĚRATEL koupí staré hodiny nástěnné, kapesní,
náramkové, budíky, strojky a vše nejdoucí i celé pozůstalosti po hodináři. Tel.: 775 691 189. (3803)

Email: ekonom@bramburky.cz
Tel. +420 777 911 813

• VAŠE filmy 8 mm, Betamax, VHS, HI8, Mini DV
uložím na DVD, rychle a kvalitně. Odstranění chyb
zdarma včetně uložení USB. Tel.: 603 904 397. (3804)
• VYSOCE zaplatím mince, stříbrné a z obec. kovu,
medaile, plakáty, řády a vyznamenání. Děkuji za nabídky. Sběratel. Tel.: 603 230 673. (3805)
• VYKOUPÍM staré knihy, časopisy, bankovky, známky, mince medaile a odznaky. Tel.: 737 397 806.
(3806)
• PRODÁM stará mýdla, obrazy, knihy různého žánru
i německé, volně složené známky, starší hrnky, gramodesky LP + singl, sbírku kuchařek, Čtyřlístky. Tel.:
607 281 366. (3807)
• KOUPÍM vojenskou vzduchovku aj.- nože, dýky,
flašinet, hrací strojky, smalt cedule, šlapací auto plechové. Socialistické hračky - plast autíčka i na ovládání bovdenem, mašinky, vláčky HO a TT, různé sbírky

Přijmeme

ELEKTRIKÁŘE

/pracovníka elektroúdržby.
Požadujeme samostatnost, všestrannost
a pracovitost. Nabízíme dobré pracovní
a platové podmínky. Vyhl. 50.
Pro rychlejší komunikaci zasílejte
životopisy na info@elsen.cz.
Nekuřácké pracoviště. Pracoviště: Teplice.

Tel.: 774 532 289

R0352003

R0252037

všeho druhu. Starší nářadí - kovadlinu, signovačku,
malý soustruh aj. Platba na místě za slušné ceny.
Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu - platí stále. Tel.:
732 457 993. (3808)
• PRODÁM ze vzácného dřeva hlavu černošky 27 cm,
z Ghany, pěkná, cena 1 000,- Kč. Ul. Tel.: 721 421 207.
(3809)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel.:
722 150 816. (3810)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od r.
1890 do 1930/40, dále nást. hodiny nebo figurál aj.
vše od hodin. Tel.: 606 957 179. (3811)
• PRODÁM housle 4/4, výrobce Francessco Ruggeri,
znal. posudek mám. Tel.: 704 724 364. (3812)

AUTO-MOTO
PRODEJ
9 - AUTO-MOTO
PRODEJ

Tel.: 417 535 300 | Mob.: 603 182 232 | e-mail: info@cbsteplice.cz

• PRODÁM Škoda Yeti 1.2 TSI v plné záruce, naj. jen
39.000 km, r.v. 2015, ABS, klimatizace, 1. maj, koupeno v ČR i serv. u Škoda, serv. knížka, SUPER STAV jako
nový, nehav. a garáž, nekuřák.+ 4 ks komp. zim. kol.
340 000,- Kč. Tel.: 604 587 457. (3901)
• PRODÁM o. auto Fiat Punto sporting - 90, benzín

R0352009

PRO DRÁŽĎANY A PŘÍHRANIČNÍ OBLAST
FREITAL, DIPPOLDISWALDE, PIRNA, SEBNITZ

Hledám řidiče B,C
s dobrou němčinou.
Tel. 602 249 446
Nepravidelně, brigádně.
Výplaty po každé jízdě.

T.K. do 20.6. 2019 , najeto 107 452km Pneu elektrony
zimní + 2x sada Z+ L plech disky, stav dobrý, povinné
pojištění zaplaceno do 20.6.2019, 2x nové potahy 7 000,- Kč. Tel.: 739 692 725. (3903)
10 - AUTO-MOTO
KOUPĚ
AUTO-MOTO
KOUPĚ
• KOUPÍM Jawa - panelka, kývačka, Pérák - ČZ - Cross,
moped Stadion, Velorex, vozík Pav - Simson - MZ aj.
i nekompletní nebo jen ND velký TP doklady, dále
Škoda MB 100 R, 1000/120/ Garde - Rapid - Trabant
aj. také stabilák, motor, různé stroje nářadí - Platba
na místě za nejllepši ceny. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu - platí stále. Tel.: 603 335 591. (31001)

BYTY PRODEJ
11 - BYTY - PRODEJ
• PRODÁM dr. byt 2 + kk 39,5 m Krupka u TP. Komora, koupelny vana, přípojka na pračku v předsíni. Okna
žaluzie, větší pokoj plovoucí podlaha, kuchň. linka.
Ihned k nastěhování. Požadovaná cena 100 000,- Kč
převod dr. v ceně. Tel.: 732 163 710. (31101)
• PRODÁM satelitní komplet CV 5 000 Cinx, parabola,
80 cm, držák dálkový ovladač, návod k obsluze, kabely za 2 500,- Kč. Tel.: 603 395 625. (31102)
12 - BYTY - KOUPĚ
BYTY KOUPĚ
• KOUPÍM byt v Teplicích o vel.1+1 nebo 2+1. Platba
v hotovosti. Tel.: 705 286 945. (31202)
(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 30)

Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m 2 do 5 000 m 2

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

www.vyhodnereality.cz

INZERCE

R0252039

aloudova.avon@seznam.cz

V ÝK U P K N I H
VYKUPUJEME:

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě.

PLOTOVÉ CENTRUM

Zdeněk Jahoda

PRODE J:

ŽALUZIE

kačírky, zemina,
štěrky, písky,
recyklát

 sítě proti hmyzu
 textilní roletky
 plastové shrnovací dveře
 sestavování nábytku
 vrtací práce v domácnosti

www.telasko.cz
Tel. 774 099 510

tel. 721 387 220
www.zdenek.ujahodu.cz

ZÁPIS

Výtvarnické potřeby

do 1. třídy pro školní rok 2019/2020
v ZŠ Novosedlice bude
5. 4. 2019 od 13,00 do 17,30 hod.
proběhne 6. 4. 2019 (sobota)
od 9,00 do 12 hod.

12. 3. 2018 od 8,00 do 15,30 hod.
Pro přijaté žáky do 1.třídy je připraven
již tradiční projekt Předškoláček.
T ěšíme

HAVEL - HAVLOVÁ

se na vás v

ZŠ N ovosedlice

• bez nástřiku
• záruka 5 let

LUKÁŠ PAYERLE

www.vanabezbourani.cz

Autobazar AUTA - TEPLICE

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské
a klempířské práce

Dubská 64/12, 417 02 Dubí 2
mobil: 739 617 433
e-mail: ddd-asprahavel@seznam.cz
www.asprahavel.cz

Světecká 24, 417 54 Kostomlaty
+420 737 931 354
info@strechy-teplice.cz
www.strechy-teplice.cz

Nabízíme levné

Firma Koistahl

stěhování

R0355028

Dubská 1635, Teplice

28

vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.
Tel.: 604 844 179

R0382008

Tel.: 777 945 125, 608 957 870

www.AUTA-TEPLICE.cz

a autodopravu

www.koifarma.cz
Jsme chovatelé a prodejci okrasných
japonských koi kaprů
s více jak 10letou zkušeností.

R0352020

Tel.: 602 945 204

MALÍŘSKÁ PLÁTNA A STOJANY
BARVY - olejové, akrylové,
akvarelové
BARVY - na sklo, porcelán, hedvábí
KERAMICKÁ HLÍNA
GLAZURY
KERAMICKÉ POMŮCKY

STŘECHY

R0320027

• bez bourání
• montáž 3 hodiny

Provozní doba:
po - pá 9.00 - 17.00 hod.

R0320014

R0352025

ASPRA

Tel. 603 753 047

Zápis do přípravné třídy
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

TEPLICE - PROSETICE
Příčná 141
Tel.: 604 351 718
Vlková Anna
anna.vlkova@seznam.cz

Teplice, Rokycanova 896/1

R0352035

R0352011

NOVÁ VANA DO STARÉ

POTŘEBUJETE
OPLOTIT
POZEMEK?

dane-ucetni-teplice.cz

Areál Telasko Hudcov

R0320036

Tel.: 723 617 198

Kontakt
p. Venzara tel. 605 260 473

R0220013

knihy, pohlednice, dokumenty,
mapy, rádia, gramofony,
fotoaparáty, optika, gramofonové
desky, CD audio, MC kazety
a další sběratelské předměty.

Ubytování zajištěno

R0352033

Tel: 725 177 250

Bc. Zuzana Jahodová

R0352019

AV O N

kuchař,
číšník , servírka,
pom. síla do kuchyně,
pom. kuchař,
prodavačka do bufetu

R0352022

R0352018

SE SLEVOU 10 – 30%
• Bezplatná a nezávazná registrace
• Pro nově zaregistrované dárky
• Každé 3 týdny zdarma katalog
• Motivační a dárkové programy
•B
 ez nutnosti nakupovat
pravidelně
• Vrácení zboží bez udání důvodu

Jilemnická bouda
Horní Mísečky přijme

a daňové evidence

604 571 834

Krabičková dieta
My zdravě uvaříme
a vy zdravě zhubnete
Rozvoz zdarma!
Teplicko a okolí

Jabloňová 612
Proboštov - Teplice, Ústecký kraj
+420 608 961 417 | info@koifarma.cz
T0320029

KOSMETIKA AVON

Vedení účetnictví
Má vaše účetní v březnu plno?
Zajistěte si ji v klidu teď.

v samostatných bytových
jednotkách ve zcela nově
zrekonstruovaném objektu
v Bílině.

R0320038

IČO: 76501531

na tel. 774 705 805
e-mail: info@senior-byty.cz
www.senior-byty.cz

R0352019

Nabízíme bydlení
pro seniory

* Řezané a hrnkové květiny
* Rozvoz
* Dekorace

Email: jellimetzkyjiri@gmail.com

Bližší informace

R0352026

Teplice, Masarykova 31
(vedle Concordie)
Tel. 724 284 026

tel.
775 675 728

www.chutnekrabicky.cz

KLEMPÍŘSTVÍ
A RIZIKOVÉ KÁCENÍ

nabízíme:

R0352034

Michal Blahuš
tel. 775 511 099
e-mail: mb1982@seznam.cz
IČO: 87541785

HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP

Také vaše nabídka
může být na této
„zelené“ stránce.

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček
Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz

Kontakt do redakce:
+420 602 643 244
email: vrculova@agenturais.cz

R0220013

kácení horolezeckou technikou, úprava
živých plotů, ozdravné řezy, práce
s motorovou pilou, opravy střech a
klempířských prvků, nátěry střech a další

OPLOCENÍ
PRO NÁROČNÉ
PLASTOVÉ
PLOTOVKY

 Inzerce v tištěném krajském magazínu RegioRevue
 Reklamní banner v e-newsletteru
 Reklamní banner na zpravodajském webu
 Příprava, výroba a distribuce letáku do poštovních schránek
 Advertoriál do vybraného tisku
 Příprava, tisk a distribuce firemního časopisu
 Velkoplošné billboardy
 Příprava, výroba a výlep plakátů
 Expozice a výstavnictví
 Contact Point
Kontakt: asistentka@agenturais.cz

Telef.: 602 426 526

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

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

Nejrychlejší
půjčka
000 Kč

obchodní
zástupce
Velmi atraktivní provize

až 10 % z výběru

000
734 000
258 000
228
BYTY KOUPĚ
• KOUPÍM BYT nebo DŮM v Teplicích, v jakémkoliv
stavu. Nejsem realitní kancelář! Volejte nebo pište
sms. Tel.: 774 951 095. (31201)
13 - BYTY - PRONÁJEM
BYTY PRONÁJEM
• HLEDÁM pronájem bytu 1 + 1 nebo 1 + 0 pro
jednu osobu, seriózní jednání. Volejte nebo sms. Tel.:
728 104 631. (21301)
• PRONAJMU byt 4+1 u zámecké zahrady TP, nejlépe
rodinu s dětmi, menšiny nevolat. Tel.: 604 509 106.
(21302)
• PRONAJMU pěkný zrekonstruovaný byt 3+1, 3. patro, ul. Trnovanská (u Sometu - naprosto klidná a slušná lokalita). Klimatizace, velká zrekonstruovaná koupelna, zasklený balkon, z většiny zařízený a vybavený,
cena 9 000,- Kč + elektřina. Možnost přenechání garážové stání hned u domu. Tel.: 777 006 098. (31303)
• PRONAJMU byt 2 + kk, 43 m2, v Krupce, Bohosudově, Dlouhá 637, 3. patro, ihned k dispozice. Tel.:
736 539 472. (31304)
• DLOUHODOBĚ pronajmu byt 1+1 v Bílině, Pražské

PROVÁDÍME:

předměstí, ulice Fügnerova 256, 8. patro, balkon,
krásný výhled. Volný ihned. Tel.: 602 423 418. (31305)
• PRONAJMU byt 2 + 0 v Teplicích - Trnovanech.
Nájemné 3 500,- Kč Kauce 10 000,- Kč. Topení WAF
(plyn) + lekt. bojler. Volný IHNED. Tel.: 603 997 759.
(31306)
• PRONAJMU dr. byt 2+KK (48 m2) ve 2. patře
slun. domu v ul. Edisonova 1641. Byt je po celkové
rekonstrukci -plast.okna,plovoucí podlahy, dlažba,
zděné jádro, nová kuch. linka, koupelna, WC. Jen
vážní a slušní zájemci, preferuji dlouhodobý pronájem - volný ihned! Cena 9 000,- Kč (všechny poplatky
+ energie zahrnuty) vratná kauce 15 000,- Kč. Tel.:
733 168 059. (31307)
15 - NEMOVITOSTI
- PRODEJ
NEMOVITOSTI
PRODEJ
• PRODÁM zahradu v osob. vl. v Řetenicích u lesoparku. Chata a zvlášť stojící přístavek z 1/3 zděny,
suché WC. Voda zavedena do chatky. Nádrž na 1 000 l.
Po úpravě možno parkovat na zahradě. Odstíněna
ovoc. stěnou, prostější strana kvetoucími keři, stromy.
Místo na bazén, trampolínu a pod. RK nevolat. Cena
320 000,- Kč. Tel.: 721 128 446. (21501)

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

www.elsen.cz

•	velký sortiment
nerezového materiálu
• hmoždinky, kotvy,
vruty
• elektrické
a ruční
nářadí

SPOJTEC s.r.o.
Libušina 79/15, 415 03 Teplice
Mobil: +420 608 779 773
e-mail: spojtec@centrum.cz
http://www.spojtec.com

16 - NEMOVITOSTI
- KOUPĚ
NEMOVITOSTI
KOUPĚ
• KOUPÍM zahradu v lokalitě Teplice a okolí. Tel.:
702 479 919. (31601)
17 - NEMOVITOSTI
- PRONÁJEM
NEMOVITOSTI
PRONÁJEM
• HLEDÁM pronájem části vašeho pozemku k rekreaci
seniorky. TP - Most. Tel.: 737 105 446. (31701)
• HLEDÁM zahrádku do pronájmu s elektřinou, děkuji
za nabídky. Tel.: 702 447 291. (31702)
• PRONAJMU pivnici v Krupce, levně s možností ubytování. Tel.: 723 505 787. (31703)
18 - SEZNÁMENÍ
SEZNÁMENÍ
• ROZVEDENÁ 66/168 bezdětná nekuřačka hledá
hodného muže přiměřeného věku, který také nechce
být sám. Teplice a okolí. Volejte, na sms nereaguji.
Tel.: 604 694 829. (21801)
• JSEM 162/60 bruneta, 53 let hledá vhodného partnera TP a okolí. Tel.: 474 555 591. (31802)
• ŽENA 56 let, hledá muže věk 50-65, kamaráda
do nepohody se smyslem pro humor. Most a Okolí.
Tel.: 702 342 924. (31803)
• ÚSTEČÁK 67 let, hledá bezdětnou přítelkyni pro
hezký podzim života. Tel.: 607 624 281. (31804)
• VDOVEC hledá hezkou ženu, jako placenou spoR0382004

 elektromontážní práce - bytové, průmyslové, opravy elektro, revize
 prodej elektroinstalačního materiálu
 servis a údržba strojního zařízení včetně automatizace
 zámečnické práce
 kovovýroba
 údržba budov
 autodoprava - dodávka expres
R0352003

• šrouby, matice,
podložky, nýty

Kancelářské
a komerční prostory
v Teplicích
Bc. Jaroslav Andres - tel.: 603 472 304

www.vyhodnereality.cz

R0320012

až 70

Hledáme

R0352037

INZERCE

lečnici, věkem do 60. let, Teplice. Tel.: 704 578 455.
(31805)
• DOBŘE zajištěný vdovec s Ústecka, hledá inteligentní ženu, nekuřačku, sport. typ. Věk cca 60 let. Tel.:
721 131 221. (31806)
• HLEDÁM sympatického inteligentního kamaráda a přítele od 69 - 72 let, 180 cm, TP a okolí. Tel.:
736 208 571. (31807)
• VDOVEC romské národnosti 75 let, hledá paní do 65
let. Přistěhování vítáno. Tel.: 604 608 106. (31808)
19 - ZAMĚSTNÁNÍ
HLEDÁ
ZAMĚSTNÁNÍ
HLEDÁ
• HLEDÁM práci jako řidič os. nebo dodávkového
vozu. Brigádně. Tel.: 725 706 525. (31901)
20 - ZAMĚSTNÁNÍ
NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ
NABÍDKA
• HLEDÁM paní na mytí oken (inv. důchod - mat. dovolená), přívýdělek, cena dohodou. Tel.: 775 170 546.
(32001)

ZVÍŘECTVO21 - ZVÍŘECTVO
• KDO daruje nebo prodá psa či fenu staří 6 měsíců
až 2 roky, barva bílá nebo hnědá, ne černá. Rasa Německý ovčák, Špicl, Malamut i křížence nebo podobné
rasy. Žádné bojové plemeno! Dárek pro těžce nemocného člověka, jako terapie. Tel.: 720 288 738. (32003)

Silniční a odtahová služba
Tyršova 95, 417 03 Dubí 3, tel. 417 578 088

Mobil 602 287 065
www.odtahteplice.cz

R0352002

VÍCE NEŽ 4 000 DRUHŮ
MASIVNÍHO NÁBYTKU

RŮZNÉ

22 - RŮZNÉ

• PRODÁM větší množství ručního zámečnického
nářadí, cena dohodou. Štafle dřevěné 2m + nástavce.
Schůdky kovové skládací. Tel.: 739 692 725. (22201)
• PRODÁM ABRI soft superdriy x 30, 60 x 90 cm
254123, 2x balení za 400,-Kč. ABRI flex premium x 14,
100 - 140 cm, 40 - 50 ref 41086 8 x balení za 2 500, Kč.
Tena slip maxi large x 24 711024 2x balení za 800,-Kč.
Tel.: 603 395 625. (22202)

ÚČETNICTVÍ,

DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY
R0352015

Tel.: 602 145 907
www.ap-ucetnictvi.cz

• PRODÁM nová redukční pouzdra (soustruh) Morse
6/5 - 2ks, 6/4 - 2ks, 4/2 -3ks. Cena dohodou. Tel.:
775 507 356. (22203)
• PRODÁM nové nepoužité hranaté plastové kelímky

na pikýrování. Rozměr 7 x 7 x 6,5 cm. 5 200 ks. Cena
dohodou. Též prodám kulaté plastové kelímky na pikýrování. Rozměr 9 cm průměr, výška 9 cm. 5 000 ks.
Cena dohodou. Vlastní odvoz. Budyně nad Ohří, okres
Litoměřice. Tel.: 606 280 850. (22204)
• PRODÁM Agáve, různé druhy (malé, velké, zelené,
žíhané) cena doh., levně. Tel.: 777 040 311. (32205)
• KOUPÍM LP gramofonové desky, větší množství
nebo sbírka vítána. Přijedu, stačí prozvonit. Tel.:
721 442 860. (32206)
• NABÍZÍM nabízím vzrostlé pokojové i venkovní rostliny. Bílina, odvoz nutný - stěhování. Tel.:
605 776 332. (32207)
• PRODÁM starší horské kolo dámské. Bezvadný stav,
bez investic. Možno k dennímu používání. Požadovaná cena 1 500,-Kč. K předání po dohodě Teplice,
Roudnice n. L nebo Štětí. Tel.: 737 000 349. (32208)
• KOUPÍM HAKI lešení. Tel.: 608 224 183. (32209)
• VYKLIDÍM váš byt, půdu, barák. Odkoupím věci
z pozůstalosti i jiné nepotřebné věci knihy, obrazy,
atd. Tel.: 721 771 991. (32210)

LIKVIDACE
VÝSTAVNÍCH VZORKŮ
OD Labe 2. patro

Revoluční 2732/9, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

T03

SLEVY AŽ 70 %

REGIO - Kupón k podání soukromého inzerátu ZDARMA!
POZOR, ZMĚNA!!! DO JAKÉKOLI RUBRIKY POUZE 1 INZERÁT NA KAŽDÉHO ZADAVATELE!
TEXT: (vyplňte hůlkovým písmem nebo na stroji)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Adresa, telefon, mailová adresa – bude otištěno jako součást inzerátu:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Dávám tímto souhlas ke zveřejnění těchto údajů v rámci otištění a jiného zveřejnění tohoto mého inzerátu.
Datum, místo a podpis: .................................................................................................................................
Tento díl vyplňte jen v případě, že Vaše adresa nemá být otištěna v textu inzerátu.
Jméno a adresa: (nebude otištěno)
.................................................................................................................................................................................
Podpis ................................................................

E-mail: info@sobnabytek.cz
Tel.: 475 200 876, 777 480 159

www.sobnabytek.cz

America Tours
Jánská 868/8, 460 01 Liberec 3
tel. 488 058 204, 488 058 203
info@americatours.cz
Objednávky zájezdů po telefonu:
tel. 488 058 205, 777 747 333
KONEČNÉ CENY VČ. POPLATKŮ
ŽÁDNÉ SKRYTÉ PŘÍPLATKY, NEJLEPŠÍ PRŮVODCI
MNOŽSTVÍ VÝLETŮ V CENĚ

www.AMERICATOURS.cz

pestrá škála poznávacích zájezdů,

zájezdy na zakázku
do všech zemí Ameriky

