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DĚČÍN, CHOMUTOV
LITOMĚŘICE, LOUNY
MOST, TEPLICE
ÚSTÍ NAD LABEM

180 let
FILHARMONIE
V TEPLICÍCH

VÍTEJTE V KRÁLOVSTVÍ

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Dagmar
dokonalé relaxace

HAVLOVÁ
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Teplické lázně hostily
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Nemusíte kvůli tomu vážit cestu přes devatero
kopců
v minulosti
řadua řek. To království se jmenuje Fitness
osobností, které sem
& Wellness Fontána a najdete ho ve 3. patře nákupního
centra na náměstí Svobody v Teplicích.
přijely za zdravím.
Vyveze Vás tam speciální výtah a ocitnete
se v nových prostorách rozšířeného Fitness,
které v širokém okolí nemá svým moderním
vybavením obdobu. Jste–li znalí správného
cvičení, pak samostatně, nebo i pod vedením
osobních trenérů aktivně potýráte tělo. Není
se čeho bát, pravidelně sem chodí i senioři
a jak jim to jde k duhu!
Namožené svaly se nejlépe uvolní ve Wellness,
které má pro Vás od listopadu přichystaných
celkem šest saun včetně finské venkovní, kam
je přístup a taky nádherný výhled z terasy.
Jestliže jste otužilí, těšte se, až napadne sníh...
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Letos v létě pobývala

Už jste to vyzkoušeli? Tenhle zhruba tříhodinový
Pěkně rozehřátí a uvolnění
sedomě
můžete dát
v lázeňském
proces by si měl zdravý člověk podle doporučení
odborně namasírovat.
Honzapaní
Buchal umí
Beethoven
DagmaraHavlová
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o odpovědi…
spočinutí. Zrelaxovaní
pak můžete „nachytat zalíbí, můžete si opatřit permanentku s výhodamiStudentský
a své přátele obdarovat
dárkovým poukazem
bronz“ v nejmodernějších
soláriích.
 Kdo festival
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a proč?
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 Jak vybíráte projekty, do kterých se zapojíte?
 Do Teplic lidé jezdí také odpočívat, jak nejraději relaxujete vy?
Teplic.
Jeho
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u nás
nejstarší.
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Jakub a Matěj vzkazují:
JSEM ČINORODÝ ČLOVĚK
Buďte

FILHARMONIE

DAGMAR HAVLOVÁ

VÁCLAV NECKÁŘ

étos.
Zdá se mi, že v naší
společnosti chybí duchovní
procházkou s pejskem,
čtením knih,
malováním. Prací naprocházkou
zahrádce.
v Mariánských
Lázních,
KarlosSenfta
pejskem,
čtením,
v Ústístránky
nadživota.
Labem.
a MatějeNedostatek
jsme
sepotřebou
zeptali…
jsem na brigádě, kde jsem velmi
sebevědomí
dohání
„užít si“ života, ne „žít“ ho
vých
Varech
či
v
Teplicích.
malováním
.
.
.
plnohodnotně.
A to je velký rozdíl. Vymizela slušnost, zato kvete závist
 Co jinak podnikáte?
monotónně natíral plot, tudíž jsem

14-16

17

Jsem poměrně činorodý člověk. Stále mám potřebu něčím žít. Rolemi
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a nepřejícnost. Lidé ztrácí motivaci něčeho dosáhnout, když to jde

Foto: archiv Fontány

R1052034

nějaký projektzázemí
svou záštitou,
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divadlo,proto
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jsem
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jednala
Takhle jsem nikdy neuvažovala. Je tolik zajímavých rolí a charakterů! Při
s lékaři, s poslanci. Bylo to náročné časově i energeticky. Tato aktivita byla
umění
a kultury a bylo překvapujíKubovi Krausovi.
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NEZNÁMÍ HRDINOVÉ VÍTEJTE
MLUVILI I NĚMECKY V KRÁLOVSTVÍ
DOKONALÉ
RELAXACE
kaci se stejnojmenným názvem.

KOMFORT
K NEZAPLACENÍ
Topte českými peletami
z českého dřeva

22-23

PRO SEBE A PRO NÁS BUĎTE SEJF

zdraví, oblíbeným mentorem.

Studentský multižánrový festival SEJF se velmi dobře zapsal
do kulturního a společenského
života Teplic.
Buďte SEJF! vzkazují Jakub
a Matěj, protagonisté festivalu.

R1082002
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proběhla módní přehlídka značky s teplickými kořeny - HololaC
tex. Zahradní dům nabídl
hudební vystoupení kapel
M
z celé republiky. Diváci si mohli
Y
poslechnout místní matadory,
mezi kterými nechyběly kapely jako
CM
Furyant, Public Fusion nebo Urban
MY
Turban, ale i olomoucké PneumothoraX.
Teplice svou návštěvou poctil i místní rodák
CY
Vojtěch Urbánek a představil návštěvníkům
CMYstřípky z právě připravovaného alba. V nedalekém Café Schönau pokřtil svou novou desku DJ
K
Oftopik, svoji novou básnickou sbírku a album zde
uvedl písničkář Cermaque, který ve svém rodném
městě spojil síly s přáteli Davidem „Dejvem“ Vinklerem,
Lukášem „Zulou“ Rejchrtem a Lukášem „Srpikem“ Srpem,
pohybujícími se kolem nově vznikajícího rapového uskupení.
Festival pokračoval i v nočních hodinách. V industriálním
R1052007

Konal se poslední zářijový pátek a sobotu
v 7 lokacích napříč centrem lázeňského města
a představil více než 50 programových nabídek. Diváci
mohli navštívit 4 divadelní hry
od 3 studentských uskupení, poslechnout si 17 hudebních formací
a zhlédnout 4 bloky studentských filmů a 8 celovečerních snímků. Součástí
festivalu byla i sekce volného umění, která
představila několik soutěžních i nesoutěžních
výstav a vystoupení.
Ústředním místem festivalu se stal odsvěcený kostel Bartholomeus, kde se představili studenti z pražské DAMU i brněnské JAMU. Na ochoze před kostelem
se navíc v sobotu konala přehlídka regionálních prodejců
SEJF Market. Mekkou volného umění se pak stala budova bývalého Telecomu na náměstí Svobody. Studentským organizá-
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Jak šel čas
Severočeská filharmonie Teplice je jediným profesionálním
symfonickým orchestrem v Ústeckém kraji. Historie orchestru sahá
na počátek 19. století, zakládací
listina a úřední schválení orchestru nese letopočet 1838.
Od konce 19. století uváděl orchestr pravidelné cykly symfonické hudby v provedení nejžádanějších dirigentů a sólistů té doby.
V létě orchestr absolvoval okolo
150 lázeňských a 18 symfonických
koncertů a v zimní sezoně cykly
vážné symfonické hudby. Činnost městského orchestru skončila koncem druhé světové války
v souvislosti s uzavřením městského německého divadla.
V roce 1948 vzniklo nové hudební těleso - Městský lázeňský orchestr. V roce 1972 přišel
na místo ředitele a šéfdirigenta
Jaroslav Soukup. Rozšířil početní stav orchestru, který od roku
1979 nesl název Severočeská státní filharmonie, a inicioval vybudování nového Domu kultury
s koncertním sálem. Po listopadových událostech roku 1989 se ujal
šéfdirigentského místa Jan Štván
a od roku 1991 Tomáš Koutník.
V létě roku 1997 převzal vedení
orchestru kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe. Nová dramaturgie, srozumitelná a přístupná
širokým vrstvám posluchačů, přináší naprostý zvrat v návštěvnosti
abonentních koncertů. Charles

180 let
FILHARMONIE
V TEPLICÍCH
Olivieri-Munroe přivádí do Teplic řadu významných světových
umělců a tato spolupráce vyvrcholila v roce 1999 koncertem v Monte Carlu za přítomnosti mnoha
významných světových osobností
společenského života. Šéfdirigent
je zván na prestižní koncertní pódia po celém světě, diriguje přední
orchestry a zdokonaluje svou diri-

gentskou činnost, která vyvrcholila v květnu 2000, kdy získal 1. cenu
v dirigentské soutěži Pražské jaro.

Novodobá historie

Od roku 2001 Severočeská
filharmonie Teplice výrazně rozšířila své zahraniční i tuzemské aktivity. Během roku 2004 absolvovali
tepličtí filharmonici 140 koncertů,

z toho 52 v zahraničí. Více než
400 000 posluchačů v Německu,
Itálii, Rakousku, Španělsku, Švýcarsku, Monaku, Francii, Belgii,
Dánsku, Portugalsku, Chorvatsku,
Slovinsku, Maďarsku, Slovensku,
Srbsku, na Maltě a dalších zemích,
mělo možnost se seznámit se stoupající uměleckou kvalitou orchestru. Zahraniční kritiky vyzdvihovaly především mladé obsazení
orchestru, souhru a celkový umělecký dojem. Filharmonie začíná
působit ve významných evropských centrech, např. v Mnichově,
Berlíně, Basileji, Paříži, Valencii,
Lisabonu, Bělehradě, Budapešti, Záhřebu, Ljubljani, Bordeaux,
Toulouse, Grenoblu, Madridu,
Vallettě a dalších městech. Pravidelně též účinkuje na významných
koncertních pódiích hudebních
festivalů, například Pražské jaro,
Janáčkův máj, Festival Český
Krumlov, Janáčkovy Hukvaldy,
Mahler Jihlava Hudba tisíců, Festival Mitte Europa, České doteky
hudby aj. Je pravidelným hostem
koncertů pražského Rudolfina
nebo Obecního domu v Praze
a v dalších velkých městech v Čechách i na Moravě.
V říjnu 2013 se stává novým šéfdirigentem Severočeské filharmonie Teplice italský dirigent Alfonso
Scarano. Společně se v listopadu
2013 představili italskému publiku
na prestižním koncertě v Teatro
Luciano Pavarotti v Modeně s díly
L. Janáčka a P. I. Čajkovského.

Na podzim roku 2013 absolvovala Severočeská filharmonie Teplice turné do Asie, kde navštívila
postupně Vietnam, Kambodžu,
Malajsii a Brunej. Koncertovala
za přítomnosti velvyslanců, vládních činitelů a královských rodin
například v hanojské Opera House, malajském Dewan Filharmonik
Petronas v Kuala Lumpur, nebo
v kambodžském Phnom Penhu
či v brunejském Bandar Seri Begawan. Na jaře roku 2017 uskutečnila s velkým úspěchem turné
do Jižní Ameriky, kde vystoupila
na prestižních pódiích ve městech Santiago de Chile, San Juan,
Córdoba, Rosario a Buenos Aires.
Od září 2018 je jmenován novým
šéfdirigentem Petr Vronský, který
přináší do dramaturgie nové prvky
s důrazem na českou hudbu.
Těžištěm umělecké působnosti zůstává především činnost pro
město a jeho kulturu. Díky bohaté
zahraniční spolupráci a díky výborným zahraničním kontaktům
s agenturami, může SČF Teplice
zvát do své domácí dramaturgie
řadu vynikajících světových umělců nebo je doprovázet na koncertních zájezdech jakými byli
například David Lomelí či José
Carreras. Tepličtí filharmonici
zároveň nezapomínají ani na mládež, pořádají mnoho koncertů věnovaných právě jí, budoucím abonentům a posluchačům, kteří mají
jedinečnou možnost poznat velký
symfonický orchestr.

Pavel Šporcl v Teplicích
v roce 1987 a v roce 2018

Zřizovatelem Severočeské filharmonie je statutární město
Teplice, které ji pověřilo pořádáním a organizačním zajištěním
Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena, který byl založen
v roce 1964. Od roku 2004 se tento festival rozšířil z původních
5 koncertů v Teplicích na současných 20 komorních i symfonických
koncertů v dalších 10 městech. Svou bohatou uměleckou činností
se Severočeská filharmonie Teplice stala významnou kulturní
institucí kraje, která sdružuje nejlepší profesionální umělce
v regionu, a která se nemalou měrou podílí na kulturním životě
města Teplic a celého Ústeckého kraje.

S orchestrem je radost spolupracovat
Šéfdirigentem Severočeské filharmonie Teplice je od letošního roku doc. Petr Vronský.
Odkud na sever Čech přišel a jaké má dramaturgické plány?, ptáme se…
Do severních Čech nepřicházím, ale vracím se. V letech 19741979 jsem působil jako šéf opery v Ústí nad Labem. Do Teplic
jsme často jezdili hostovat s naší
operou a zdejší divadlo nám pak
návštěvu oplácelo představením
jejich operety. Po našem příjezdu
do Teplic byla vždy aspoň hodina
času na procházku městem a lázněmi. Musím ale říci, že šedivé,
oprýskané a neutěšeně vypadající město tehdy, se s krásnými,
zvelebenými Teplicemi dnes vůbec srovnat nedá! To bylo první překvapení při mém návratu
4

po létech. A totéž by se dalo s trochou nadsázky říci i o orchestru.
Ten je dnes ve výborné formě,
organicky zde probíhá generační
výměna a je radost ho poslouchat a spolupracovat s ním. Jsem
po dlouhé době opět šéfdirigent
českého původu. Proto je mým
záměrem nabídnout publiku více
české hudby. Tomu nasvědčoval
i náš zahajovací koncert. Vždyť
Smetanova Má vlast jako celý
cyklus již dlouho na abonentním
koncertu nezazněla. V budoucnu
to bude třeba souborné provedení Dvořákových Slovanských

tanců nebo jeho Svatební košile.
Nezapomeneme se věnovat ani
české hudbě soudobé. Z ní ale
nemusí mít obecenstvo vůbec
obavy. Jedná se o díla, která byla
již úspěšně hrána. A samozřejmě
nepřestaneme uvádět „lahůdky“ světového repertoáru. Vše
se bude odehrávat v teplickém
krásném sále s varhanami, a jak
naznačil úvodní koncert, věřím,
že znovu vyprodaném. Takže tu
máme výborný orchestr, skvělé
obecenstvo, krásný sál. A co lepšího by si nastupující šéfdirigent
mohl přát…
5

Naši filharmonii zná celý kulturní svět
Severočeská filharmonie Teplice je dnes světově uznávaným orchestrem,
za sebou i před sebou má četná vystoupení téměř po celé zeměkouli.
To vyžaduje neúnavnou a skvělou práci managementu, v jehož čele stojí už
osmnáct let ředitel Mgr. Roman Dietz.
Jaké renomé ve světě má
Severočeská filharmonie?
V českém hudebním prostředí
se často diskutuje o tom, který orchestr je u nás nejstarší. Zda v Mariánských Lázních, Karlových Varech či Teplicích. Mariánské Lázně
uvádějí rok založení 1821 a Karlovy Vary 1835, v obou městech šlo
ale jen o sezonní orchestr. V Teplicích se první zmínky o lázeňských
koncertech datují již k roku 1802,
v místních lázních působily dokonce dva menší orchestry, v Teplicích a Šanově, ovšem za oficiální
datum založení stálého orchestru
považujeme až spojení teplického
a šanovského orchestru roku 1838.
V té době bylo angažováno 36 stálých hudebníků, kteří měli stálé
smlouvy a pravidelný plat. Jsou
dochována jména hudebníků, jejich bydliště i pracovní smlouvy.
Orchestr se postupně rozšiřoval
a kolem roku 1880 už hrál náročná díla světového repertoáru s více
než 90 členy orchestru, který vedli
uznávaní dirigenti, jakými byli například Richard Strauss, Felix von
Weingartner, Siegfried Wagner,
Alexandr Zemlinský a další.
Za posledních 70 let působila v Teplicích řada vynikajících
dirigentů, mezi nimiž byli Josef
Hrnčíř, Miloslav Bervíd, Milivoj
Uzelac, Bohumil Berka, Martin
Turnovský, Libor Pešek, Vladimír
Válek, Jaroslav Soukup, Jan Štván,

Tomáš Koutník, Charles Olivieri-Munroe a Alfonso Scarano.
V současné době vede orchestr
nový šéfdirigent Petr Vronský,
který je v teplické filharmonii
po více než dvaceti letech opět
zástupcem české dirigentské školy. Dnes náš orchestr uskutečňuje
kolem 120 koncertů ročně, z toho
přibližně 40 v zahraničí. Během
mé osmnáctileté doby na pozici
ředitele jsme hráli ve většině zemí
celé Evropy, ale uskutečnili jsme
i koncertní turné do pro nás exotických destinací, jakými jsou například Brunej, Kambodža, Vietnam, Malajsie, Argentina nebo
Chile. Měli jsme možnost koncertovat v největších kulturních centrech, mezi něž patří jistě Berlín,
Paříž, Lisabon, Brusel, Bělehrad,
Budapešť, Záhřeb, Ljubljana,
Madrid, Valletta, Monte Carlo, Vídeň, Curych a další evropské metropole. Orchestr pravidelně též
účinkuje na významných koncertních pódiích hudebních festivalů,
například Pražské jaro, Janáčkův
máj, Festival Český Krumlov, Janáčkovy Hukvaldy, Mahler Jihlava
- Hudba tisíců a další. Doprovází
umělce světového jména, ze zahraničních například Mischa Maisky, Sharon Kam, Shlomo Mintz,
Kun-Woo Paik, David Lomelí
nebo José Carreras a samozřejmě
všechny české významné sólisty. Těžištěm činnosti je pořádání

abonentních koncertů v Teplicích
členěných do čtyř řad a zároveň je
pamatováno i na mládež při konání koncertů pro školy. V současnosti je Severočeská filharmonie
zřizována statutárním městem
Teplice a je jím zároveň pověřena
pořádáním Hudebního festivalu
Ludwiga van Beethovena, který
byl založen v roce 1964. Od roku
2004 se tento festival rozšířil z původních 5 koncertů v Teplicích
na současných 20 komorních
i symfonických koncertů v dalších
10 městech.

Které zahraniční zájezdy
máte připraveny pro letošní
koncertní sezónu?
Plánujeme s předstihem několika let dopředu. V nadcházejícím
roce máme již smluvně potvrzeno více jak 20 koncertů, převážně v německých městech, jakými
jsou například Berlín, Frankfurt,
Mnichov, Brémy, Düsseldorf nebo
Hamburk, ale v říjnu nás čeká velké italské turné po 13 městech,
mezi něž patří jak města na severu
Itálie Torino či Miláno, tak i v jižní
Itálii a na Sicílii, například Bari či
Messina. Toto turné bude dirigovat náš bývalý šéfdirigent Alfonso
Scarano. V dalších letech plánujeme i koncerty mimo Evropu, ale
zatím nejsou smluvně potvrzené,
proto nemohu podrobnosti prozatím zveřejňovat.

SLAVNOSTNÍ KONCERT

věnovaný 100. výročí vzniku samostatného československého státu
a 180. výročí založení stálého orchestru v Teplicích

Jakou roli hraje ekonomika
a z jakých zdrojů vychází?
Situace se za posledních 20 let
velmi změnila. Výše finančních
prostředků z komerčních zdrojů
je mizivá, obchodní společnosti výrazně snížily svou podporu.
Naopak se postupně zvyšují prostředky z veřejných zdrojů. Platy
zaměstnanců se každým rokem
zvyšují v řádech i desítek procent,
což se velmi projevuje na mandatorních výdajích našeho rozpočtu.
Před 18 lety byly roční náklady
na platy kolem 17 milionů korun,
letos se jedná již o částku přesahující 40 milionů. Pokud bychom
chtěli vyjádřit podíl financování
procentuálně, v současné době
se zřizovatel, statutární město
Teplice, podílí svým příspěvkem
na rozpočtu orchestru 70 %, kraj
7 % a ministerstvo kultury cca 3 %.
Zbývajících 20 % poté připadá
na příjmy orchestru z vlastní činnosti. Ideálním poměrem by jistě
bylo dělení v poměru zřizovatel
50 %, kraj 20 %, stát 10 %, vlastní
tržby 20 %.

Otázka pro hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka:
Jaký vztah máte k hudbě a co pro Vás znamená Severočeská filharmonie,
zejména každoroční festival L. v. Beethovena v Ústeckém kraji?
Pro každého má hudba v životě
jiné místo a u mě své čestné místo rozhodně má. Osobně si rád
zpříjemním volné chvíle poslechem hudby a několikrát do roka
navštívím koncerty jak klasické,
tak lidové hudby. Severočeská
filharmonie je rozhodně tělesem,
kterým se kraj může chlubit. Výrazně se podílí na kulturním živo6

tě nejen Teplic, ale celého regionu.
Už více jak padesát let pořádá festival Ludwiga van Beethovena, jeden z největších festivalů klasické
hudby v Ústeckém kraji a přehlídku hudebních talentů jak českých,
tak světových. Festival Ludwiga
van Beethovena má tradiční místo v našem kulturním kalendáři
a už se moc těším na jubilejní 55.

ročník, který se uskuteční příští
rok. Právě díky své tradici a regionálnímu přesahu byl festival zařazen do programu Rodinné stříbro
Ústeckého kraje. Zároveň mi bylo
ctí ocenit Severočeskou filharmonii Cenou hejtmana za rok 2017
v oblasti kultury. Chtěl bych tímto
teplické Severočeské filharmonii
poděkovat za její práci a nadšení.

Na programu:
Josef Suk: V nový život, op. 35c | Antonín Dvořák: Mazurek, op. 49
Antonín Dvořák: Karneval, op. 92 | Edward Elgar: Pomp and Circumstance
Gioachino Rossini: Introdukce, téma a variace | Nikolaj Rimskij-Korsakov: Let čmeláka
Petr Iljič Čajkovskij: Předehra 1812, op. 49
Účinkují:

Milan Al-Ashhab
housle

Milan Řeřicha
klarinet

Ústřední hudba Armády České republiky Praha
Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře Teplice
Krušnohorský pěvecký sbor
Brixiho komorní soubor Teplice

Severočeská filharmonie Teplice
dirigenti:

Tomáš Koutník, Charles Olivieri-Munroe, Petr Vronský
Součástí večera je slavnostní předávání Cen hejtmana Ústeckého kraje za rok 2017
a křest knihy Severočeská filharmonie Teplice - Historie a současnost da capo

15. listopadu 2018 v 19:00 hodin
Koncertní sál Domu kultury Teplice
Vstupné: 500 Kč, pro abonenty Severočeské filharmonie Teplice 300 Kč

Součástí vstupenky je kniha vydaná u příležitosti 180. výročí založení stálého orchestru v Teplicích

Partnery
koncertu jsou:

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Dagmar

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

HAVLOVÁ

Chladné počasí je tu a proto jsme
opět uvedli do provozu možnost
odložení teplých svršků při nakupování.
Komfortnější nákupy nabízí zákazníkům šatna v prvním podlaží
u vstupu z Alejní ulice, umístěná
v provozovně čistírny 5a sec.
Šatna je pro zákazníky OC zdarma
každý den v provozní době od 9-21
hodin.

Teplické lázně hostily
v minulosti řadu
osobností, které sem
přijely za zdravím.
Letos v létě pobývala
v lázeňském domě
Beethoven paní
Dagmar Havlová
na léčení
operovaného kolene.
Nechtěli jsme rušit
její soukromí, zaslali
jsme jí proto několik
otázek a poprosili
o odpovědi…

OSLAVA V POE POE

JSEM ČINORODÝ ČLOVĚK
 Do Teplic lidé jezdí také odpočívat, jak nejraději relaxujete vy?
Asi tomu nebudete věřit, ale úklidem. Srovnám si při něm myšlenky. Také
procházkou s pejskem, čtením knih, malováním. Prací na zahrádce.
 Co jinak podnikáte?
Jsem poměrně činorodý člověk. Stále mám potřebu něčím žít. Rolemi
v divadle, charitativní prací v Nadaci Dagmar a Václava Havlových
VIZE 97, Knihovnou Václava Havla, kterou jsem založila, vůbec Václavovým odkazem obecně. Jsem také členkou různých správních rad
a významných organizací. Dávám záštity na bohulibé projekty.
 Komu pomáhá Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97?
Mnoha lidem, projektům i místům, a to již 21 let. Za tuto dobu máme
na svém kontě bezpočet realizovaných projektů pomoci. Například
dlouholetý projekt „Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva
a konečníku“ pomohl zachránit mnoho lidských životů. Abychom toho
dosáhli, několik let jsem vyběhávala, přemlouvala, organizovala, jednala
s lékaři, s poslanci. Bylo to náročné časově i energeticky. Tato aktivita byla
a je ceněna nejen lékařskou, ale i laickou veřejností. Dnes už prevenci
podporují všichni i Ministerstvo zdravotnictví. Tehdy v roce 1998 a 1999 to
byl problém i tam. V té době byla totiž Česká republika na prvním místě
na světě ve výskytu i úmrtnosti rakoviny střev. Nyní se situace podstatně
zlepšila a úmrtnost rapidně klesla.

ŠATNA NOVĚ
V PROVOZU

 Jak vybíráte projekty, do kterých se zapojíte?
Snažím se, aby program, do kterého se zapojím, v sobě nesl nějaký
étos. Zdá se mi, že v naší společnosti chybí duchovní stránky života.
Nedostatek sebevědomí dohání potřebou „užít si“ života, ne „žít“ ho
plnohodnotně. A to je velký rozdíl. Vymizela slušnost, zato kvete závist
a nepřejícnost. Lidé ztrácí motivaci něčeho dosáhnout, když to jde
i obejít. Podporuji-li proto nějaký projekt svou záštitou, nebo osobní
účastí, vždycky se snažím o to, abych si vybrala podporu, která má
v sobě společenský přesah.
 Stýská se vám po divadle a uvidíme vás v nové sezóně zase na scéně?
Aktuálně hraji v Divadle na Vinohradech ve dvou představeních rozdílného
žánru, která jsou stále vyprodaná - Kostelničku v Její pastorkyni. A s Tomášem Töpferem jako Jindřichem II. jeho ženu královnu Eleonoru ve Lvu
v zimě. Ta různorodost rolí mě hodně baví.

Chystáte oslavu pro vaše děti? A jaká by to byla oslava bez
mňam pizzy? Nejoblíbenější dětské jídlo a navíc, když si jí
mohou děti připravit zcela samy, tak chutná ještě lépe.
Skvělý kreativní a kulinářský zážitek v jednom. Dětskou oslavu si můžete rezervovat v provozovně za 80,- Kč na osobu
včetně občerstvení nebo restauraci kontaktovat přes facebookové stránky (Poe-Poe Teplice - OC Galerie). Vaše dítka
si s kamarády a personálem nazdobí a upečou vlastní pizzu.
To zní skvěle, nemyslíte? Čekání na výsledek si mohou zkrátit i v dětském koutku s velkou tabulí a křídami.

www.galerieteplice.cz
TRADIČNÍ SLET ANDĚLŮ
A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY
17. 11. Už se to blíží! Těšíte se? Rok co rok je vás stále více
a z andělské akce na náměstí Svobody se stává opravdu
krásná tradice. Prozradit můžeme pár novinek. A co vás letos
čeká? Těšte se na novou skladbu vybraných gastrostánků,
jejichž dobroty jsou jednoznačně mňam! Přijďte je ochutnat.
Program startuje v 16:30. Divadelní pohádka O ledové bráně
nás zavede do světa kouzelných bytostí a andělů. Nově se
scéna rozšíří o nápaditou andělskou filmovou projekci. Bude
to zážitek!
Slet anděla a závěrečný slavnostní ohňostroj nebudou chybět. Těšte se na prima atmosféru, čas strávený s rodinou,
přáteli a vaší Galerií.

 Jakou životní roli byste si ještě ráda zahrála?
Takhle jsem nikdy neuvažovala. Je tolik zajímavých rolí a charakterů! Při
bližším zkoumání někdy zjistím, že i postavu, která se v jiných zpracováních zdála být fádní, lze ztvárnit plasticky a poutavě.
Ptala se: Ladislava Richterová
Foto: Jana Pertáková

www.havlova-veskrnova.com | www.vize.cz | www.prazskakrizovatka.cz | www.vaclavhavel.com
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Václav Neckář

si k narozeninám zazpívá
v ústeckém divadle, kde začínal

Zpěvák Václav Neckář
oslavil 23. října půlkulaté,
pětasedmdesáté narozeniny.
V listopadu je ještě oslaví
také na pódiu ústeckého
divadla, kde poprvé zpíval
už v deseti letech.
Ústí nad Labem a Most
jsou města, která má
spojená s dětstvím
a dospíváním.

V ústeckém Národním domě jsme si
do regionálních novin povídali před lety,
tenkrát i se zpěvákovým bratrem
Janem, vedoucím kapely Bacily, která
Václava Neckáře doprovází sedmačtyřicet
let. „Dnes jsem tady sám, nemám s sebou
»mluvčího« - bratra,“ říká s úsměvem
Václav Neckář po přivítání v kavárně
v Arkádách Pankrác v Praze,
kde zavzpomínal na mladá léta
v Ústí nad Labem.
„Brácho můj, kdo vůbec ví,
jak jsme tenkrát od dětství hráli
ve dvou s harmonikou…“ - zpíváte se svým bratrem v písni
a stejnojmenném albu My to
spolu táhnem dál. Na harmoniku jste spolu ale nikdy nehráli?

v zákulisí, dal mě zpívat celý sbor
sám. Od té doby jsem sólista.
Tenkrát to bylo Státní divadlo
Zdeňka Nejedlého?
Maminka tam pracovala jako
ekonomka a táta byl herec a tanečník, hrával v divadle v Pardubicích, kde byl šéfem východočeské
operety Karel Jičínský. V Ústí byla
původně německá opera a Zdeněk
Nejedlý dal Jičínskému za úkol
udělat český soubor - činohru,
operu, operetu a balet. Jičínský
přišel do Ústí jako šéf a náš táta
tam byl tajemník a herec.


No, to není pravda. Brácha dostal harmoniku od tatínka k Vánocům v roce 1953, když mu byly
čtyři roky a my jsme společně dělali koncerty na balkoně na Klíši
v Resslovce v prvním patře číslo
34. Naproti byla stráň, vlastně am-

Václav Neckář, zpěvák a herec
Narozen 23. 10. 1943 v Praze
Dětství a dospívání prožil v Ústí nad Labem
Herecký elév v Mosteckém divadle pracujících
(od roku 1962), plzeňské písničkové divadélko Alfa
(od roku 1964), divadlo Rokoko (od roku 1965)
Člen pěvecké skupiny Golden Kids s Martou Kubišovou
a Helenou Vondráčkovou (1968 - 1970)
Po nuceném opuštění Pragokoncertu v roce 1971 přešel
se skupinou Bacily do Pražského kulturního střediska
a odtamtud v roce 1980 do Krajského kulturního střediska
v Ústí nad Labem
S bratrem Janem založili vydavatelství Ne a Ne Records
(1991)
Mozková příhoda v roce 2002, znovu se učil texty písní
Státní vyznamenání Medaili za zásluhy I. stupně
(28. 10. 2015)
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fiteátr, kde sedávali sousedi a spolužáci, a my jsme jim hráli lidové
písničky.
Vlastně zpíváte „…balkon náš
byl podiem…“. Pěkná písničková
vzpomínka na dětství…
Letos mám pětašedesát let
na scéně, protože v roce 1953 jsem
poprvé zpíval v opeře v divadle
v Ústí nad Labem. Tenkrát připravoval pan dirigent Viktor Málek
Verdiho Othella a ve druhém jednání má zpívat dětský sbor, který
divadlo nemělo. Když mě pan
dirigent slyšel řvát po chodbách

Výběr z hitů: Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Lékořice,
Stín katedrál, Ša-la-la-la-li, Jak ten čas letí, Čaroděj, Doktor
Dam Di Dam, Kdo vchází do tvých snů, má lásko, Mýdlový
princ, Mademoiselle Giselle, Podej mi ruku a projdem
Václavák, My to spolu táhnem dál, Půlnoční
Řadová alba: Václav Neckář zpívá pro mladé (1966), Dobrou
zprávu já přináším vám (1968), Světská sláva – polní tráva
(1971), Tomu, kdo nás má rád (1974), Planetárium (1977) 2 LP,
Podej mi ruku… (1980), Příběhy, písně a balady 1 (1982),
Příběhy, písně a balady 2 (1982), Příběhy, písně a balady 3
(1983), My to spolu táhnem dál (1984), Atlantida ‚99 (1987),
Pod komandem lásky (1988), Oči koní (2005), Dobrý časy
(2012), Mezi svými (2014)
Výběr z filmů: Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti,
Šíleně smutná princezna
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Do Ústí nad Labem tedy vaše
rodiče přivedla práce?
Ano. Narodil jsem se v Praze
na Žižkově, kde bydlela maminka
s babičkou a táta jezdil do divadel
v Kladně a v Pardubicích. V roce
1946 se naši přestěhovali do Ústí,
ale v roce 1947 se tamní divadlo
rozdělilo. Opera a balet zůstaly
v Ústí, činohra byla v Mostě a opereta v Teplicích. Táta musel odejít
do Mostu. Přišel Únor1948 a táta
se pohádal s lidmi na městě, kde
byli samozřejmě komunisti, a tak
dostal na výběr buď zemědělství
anebo doly. Vybral si zemědělství,
protože jeho kamarád Pepík Vrána měl ve Starém Mostě v Kamenné ulici pod Špičákem statek. My
jsme tam s bráchou o prázdninách
jezdili a pásli krávy a koně. Každé
prázdniny jsem spával na seně nad
maštalí, od té doby mám rád koně.
Do Mostu jste jezdil na prázdniny, ale také jste začínal v tamním
divadle jako elév a osvětlovač?
Po
maturitě
jsem
chtěl
na DAMU, ale nevzali mě, zkoušky jsem dělal celkem třikrát.
Po maturitě v roce 1962 mě vzal

Lubomír Poživil, tehdejší ředitel mosteckého divadla, kde jsem
měl poloviční úvazek jako herec
elév a osvětlovač. A chodil jsem
do tamní herecké školy spolu s Reginou Razovovou, Janou Švábovou, Hankou Frejkovou a Aloisem
Švehlíkem, kterou vedla výborná
herečka Zdeňka Šebestová.
Říkal jste, že v Ústí nad Labem
jste bydleli v Resslově ulici. Kam
jste chodil do školy?

TEPLICE
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Do „zelené“ školy v Moskevské
ulici a na gympl do Jateční ulice.
Učila vás profesorka Jiřina Michálková?
Jiřinka byla skvělá, měli jsme ji
na výtvarnou výchovu. Když jsem
měl šedesátiny, tančili jsme spolu
na Lékořici v hale na Klíši.
Vracíte se do Ústí i soukromě?
Mám tam spolužáky, 22. září
jsme měli sraz ze základky po šedesáti letech.

Budete také v Ústí slavit Vaše
říjnové půlkulaté narozeníny?
Ano, 26. listopadu v Severočeském divadle opery a baletu, kde
jsem před pětašedesáti lety začínal.
Letos je to také dvaapadesát let
od vydání vaší první LP desky.
Chystáte novou?
Možná příští rok.
(podpis?????)

Neznámí hrdinové
MLUVILI I NĚMECKY

Marlene Ditrich v Československu, květen 1945

»
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Žurnalista, absolvent historie
na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem, Mgr. Martin Krsek
propojil obě profese do specializace
„popularizátor historie“. Jeho bohatá
publikační činnost se pojí s tituly
například MfDnes, Reflex, Koktejl.
Věnuje se filmové tvorbě, jako
scénárista spolupracuje s Českou
televizí na divácky oblíbeném pořadu
Toulavá kamera. Je spoluřešitelem
řady vědeckých projektů, zejména
z oblasti česko-německých vztahů.

Martin Krsek, historik
Muzea města Ústí nad
Labem, vydal letos v květnu
zajímavou publikaci se
stejnojmenným názvem.
Je v ní zachyceno osm
poutavých příběhů ze Sudet.
Pojednávají o hrdinech
všedních dnů, kteří měli tu
smůlu, že mluvili německy.
Nic to ale neubralo na jejich
postojích a činech. Vybrali
jsme pro vás úryvky dvou
z nich, všechny si můžete
přečíst v publikaci, která
je k dostání u dobrých
knihkupců i v Muzeu města
Ústí nad Labem.

POBOČNÍK KAPITÁNA
MARLENE
Rudolf (Rudi) Sieber, se narodil
20. února 1897 v Ústí nad Labem.
Jeho ženou byla Marie Sieberová,
což je úřední jméno jedné z nejslavnějších hereček filmové historie, známé pod pseudonymem
Marlene Dietrich.
Rudi narukoval po absolvování
ústecké obchodní akademie roku
1915 do války, bojoval se 42. pěším
regimentem z Terezína, většinou
na východní frontě. Válka pro něj
skončila 29. října 1918 v souvislosti se vznikem Československa.
Nového státního útvaru si moc
neužil. Pohraniční území osídlené
převážně Němci se bránila připojení k republice ovládané Čechy.
Ústí se tak fyzicky stalo její součástí až v prosinci 1918 po povolání
československého vojska do města
k potlačení nezvladatelných sociálních bouří v podobě rabování.
Hned v lednu následujícího roku
opustil jedenadvacetiletý Rudolf
Sieber Československo, toužil
po práci u filmu a český filmový
průmysl byl teprve v plenkách.
Zamířil do Německa a zajímal se
o práci u přední filmové společnosti May-Film. Uspěl a za dva
měsíce se přestěhoval natrvalo
do Berlína. Tamní ateliéry se staly místem jeho osudového setkání
s mladou začínající herečkou. Ona
se ucházela o nějakou roličku, on
jako asistent režie a produkce vybíral z davu dychtivých dívek žádané typy. Marlene vsadila na extravagantní oblečení se zářivě
zelenými rukavicemi. „Vypadala
v těch hadrech tak směšně! Jako
dítě, které si hraje na dospělou!
Chtělo se mi smát, ale pochopitelně jsem se ovládl. Tu práci jsem jí
dal. I v té maškarádě byla pro danou roli ta pravá!“ popisoval onen
okamžik Rudi. Marlene si ho zafixovala takto: „Podíval se na mne
a já jsem tomu prostě nemohla věřit! Byl tak krásný! Blond vlasy mu
zářily jako slunce. Byl oblečený jako
anglický lord na svém venkovském
sídle. Obyčejný pomocný režisér
a oblek z pravého tvídu? Okamžitě
mi bylo jasné, že ho miluji!“
Rudi pomohl Marlene k prvním menším rolím před kamerou
a začal jí radit se šatníkem, doplňky a gesty. Ona mu naprosto dů-

věřovala a vložila do společného
„podniku“ krásu, talent a odvahu,
aby dohromady stvořili přelomový fenomén filmových dějin. Rudolf Sieber se s Marlene, dcerou
německého šlechtice který padl
v první světové válce, oženil 17.
května 1923. Před Vánoci v roce
1924 přišla na svět dcera Maria
Riva, rozená Sieberová. Režisér
von Sternberg obsadil Marlene
do role berlínské prostitutky, která
otevřela herečce cestu do Hollywoodu. Za oceán odjela v dubnu

covně odjel do Německa. Snažil
se ho s odkazem na jeho židovský
původ přimět k co nejrychlejšímu
návratu, protože ho „ani přijaté
árijské von, ani americký pas neochrání“.
Tak, jak Rudi své ženě radil,
aby se za žádnou cenu nevracela
do Německa, zdůrazňoval jí zároveň, aby si od politiky udržovala
při veřejných projevech odstup
a otevřeně nekritizovala nacistický režim. V Paříži začala pečovat
o umělce, kteří prchali z Němec-

dy, kde v hodnosti kapitána jako
zpěvačka a herečka bavila vojáky
přímo na frontě. Při osvobozování dorazila až do Československa
a 13. května 1945 navštívila i manželovy rodiče v Ústí nad Labem.
Byť v té době s Rudim už fyzicky
nežila, stále jí zůstal oporou a nejlepším přítelem.
Když chtěli novináři napsat
o podivném manželství slavné
herečky a ptali se, proč se nerozvedou, odpovídal rázně: „Protože
je to dobré manželství dnes, stejně

Studenti obchodní akademie Ústí n.L. v době první světové války. Rudi Sieber je sedící druhý zleva.
1930, kde začala točit Maroko.
Ještě netušila, že tím opouští svou
rodnou vlast natrvalo. Její manžel
totiž záhy začal pálit všechny mosty spojující jeho rodinu s Německem. Ke konci roku 1930 se na čas
vrátila do Berlína, za tři měsíce ji
povinnosti odvelely zase do USA,
tentokrát odjela i s dcerou. Aniž
to věděly, znovu se měly podívat
do Německa až v roce 1945 v amerických uniformách. V berlínském
bytě nezůstal dlouho ani Rudi.
Vzal práci pro francouzskou pobočku Paramount v Paříži. Marlene vysvětlil proč: „Podle mého
názoru je současný vývoj v Německu velice nebezpečný a situace se
může ještě zhoršit… Možná natolik, že nás uvrhne do další války!“
Rudi chránil nejen svoji rodinu,
ale i von Sternberga, který pra-

ka: Skladatelé Mischa Spoliansky,
Friedrich Holländer a Max Kolpe,
nebo spisovatel a scénárista Franz
Waxman a mnozí další u ní nalezli zázemí, radu i útěchu. Rudi se
staral o zajištění této Marleniny
dobročinnosti praktickými záležitostmi. Při svých pobytech v Evropě se Marlene Německu důsledně vyhýbala. Společně s Rudim
a Mariou se v roce 1937 vypravila
přes Švýcarsko do Ústí, s matkou
a sestrou se mohla scházet jedině
v Rakousku nebo ve Francii. Ale
svobodný prostor v Evropě se začal brzy a rychle zužovat. Nakonec
Marlene přijala roku 1939 americké občanství, čímž plivla do očí
německým nacistům, kteří ji odvetou prohlásili zrádkyní národa.
Za války pak dobrovolně vstoupila do služeb americké armá-

jako tomu bylo v roce 1923, kdy
bylo uzavřeno. To pouto mezi námi
je prostě silné. Jedině smrt ho může
rozloučit.“
Ústecký rodák Rudolf Sieber zemřel 24. června 1976 v Kalifornii,
jeho žena Marlene o šestnáct let
později v Paříži. Rudiho zásluhy
na jejím životě zůstaly neviditelné,
až na malý snubní prsten na ruce
zesnulé. Za celý život ho nesundala.

MLADÝ ELEKTRIKÁŘ
Fritz (Bedřich) Dědek se narodil 2. března 1934 v Ústí nad Labem. Pohled do pěnící řeky valící
se s hrozivým hučením před ústecké Masarykovo zdymadlo dává
tušit, jak obrovskou sílu vodního
živlu tu člověk krotí. Betonová
přehrada pod hradem Střekovem 
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VÍTEJTE V KRÁLOVSTVÍ

dokonalé relaxace

Zdymadla Střekov v roce 1930
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Vyveze Vás tam speciální výtah a ocitnete
se v nových prostorách rozšířeného Fitness,
které v širokém okolí nemá svým moderním
vybavením obdobu. Jste–li znalí správného
cvičení, pak samostatně, nebo i pod vedením
osobních trenérů aktivně potýráte tělo. Není
se čeho bát, pravidelně sem chodí i senioři
a jak jim to jde k duhu!
Namožené svaly se nejlépe uvolní ve Wellness,
které má pro Vás od listopadu přichystaných
celkem šest saun včetně finské venkovní, kam
je přístup a taky nádherný výhled z terasy.
Jestliže jste otužilí, těšte se, až napadne sníh...

Foto: archiv Fontány

z dvacátých let 20. století zvedla hladinu o devět metrů a vytvořila proti dva další zaměstnanci. Vše se odehrálo buď hned 7., anebo druhý den
proudu přes dvacet kilometrů dlouhé jezero s 16 miliony kubíky vody. 8. května. To Ústím táhly kolony vojáků wehrmachtu snažící se doŠlo o největší vodní dílo Československa. Je pochopitelné, že za druhé sáhnout americké zóny, a uniknout tak hrozbě ruského zajetí. Mezi
světové války představovalo pro nacistickou říši strategicky významný nimi se ale pohybovali také fanatičtí příslušníci SS, kteří kapitulaci neobjekt. Armáda ho přísně střežila, aby ho nikdo neohrozil sabotáží. respektovali a pokračovali v boji. Jedna malá bitva se málem odehrála
Na koci války ale nastal obrat. Aby přehrada nepadla do rukou nepříte- i přímo před zdymadly.
„Němci ustupovali, nějaký esesák vzal
le, měla být zničena bez ohledu na to, jaké
pistoli a nechal postavit dvě děla před naše
škody by způsobila obří vodní vlna valící
baráky. Chtěl tím zastavit prchající vojáky
se z protržené hráze. Nacisté se pokusili
wehrmachtu, ale přijeli obrněnci a další
opakovaně zdymadlo vyhodit do vzdua odzbrojili ty esesáky. Přemohli je, umláchu. Marně. Zabránili jim v tom zejména
tili je tam,“ popsal nebezpečnou situaci.
antifašisté z řad zaměstnanců jezu a vodní
Ve stejnou chvíli chtěly jednotky SS vyelektrárny. Mezi nimi svou hrdinskou roli
hodit do vzduchu mosty přes Labe, aby
sehrál i jedenáctiletý Fritz, syn mistra elekzpomalily postup Rusů na Prahu. Tam už
tromontáže Josefa Dědka.
narazily na poškozené detonační zařízení.
Zatímco Bedřichův tatínek byl ve vyhnanství v Ervěnicích za protistátní čin„Přijel vojenský náklaďák a z něho
nost, jeho kolegové z přehrady čekali
vystoupili tři vojáci a důstojník SS.
na vhodnou příležitost. Viděli, jak příOdnášeli nahoru munici, to byl tritol. Pak
slušníci volkssturmu (Lidová domobrana)
natáhli kabel a chtěli to elektricky odpálit“,
pod vedením šéfa jezu Wernera Österhelpopsal zvrat pamětník. Důstojník vyzval
da vnesli do pilířů přes 30 pancéřových
vedoucího elektrárny Hanse Sehera
pěstí, které měly zvýšit detonační účinek
ke spolupráci. „Naši se ozbrojili. To nebyl
náloží. Utvořila se ilegální skupina složeproblém, jak Němci utíkali, zbraně ležely
ná z německých a českých antifašistů, ktevšude. A chtěli se s nimi dohodnout.
rá našla spojence i mezi strážnými. Na 3.
Zatímco jednali, táta mi řekl: Skoč domů,
května společně naplánovali, že poškodí
vezmi štípačky a ucvakni to. To bylo pro
vedení k náložím a zabrání tím odstřelu.
jistotu, kdyby se s nimi nedohodli.“ A tak
To se povedlo. Podle vzpomínek Bedřicha
malý kluk oblečený v uniformě jungvolku
Dědka mělo ale toto drama ještě druhé
nenápadně proběhl za zády dohadujících
dějství. Jeho aktéry byli vedoucí elektrárse vojáků a na lávce přecvakl drát
Bedřich Dědek v roce 1940
ny Hans Seher, otec Josef Dědek a ještě
k detonátoru.

Nemusíte kvůli tomu vážit cestu přes devatero kopců a řek. To království se jmenuje Fitness
& Wellness Fontána a najdete ho ve 3. patře nákupního centra na náměstí Svobody v Teplicích.
Pěkně rozehřátí a uvolnění se můžete dát
odborně namasírovat. Honza Buchal umí
kromě klasické relaxační a sportovní také
reflexní masáž chodidel a dlaní, lávové
kameny a baňkování, které Vás zbaví nežádoucích problémů a bolístek. Ve Wellness
máte dále k dispozici vířivku, Kneippův
chodník a bezpočet lehátek k sladkému
spočinutí. Zrelaxovaní pak můžete „nachytat
bronz“ v nejmodernějších soláriích. Před
ochodem je třeba doplnit tekutiny z bohaté
škály nápojů včetně výborné kávy Nespresso u zdejšího baru.

Už jste to vyzkoušeli? Tenhle zhruba tříhodinový
proces by si měl zdravý člověk podle doporučení
lékařů dopřát alespoň jednou týdně. My totiž
nemáme zdaleka tolik pohybu jako naši předkové, a to se projevuje na držení těla, jeho trávení,
ideální váze, celkovém zdraví, ale i na vyrovnané
a spokojené duši. Svěříte-li se odborníkům,
nemůžete udělat chybu. Když se Vám u nás
zalíbí, můžete si opatřit permanentku s výhodami a své přátele obdarovat dárkovým poukazem
do Fitness i Wellness. Vánoce se blíží…
Na Vaši návštěvu se těší
Tým Fitness & Wellness Fontána

www.fontanateplice.cz/cs/
www.fitnessfontana.cz
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Pro mnohé je inspirací, vzorem. 30letá RADKA MALCOVÁ se díky své
facebookové stránce Pro sebe a pro nás, na které motivuje ke změně
životního stylu, stala v komunitě amatérských outdorových sportovců a lidí,
kteří přemýšlí o svém zdraví, oblíbeným mentorem.

kamarádka Pavlína půjčila knihu
„Enzymy, klíč ke zdraví.“ Jedním
dechem jsem ji přečetla. Napsal ji
doktor, který vynalezl kolonoskop,
takže vlastně prakticky odborník
na naše tělo.
Tehdy začal start vaši přeměny?
Přečtením této knížky se u mě
spustilo dychtění po nových informacích. Z každé knihy či článku jsem si vzala to, co se mi líbilo
a udělala si v hlavě svůj vlastní systém a přehled o tom, co bude pro
mě asi dobré. Líbily se i věty typu
„My lidé máme zuby spíše jako
zebra, nemáme špičáky jako tygr.
Tudíž dokážeme mělnit rostliny
a neumíme trhat maso od kosti.“
Hodně často se opakovalo tvrzení,
že mléčné výrobky nám způsobují kožní problémy a v tom jsem se
našla. Mléčné výrobky jsem jedla

PRO SEBE A PRO NÁS
foto: Milan Stryja

»

aneb

O JÍDLE A POHYBU
Téměř
denně
odpovídá
na otázky ohledně zdravého
stravování, procesu hubnutí
a posilování těla. Ke každému
přistupuje s velkou laskavostí
a pochopením, komunikaci s lidmi, kteří smýšlejí podobně jako
ona, má jako koníček, nikoliv
jako práci. Možnost pomáhat
bere jako dar, proto pomáhá,
kde se dá. Už půl roku podporuje
žimský útulek Anidef, ráda přikládá ruku k dílu při jiných cha18

ritativních projektech. Usměva- bylo 23, začala jsem hrát se svoji
vá a energická Radka je zkrátka přítelkyní futsal za dívčí tým Balsluníčko, které svítí na cestu těm, ticflory. Také to bylo hezké období.
kteří ho zrovna potřebují.
A pak byl se sportováním konec?
Radko, jaký jste měla vztah
Pak už nastalo období, kdy
k sportu a pohybu jako dítě?
jsem si uvědomila, že se o sebe
Od mala jsem hrála fotbal, ale musím víc zajímat. Dostudovala
nikdy za žádný tým. Začínala jsem jsem, získala vysokoškolské tituly
na hřišti za naší základní školou a začala jsem pracovat na základs Luckou Voňkovou, dnes již nej- ní škole v Bystřanech. Moc mě to
lepší fotbalistkou České republiky. bavilo, jen občas nebylo poznat,
Ráda na to vzpomínám. Když mi kdo je žák a kdo učitel. Děti se mě

ptaly „Paní učitelko, proč máte
beďary?“ a já si uvědomila, že je
opravdu něco špatně. Měla jsem
celý život akné a často se léčila
na kožním oddělení. Doktor mi
vždy napsal nějaká antibiotika, já
měla chvíli obličej lepší, ale pak
se to zase vrátilo. Měla jsem 80 kg
a cítila jsem, že je něco špatně.
Jeden večer mi kamarádka řekla:
„Vykašli se na antibiotika, to máš
z toho žrádla!“ Nikdy jsem nejedla špatně, ale ani dobře. Pak mi

hromadu, kdežto „vedle ve zdravé
restauraci“ dostanou menší porci
za více peněz. Vzniká tak pak začarovaný kruh.
Když jste se nad tím vším zamyslela, probudila se ve vás touha pomoct i ostatním?
Ano, rozhodla jsem se, že zkusím pomoc i dalším, kteří si myslí, že stravovat se opravdu zdravě,
stojí více peněz. Pár kamarádů mě
oslovilo s tím, že chtěli prozradit,
jak jsem to udělala, že jsem se tak
změnila. A mně nějak došlo, že
bych mohla udělat veřejnou stránku na facebooku a zkusit tak oslovit normální holky nebo mámy
od rodin, které pořád hledají výmluvy, proč se nestravují lépe.
A tak jsem to zkusila. Stránku
jsem nechtěla nazvat „Fit s Radkou“ nebo „Jíme zdravě“. Chtěla
jsem něco osobitějšího, něco co by
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Vyznává krédo:

Dnes jsem lepší než včera.

hodně často. Různé jogurty, občas čokoláda, sušenky a dost často
jsem pila mléko. Pak mi ale došlo,
že nejsem tele a že moje máma
není kráva, takže proč vlastně piju
něco, co by měla pít telata a díky
tomu, že to chci já, to nemají ona?
A byla toho ještě spousta, spousta
vět a tvrzení mi otevřelo oči. A zda
se to povedlo, můžete posoudit
sami.
Co je podle vás ještě ve stravování většiny lidí špatně?
Chtěla jsem omezit lepek, cukr,
mléčné výrobky a maso. Zkusila
jsem to a asi se podařilo. Nevím,
zda se to povedlo díky omezení
toho všeho, nebo díky tomu, že
jsem začala jíst více ovoce a zeleniny. Ať to bylo, jak chce, zůstanu
u toho dál. Namazat si rohlík sýrem umí každý, ale vymyslet dobré
jídlo, které nebude polotovarem,
to už zdaleka tolik lidí neumí.
Dost lidí pohltila rychlost dnešní
společnosti a nemají na sebe čas,
ale to je velká chyba. Každý druhý
je dneska silný. Podívejte se kolem
sebe, projděte třeba obchodním
domem. Abyste natrefil na hezkého člověka, dá vám to chvíli hledání. Fastfoody jsou plné rodin,
které se přišly na skok najíst. Je
to pro ně levné a dostanou toho

připomínalo, proč tohle všechno
dělám. Nazvala jsem tedy stránku
„Pro sebe a pro nás“.
Proč zrovna takhle?
Protože jsem ji chtěla udělat
kvůli motivaci pro sebe a pro
ostatní. Stránku jsem chtěla vést
jinak, jinak než všichni okolo.
Nechtěla jsem na ni dávat selfie,
vyšpulenou pusu nebo své polonahé tělo. Chtěla jsem lidi opravdově motivovat. Tak, aby se v tom
oni sami našli a nemysleli si, že to
nemohou mít. Nechtěla jsem se
na stránkách vytahovat majetkem,
úspěchy a kdo ví čím. Také jsem
si uvědomila, že bych měla lidem
ukázat, jak se mohou hýbat, protože i pohyb je důležitý.
A to je vše? Žádné fitko?
Nechodím do fitka a i to jsem
chtěla lidem sdělit. Dost lidí si
myslí, že hezké tělo se dělá ve fitku. Ano, je to tak, ale pokud nechtějí holky stát na soutěžním
podiu, není k tomu důvod. Nejde
o to být hubená, ale jde o to být
zdravá. Krásnější tělo přijde později jako bonus. Každý vždy budeme mít nějaké to kilo navíc. Každý
si tedy musí udělat režim, který
mu bude vyhovovat. A pokud někdo nechce chodit do fitka, úplně
dostačující pro něj bude chůze.
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RADKA MALCOVÁ žije v Teplicích a po absolvování
vysokoškolského studia nyní pracuje jako obchodní
ředitelka ve strojírenské firmě. Má-li jmenovat
záliby, nezapomene na dvě příroda a sport.
Ráda hory, z těch zahraničních především Alpy
v Rakousku a Švýcarsku. Snaží se pomáhat zvířecím
útulkům a sama má pejska, který se jmenuje Bax.
Jednou by chtěla řídit vlastní domov pro seniory.

motorem, mám jí dostatek. V únoru tohoto roku mě napadlo, že
bych všechny naše recepty mohla
sepsat a dát to lidem k dispozici.
Přítelkyni Lenku napadlo, že bych
mohla sepsat svůj příběh, rady,
tipy a recepty do jednoho uceleného psaní. A tak jsem taky udělala.
Chtěla jsem to lidem nabídnout
zdarma, protože skrze stránku nikdy nebudu vydělávat. Ráda lidem
nezištně pomáhám a věřím, že se
mi to jednou vrátí. Celé mé psaní
jsem nazvala „bYble Hatlála Patlála“. Léňa měla ještě jeden skvělý
nápad - nabídnout bYbli za příspěvek na útulek. A tak vznikl nápad, že skrze naší bYbli pomohu
místnímu útulku Anidef v Žimu.
BYbli jsem tedy „vydala“ ve formátu pdf, ale zaheslovanou. Heslo
jsem nabídla za příslib, že ten, kdo

si bYbli stáhne, pošle dobrovolný
příspěvek na útulek.
Jaký to mělo ohlas?
Nevím, kolik se přesně vybralo,
ale kolem 20 tisíc korun určitě.
Jsem na to strašně hrdá. Každý den
se k nám přidávají další. Posílají mi
jejich tipy na recepty nebo jejich
sportovní úspěchy. Dost často také
dostávám fotky přeměn. Je to neuvěřitelné, jak se lidí změní, když
zhubnout pár kilo. Ale ti, co to
opravdu dokáží a zůstanou u toho,
jsou pro mě hrdinové. Většina lidí
nevidí výsledky po 14 dnech a tak
se zase vrátí k párku v rohlíku. To
je ale velká škoda. Nemůže po našem těle chtít zázraky za pár dní.
Já vždy říkám, že „jak dlouho jsme
prasili, tak dlouho bude našemu
tělu trvat, než se z toho dostane“.
Chce to vydržet a najít si takový

denní režim, který vydrží. Každý žijeme jinak, a co platí na mě,
nemusí na někoho dalšího. Chce
to poznávat, ochutnávat a snažit
se. Kdo si stáhne bYbli, najde v ní
spousty receptů na lehká jídla bez
lepku, masa, bez přidaného cukru
a mléčných výrobků. A pokud si
někdo myslí, že se bez toho nedá
jíst, tak se plete a pro mě je hloupý.
A někdo třeba řekne, že není
králík, aby chroupal zeleninu.
Jsou tací. Mně tím ukazují, že
nejsou znalí. Jen naše lenost nás
dělí od toho, abychom byli zdraví.
Neustále hledáme nějakou motivaci, ale právě to „být zdravý“ je jediná plnohodnotná motivace. Kdo
se zkusí stravovat jinak, a třeba tak
jako já, zjistí, že dost peněz ušetří.
Takže to jde i bez masa a velké
dřiny.
Ano. S masem je to jednoduché.
Dříve se maso jedlo méně, třeba
jen v neděli a navíc bylo k dostání kvalitní maso. Dneska jsou
chována zvířata v otřesných podmínkách a jsou krmena růstovým
hormonem a antibiotiky. Tím, že
dneska maso jíme skoro v každém
jídle, našemu tělu vůbec neprospíváme. A co se pohybu týče, tak
by normálnímu fungujícímu tělu
stačily procházky, ideálně na hodinu pětkrát v týdnu. Během chůze má většina lidí ideální tepovou
frekvenci na spalování tuků, což
je ideál. Pokud dámy nechtějí být
tzv. fitnessky, postačí jim chůze
a správné jídlo. Za sebe můžu doporučit jógu. Sice zvládnu udělat
třeba 100 kliků, ale udělat nějakou
pozici z jógy je dost náročné. Jógu
jsem si zamilovala. Každý by si
měl najít pohyb, kterým jim bude
dělat radost a po jeho dokončení
bude mít ten hezký pocit.

FRK Technik s.r.o.
Pod Dolní drahou 91
Krupka

hledá do svého kolektivu
nové zaměstnance

Staňte se obchodním zástupcem Providentu
a dostávejte provizi každý týden!

OPERÁTORY VÝROBY
nepřetržitý provoz - dlouhý - krátký týden,
12hodinové směny (2x 30 minut pauza),
ranní - noční

SEŘIZOVAČ
8,5hodinová ranní směna (1x 30 minut pauza)

ELEKTROMECHANIK
8,5 hod. směna (ranní – odpolední).
(1x 30 minut pauza)

Bližší informace
každý všední den od 8.00 do 14.00 hod.
podá Lenka Cachová
Mail info@frk-technik.com
Tel.
+420
474
698 000
| Mobil +420 725 828 545
210x141 ROZSVICENI.pdf 1 17.10.2018
0:04:19

Pracovní dobu si přizpůsobíte časovým
možnostem i rodině a my vám k tomu dáme
školení i klienty. Přidejte se ke stovkám zástupců
Providentu a vydělávejte s úsměvem!

Volejte 844 744 644
nebo jděte na kariera.provident.cz
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golfbarbora.cz

Jedna výplata
nestačí?

R1052021

Tak strašně málo lidí dneska chodí
do přírody, na procházky anebo
třeba pěšky do práce. Proto jsem
si řekla, že lidi rozchodím. Já sama
chodím na místní kopec Bouřňák,
který je druhou nejprudší sjezdovkou u nás. Ten pocit, když ho vyšlápnete, je k nezaplacení. Hodně
lidí se na Bouřňák díky mé stránce
vydalo. Na jeho vrchol jsme s mou
přítelkyní daly deník, který je tam
již přes dva roky a lidi se do něj
zapisují. Je to super motivace a někdy i docela zábavné čtení.
Když už zmiňujete svou přítelkyni, tak mě napadá, že za základ
úspěchu se dá považovat moment, když na svou stranu dostanete někoho z rodiny.
Přesně tak! Pokud se v páru
snaží jeden a druhý to bojkotuje
s párkem v ruce, nevede to k dobrému cíli. Ve dvou se to vždy lépe
táhne, a to platí i v tomto případě.
Chodíme spolu běhat, cvičit, jezdíme spolu na kole a taky chodíme
s našimi pejsky na procházky a výlety. Není umění vše stíhat sám,
ale umění je, když někdo vidí, že
to, co děláte, má úspěch. Vždy je
skvělé, když jste sami sobě chodící
reklamou. A tak tomu bylo i u nás.
Nejen má přítelkyně, ale také
mamka a jedna babička se přidaly
na mou stranu a udělaly na sobě
kus práce. Přemluvit babičky
na jiné vaření považuji za velký
úspěch. U jedné babičky se mi to
podařilo a je perfektní. Spousta
mých receptů je vlastně její tvorba.
Hodně „googlí“ a pak zkouší, to je
prostě perfektní.
Na vaší stránce je přes 3 tisíce
vašich fanoušků, lidí, kteří se vydali stejnou cestou jako vy. Zpětná vazba je něco úžasného, že?
Zpětná reakce je pro ně hnacím

foto: soukromý archiv
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Jakub a Matěj vzkazují:
Buďte
 Kdo festival vymyslel a proč?
JK: S nápadem uspořádat multižánrový kulturní festival jsem přišel
já již v srpnu minulého roku. Byl
jsem na brigádě, kde jsem velmi
monotónně natíral plot, tudíž jsem
měl spoustu prostoru přemýšlet.
Podnětů bylo hned několik. Považuji
se za teplického patriota, proto mě
velmi mrzelo, že je potenciál Teplic
nevyužit. Teplice jsou nádherné
město, ze kterého vzešla spousta
talentovaných lidí nejen v oblasti
umění a kultury a bylo překvapující, že zde podobně zaměřená akce
chyběla. Snad je to proto, že řada
mladých lidí hned po střední škole
utíká pryč a málokdy se vrací zpět.
Vlít do Teplic trochu mladé krve
bylo jedním z našich cílů – udělat
studentský festival, který je nejen pro
studenty a který studenti pořádají
a mají možnost se na něm se svým
uměním předvést. Motivace byla
ještě větší, když jsem nastoupil vloni
v září na vysokou školu do Olomou-

Studentský multižánrový festival SEJF se velmi
dobře zapsal do kulturního a společenského života
Teplic. Jeho protagonistů Jakuba Krause
a Matěje Senfta jsme se zeptali…
ce, kde studuji film, divadlo, televizi
a rozhlas a odkud jsem se vracel
s pocitem, že přijíždím z velkoměsta
na vesnici, hlavně kvůli absenci kulturních akcí pro mou generaci.
MS: Za nápad uspořádat studentský
festival vděčíme našemu prezidentovi
Kubovi Krausovi. Ale myslím si, že
nějaká podobná idea rezonovala v nás
všech, kdo jsme se na organizaci festivalu podíleli. Kuba studuje teorii filmu,
divadla, televize a rozhlasu na univerzitě v Olomouci, proto je evidentní, že
neúnavně nad podobnými projekty
přemýšlí. Teplice jsou můj domov
po celý život a kdykoliv mám možnost
se sem z Prahy vrátit, velice rád to
dělám. Nemůžu mluvit za ostatní,
ale pro mě bylo hlavní motivací
dodat do zdejšího kulturního

Konal se poslední zářijový pátek a sobotu
v 7 lokacích napříč centrem lázeňského města
a představil více než 50 programových nabídek. Diváci
mohli navštívit 4 divadelní hry
od 3 studentských uskupení, poslechnout si 17 hudebních formací
a zhlédnout 4 bloky studentských filmů a 8 celovečerních snímků. Součástí
festivalu byla i sekce volného umění, která
představila několik soutěžních i nesoutěžních
výstav a vystoupení.
Ústředním místem festivalu se stal odsvěcený kostel Bartholomeus, kde se představili studenti z pražské DAMU i brněnské JAMU. Na ochoze před kostelem
se navíc v sobotu konala přehlídka regionálních prodejců
SEJF Market. Mekkou volného umění se pak stala budova bývalého Telecomu na náměstí Svobody. Studentským organizátorům se podařilo veřejnosti otevřít desítky let uzavřené prostory
a přetvořit je v duchu moderního umění. Odehrály se zde mimo jiné
dvě audioperformativní vystoupení od zahraničních umělců Barryho
Wana či dvojice Poliny Khatsenka s Jana Krombholze a také tuzemských
tvůrců. Návštěvníci mohli obdivovat fotografie Petra Hricka, olejomalby
Jana Žižky, space-artové grafické kresby Josefa Bartoně a mnoho dalších.
p
Ve třetím patře se pa
pakk promítalyy blokyy studentských filmů. V Telecomu také

zázemí nějaký nový pohled. Nebyla
v tom snaha se nějak vymezovat oproti
tradici, která tady funguje x let. Šlo spíš
o to ukázat, že tyhle dvě věci dokážou
poměrně dobře a kompaktně obstát
vedle sebe. To bylo patrné i ze složení
návštěvníků festivalu. Máme radost, že
se nejednalo o akci pro nějakou předem
definovanou cílovou skupinu a že se ze
SEJFu nakonec opravdu vyklubala akce
pro všechny (nejen) Tepličáky.
 Jak dlouho trvala příprava
a kolik lidí se na ní podílelo?
JK: Samotná příprava trvala něco
přes půl roku. Reálně se na festivalu začalo pracovat někdy
na přelomu roku
2017/2018, takže
vlastně spíš tři
čtvrtě roku.

proběhla módní přehlídka značky s teplickými kořeny - Hololatex. Zahradní dům nabídl
hudební vystoupení kapel
z celé republiky. Diváci si mohli
poslechnout místní matadory,
mezi kterými nechyběly kapely jako
Furyant, Public Fusion nebo Urban
Turban, ale i olomoucké PneumothoraX.
Teplice svou návštěvou poctil i místní rodák
Vojtěch Urbánek a představil návštěvníkům
střípky z právě připravovaného alba. V nedalekém Café Schönau pokřtil svou novou desku DJ
Oftopik, svoji novou básnickou sbírku a album zde
uvedl písničkář Cermaque, který ve svém rodném
městě spojil síly s přáteli Davidem „Dejvem“ Vinklerem,
Lukášem „Zulou“ Rejchrtem a Lukášem „Srpikem“ Srpem,
pohybujícími se kolem nově vznikajícího rapového uskupení.
Festival pokračoval i v nočních hodinách. V industriálním
prostoru a vnitrobloku za klubem Candy se představily další
studentské kapely a noc pak návštěvníci protančili pod taktovkou lokálních i pražských DJs. O přízeň diváků utkali básníci Slam
poetry – Anatol Svahilec a Dr. Filipitch - a představili Teplicím český
vrchol improvizované poezie. Na ně navázala electro-rapová kutnohorská formace Ptakz a o den později ostravská ambientní senzace Šamanovo zboží.

V T E P L I C Í C H S E Z A B Y D L E L S T U D E N T S K Ý F E S T I VA L

Na úplném začátku jsem byl sám,
ovšem s opravdovou prací se začalo,
až když ke mně přibyli Gabriela
s Pavlem, kteří byli mezi pořadateli
první. Postupně se přidávali další
a další a každý z nich přinesl do SEJFu svoje vlastní nápady, nadšení
a osobitý pohled na věc. Na konci nás
bylo něco kolem patnácti, nepočítaje
dobrovolníky, kteří nám pomáhali
na samotném festivalu 28. a 29. září.
Obětovali jsme pro tohle naše dílo
téměř veškerý náš volný čas a doufám,
že nebudu vypadat neskromně, když
řeknu, že jsem na nás pyšný.
MS: Jak se tak říká, víc času na organizaci bychom asi unesli. Tím, že jsme
se rozhodli uspořádat akci na 7 stanovištích bez toho, že by někdo z nás
měl reálné zkušenosti s organizací
něčeho podobného, jsme si ukousli
docela velké sousto. Já u toho projektu
nebyl od začátku, reálně jsem se
do toho dostal až v červnu letošního
roku, kdy právě Kuba s Gábinou
a Pavlem už dost intenzivně pracovali
na tom, aby se ze SEJFu vyklubala
super věc. Pro mě bylo inspirativní je
sledovat a netrvalo dlouho, než jsem
se rozhodl přispět i tím málo, co (si
myslím), že umím. Přínos mojí osoby

bych ale měl nechat na zhodnocení
ostatních. Počet členů nejužšího
týmu se nakonec vyšplhal na cca 15,
nemůžu ale říci, že by byl vyčerpávající. Spousta lidí nám nezištně pomohla
třeba s jednotlivostmi, bez nich
bychom se ale zbláznili. A celá tahle
skvadra fungovala jako švýcarské
hodinky, bez kohokoliv z nich by
výsledek nebyl zdaleka takový, jakého
jsme byli svědky. Samozřejmě, něco
se zákonitě p***** muselo, ale naštěstí
jsme se nedopustili žádného opravdu
katastrofálního pochybení. A řekl
bych, že jsme dali vzniknout něčemu,
na co můžeme být hrdí.
 Co dál mohou diváci od umělecké platformy SEJF očekávat?
JK: Chceme, aby po samotném festivalu nenastalo ticho, aby se v Teplicích stále něco dělo. Zatím budeme
akce dělat ve formě tzv. POP-UPů
(každá akce se bude dělat na jiném
místě) a budeme se snažit otevřít
jinak nezpřístupněná místa. Bavíme
se také o vlastním prostoru, ovšem to
je ještě ve hvězdách. Zároveň se bavíme o druhém ročníku, který by měl
proběhnout opět za rok, pokud půjde
vše podle plánu. Zatím ovšem řešíme,
jaký formát zvolíme a jak bude velký.
Sečteno, podtrženo: O SEJFu, ještě
v následujících letech uslyšíte.
MS: Z původního plánu pořádat SEJF
se postupem času stala trochu odlišná
idea. To, že jsme se domluvili na jeho
přetvoření v kulturní platformu, nabízí
řadu možností, jak dále podporovat
kulturní život ve městě. Objevil se
nápad pronajmout si nějaký prostor
a soustředit všechny další akce v něm.
To asi prozatím není na pořadu dne,
ale je to rozhodně věc, kterou zvažujeme do budoucna. Prozatím bychom se
chtěli zaměřit na SEJF akce pořádané
ve spojení třeba s lokálními podniky,
které budou otevřené spolupráci.
V návaznosti na to bych chtěl dodat,
že jedním ze skvělých překvapení
během přípravy byly hlavně pozitivní
ohlasy lidí, sponzorů a partnerů. To je
skvělá motivace do jakéhokoliv dalšího
projektu.
Ptala se a fotografie pořídila L. Richterová

Jsme dynamická a rostoucí společnost
a hledáme posily do výroby na pozice
• Technický specialista
lakovací/střihací linky
• Nástrojař
• Seřizovač
• Suply Chain Coordinator
• Mistr výroby

Pojďte k nám.
Nabízíme motivující platové ohodnocení.

R10

společnost s dlouholetou tradicí,
která se zabývá návrhy a výstavbou sklářských pecí,
výrobou a instalací ocelových konstrukcí,
momentálně obsazuje pozice:

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR
ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ
ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ
Pokud se k nám přidáte, čeká Vás dobrý kolektiv,
zajímavé ohodnocení a řada skvělých projektů.
Kontakt:
Teplotechna - Prima, s. r. o., J. K. Tyla 2859/1,
415 01 Teplice, tel.: 417 816 021
e-mail pro zasílání životopisů:
vachatova@teplotechna-prima.com

R10
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To je gól!

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

V Amazonu si teď
vyděláte více peněz
za stejnou práci.

Hledáme nyní nové kolegy do svého týmu na pozice

Operátor výroby
Požadujeme:
•
•
•
•

Výuční list/SŠ
Pečlivost, samostatnost
Základní znalost PC
VZV a jeřábnické oprávnění

Mechanik - údržba
Požadujeme:

• S Š – technický obor, případně výuční
list
• P
 raxe min. 5 let na obdobné pozici
• Znalost práce na PC
• Znalost AJ výhodou
• S polehlivost, důslednost a pečlivost

Nabízíme:

• P
 ráce u stabilního
zaměstnavatele
• P
 racovní smlouva
na plný úvazek
• M
 otivační mzdové
ohodnocení
• 5 týdnů dovolené
• P
 říspěvek do
penzijního fondu
• B
 enefitní systém
Cafeterie
• Stravování
• Výborný pracovní
kolektiv

150 Kč/hod

hrubého + bonus až 10%
volejte zdarma: 800 856 856
www.randstad.cz/amazon

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

R10
R1052039

Exyte Techology CZ

jedna z vůdčích firem v oblasti engineeringu
a konstrukcí high-tech
zerce-Regio-95x65.indd
2 zařízení
PŘEDNÍ VÝROBCE ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ V DUBÍ U TEPLIC

Aktuálně nabízíme pozici:

Operátor výroby - tvarování
Mzdové podmínky:
Nástupní mzda: až 24 700 Kč
včetně příplatků a bonusu
Mzda po 0,5 roce: až 26 550 Kč
včetně příplatků a bonusu při splnění kritérií
Mzda po 2. roce: až 30 200 Kč
včetně příplatků a bonusu

Benefity:
Roční valorizace mezd, bonus ke mzdě
Roční příspěvek na dovolenou 5200 Kč,
týden dovolené navíc
Dotované podnikové stravování,
příspěvky na penzijní pojištění 850 Kč měsíčně
Příspěvky na dětskou rekreaci 2 500Kč / dítě,
benefity v cafeterii, firemní akce aj.
Bc. Lucie Rákošová,
manažer lidských zdrojů
Email: ufxpersonal@unifrax.com
tel.: 417 800 331
www.unifrax.com

Zkus to s námi. Rádi tě uvidíme!

23/08/2018 18:

hledá vhodné uchazeče pro nově vznikající závod
v Teplicích na následující pozice:

 Pracovník na ohraňovacím stroji
 CNC stroji
 Svářeč
Požadavky – provozní pozice:
• Nejlépe SOU vzdělání technického směru • znalost čtení
technické dokumentace • praxe vítaná • dobrá znalost na
PC • manuální zručnost, přesnost a preciznost • schopnost
plnit zadané úkoly včas • organizační schopnosti
Co můžeme nabídnout:
• možnost podílet se na rozjezdu nově vznikající společnosti • zázemí silné mezinárodní společnosti • stabilní práci
v prosperující společnosti • moderní a čisté pracovní prostředí, kvalitní zaškolení • příjemné pracovní prostředí
• motivující finanční ohodnocení • prémie, bonusy, benefitní systém • 26 dní dovolené
Místo výkonu práce: Teplice
Předpokládaný termín nástupu: dohodou
Kontakt: E-mail: jobs_cz@mwgroup.net
Mob.: 602 516 078

R1052042
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Úprkova 1, 415 01 Teplice

systémy kompletního nakládání s odpady
velkoobjemové kontejnery, separace odpadů
zneškodnění odpadů kategorie „O“, „N“
svoz a zneškodnění gastro odpadu
veřejné osvětlení, světelná signalizace
letní a zimní údržba, opravy komunikací
údržba veřejné zeleně

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

 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
R1082003

RE/MAX Destiny
Teplice, Školní 646/20
Tel.: 703 353 003

www.elsen.cz

11 - BYTY - PRODEJ
BYTY PRODEJ
• PRODÁM byt 2+1 v osobním vlastnictví nedaleko Zámecké
zahrady ve středu města. Velmi výhodná investice. Dohoda
jistá. Spěchá. Tel.: 604 922 887. (101101)
• PRODÁM dru. byt 3+1, zvýšené přízemí v Teplicích-Trnovanech, ul. Štúrova. Dům je zateplený, plastová okna, topení
plynem. Klidný a tichý dům i prostředí. Blízkost a dostupnost
všech služeb a obchodů včetně MHD, čisté měsíční nájemné včetně zálohy vodného 850,-Kč činí 2.536,-Kč. Cena :
400.000,-Kč. Tel.: 607 127 683. (101102)
12 - BYTY - KOUPĚ
BYTY KOUPĚ
• KOUPÍM byt v Teplicích a okolí, platba v hotovosti. Tel.:
608 337 738. (101201)
• KOUPÍM byt 2-5+1 s terasou, balkonem, zahradou, v klidné části Teplic. Nejsem RK ! Tel.: 774 951 095. (101202)
13 - BYTY - PRONÁJEM
BYTY PRONÁJEM
• PRONAJMU byt 2 + 1, 50 m2, TP, 1 patro, částečně zařízený,
parkování před domem, nájem 6 000,-Kč + služby, kauce 3x
nájem, RK nevolat! Tel.: 604 691 897. (101301)
• PRONAJMU malý byt, jedna místnost s kuchyňskou linkou, 20 m 2, Bílina, sídliště za Chlumem. Tel.: 605 126 426.
(101302)
• PRONAJMU byt 2+kk s balkónem v Bílině, Pražské Předměstí, Aléská ulice. Volný ihned. Tel.: 736 539 472. (101303)
• SHÁNÍM pronájem bytu 1 +1, pouze v TP, bez kauce.
Zaměstnání mám, možno i do pronájmu ke starším lidem
do rodinného domku. Nabízím pomoc v domácnosti. Tel.:
605 799 350. (101304)
• PRONAJMU nově zrekonstruovaného prostorného bytu
2+1+B - ulice Českobratrská, Teplice. Nabízený byt se nachází ve vilovém domě po rekonstrukci. Samotný byt prošel
kompletní rekonstrukcí a nabízí novou kuchyňskou linku včetně zabudovaných spotřebičů: myčka nádobí, sklo-keramická
varná deska, elektrická trouba. V bytě jsou nové plovoucí
podlahy, dlažba, obklady, plastová okna, nová koupelna. Nájem: 7.500,- Kč za měsíc + služby. Vratná kauce 20.000,-Kč.
Velmi klidná a žádaná lokalita s výbornou občanskou vybaveností. Lze přihlásit trvalé bydliště. Tel.: 732 273 173. (101305)
• HLEDÁM pronájem bytu ve vile, domě, v klidné čtvrti Teplic,
ideálně balkon, terasa, zahrada. Cenu a kauci respektuji. Solventní slušný čistotný majitel firmy středního věku, bez zvířat, bez dětí. Pište nebo volejte. Tel.: 774 951 095. (101306)

15 - NEMOVITOSTI
- PRODEJ
NEMOVITOSTI
PRODEJ
• PRODÁM zahradu 397m2 v os.vlastnictví, v Novosedlicích
- Ječná ul. chatka s teráskou,ovocné a okrasné stromy,klidné
prostředí, voda. el. na hranici pozemku - možnost zavést.
Cena 280 000,-Kč. Tel.: 792 316 590. (101501)
• PRODÁM zahrádku /370 m2/ v kolonii ve Střelné v osob.
vlast. na pozemku, bouda na nářadí a převlékání + mini kuchyňka el. přípojka voda chem. WC vymývaná dlažba ovocné
stromy keře okrasné i užitkové, částečně zatravněno. Cena
150 000,-Kč. Tel.: 605 548 154. (101502)
• PRODÁM zahradu v OV v Horním Jiřetíně, 501 m2 rovina
s mírným sklonem, částečně oploceno. Na hranici pozemku
rozvodná elektrická skříň, připravená pro zapojení elektřiny.
Na pozemku je přivedena pitná voda k sezonnímu užívání, několik ovocných stromů a vzrostlých jehličnanů Prostor je dostatečně velký pro umístění bazénu a pro postavení chatky nebo
mobilheimu. Cena 250.000,-Kč. Tel.: 606 200 299. (101503)
• PRODEJ 1/2 činžovního domu v ul. Školní v TP. Dům je
po celkové rekonstrukci. Minimální nabídková cena je
1 500 000,-Kč. Jedná se o prodej v rámci insolvenčního řízení.
Tel.: 602 541 954. (101504)

Destiny
Staňte se členy úspěšného týmu.

17 - NEMOVITOSTI
- PRONÁJEM
NEMOVITOSTI
PRONÁJEM
• PRONAJMU byt 2+0 s balkonem Ant.Sochora 4 p.s výtahem.Pronájem činí 6000,- Kč.Kauce je dvouměsíční. Tel.:
602 513 323. (101701)
• PRONAJMU podkrovní byt 4 + 1, 2 patro s terasou v TP. Trnovanech Masar.ul.cca 110m 2. Čistý nájem 9.000,-kč. Pouze
osobám s doložitelným příjmem. Tel.: 777 062 758. (101702)
• PRONAJMU nebytový prostor bývalé prodejny porcelánu
v Dubí, Krušnohorská 42/8 vedle prodejny masa. Pronájem
5 000,-Kč. Tel.: 721 313 647. (101703)
• PRONAJMU garáž 20m2 Řetenice ul. Bratislavská. Parkování
nebo sklad. Není elekt. Dlouhodobě, pouze solv. zájemcům. Volná ihned po domluvě. Měs. 800,- Kč. Tel.: 774 951 095. (101704)
• HLEDÁM k pronájmu garáž v lokalitě Bílá Cesta, Třešňovka,
Bílinská, Nová Ves. Seriózní jedn. Tel.: 728 610 979. (101705)

Koupím garáž v Teplicích

T1082045

www.mariuspedersen.cz/mpteplice

Prodejte svou nemovitost
s profesionály v oboru.
Realitní makléři

ideálně lokalita Bratislavská nebo jinde.
Osobní vlastnictví. Platba hotově ihned.
Pomůžu s úřady a smlouvou.
Rychlé a seriozní jednání. Tel: 774 951 095

• šrouby, matice,
podložky, nýty
•	velký sortiment
nerezového materiálu
• hmoždinky, kotvy,
vruty
• elektrické
a ruční
nářadí

R1020013

Tel.: 493 645 511
e-mail: mp.teplice@mariuspedersen.cz

PROVÁDÍME:

Zatímco vy se bavíte,
my prodáváme.

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

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

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

26

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

www.vyhodnereality.cz

www.vyhodnereality.cz
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R1052020

R1082004

Silniční a odtahová služba

Linkový autobusový provoz Norbert Schäfer * Blochwitz

Tyršova 95, 417 03 Dubí 3, tel. 417 578 088

Mobil 602 287 065
www.odtahteplice.cz

horolezeckou technikou,
štěpkování větví, frézování pařezů
Tel.: 608 360 681

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.
DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553.

R1082028

Váš inzerát v největším drážďanském týdeníku
WochenKurier Dresden
Pro inzerci v listopadu a v prosinci platí

cenové zvýhodnění

MÍNUS44%

Překlad do němčiny a grafické zpracování je v ceně.
Kontakt pro domluvu v češtině:
Telef. č. - 602 426 526
sekretariat@agenturais.cz

www.vyhodnereality.cz

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

ZPROSTŘEDKUJI VÁM PŮJČKU

6 000 – 130 000,- Kč, KTERÁ JE URČENA PRO VŠECHNY!
Tzn. zaměstnané, podnikatele, důchodce, ženy na MD.
NIC NENÍ ZTRACENO, ANI, POKUD JSTE JIŽ V REGISTRU.

VOLEJTE 722 788 376
Úplně nový a lepší PROVIDENT

R1052019

R1052024

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ

• PRODÁM nepoužívanou myčku zn. Zanussi. Rozměry 44,5
x 60 cm. Původní cena 10 000,-Kč nyní za 4 000,-Kč. Přidám
zdarma tablety do myčky. Tel.: 722 293 331. (10101)
• PRODÁM radiátory 21/500/1000 stáří 3 roky cena á 400,Kč. Tel.: 732 265 464. (10102)
• PRODÁM úplně nové okenní žaluzie (špatně jsem naměřil)
velikost šířka 740 x výška 860, původní cena 1 000,-Kč, nová
cena 700,-Kč. Volejte. Tel.: 777 114 812. (10103)
• PRODÁM kompletní mlýnek na maso zn. Dorket 22 el.
motor na 380 V s převodovkou. Osazeno na stole d - 76cm,
š - 46cm, v - 115cm. Motor s převodovkou osazen vertikálně
výška 140cm. Sídlo Most. Cena 2 000,-Kč. Tel.: 607 634 793.
(10104)
• PRODÁM kamna na dřevo zn. Kovotherm, celokovový válec
prům. 60cm, délka 50cm, hoření bez roštu, 7 sacích otvorů a 7
otvorů pro vývod tepla dole. Vývod kouře prům. 11cm, velká
výhřevnost. Cena 1 600,-kč. Tel.: 728 102 013. (10108)
• PRODÁM židli k počítači. Černý látkový potah, pojízdná
kolečka, otočná, nepoužívaná. Stěhování. Cena 500,- Kč. TP.
Tel.: 732 163 710. (10112)
• NABÍZÍM novou rychlovarnou konvici, obsah 2 litry, větší.
Za 450,- Kč. Tel:: 737 586 039. (10113)
• PRODÁM stolní troubu, nahoře tři plotýnky. Cena 1 000,-Kč.
ZN.: ZACHOVALÁ. Tel.: 723 367 685. (10114)
• LEVNĚ pečící troubu, hnědá rustikální styl, k tomu přidám
ve stejném stylu čtyř hořákový nástavec na plyn. sporák, obojí nové nepoužívané. Vhodné do bytu, ale zejména na chalupu. Je k dispozici i nevyužitá myčka nádobí za rozumnou
cenu. Dále prodám dvě velmi pěkné (třešňové dřevo) kvalitní
reprobedny, ke kterým přidám zadarmo Hi Fi starší gramofon
Tesla. Tel.: 604 922 887. (10115)

• PRODÁM 4m dlouhý 2 m. široký koberec za 350,-Kč. Pěkný,
zachovalý hnědobílá barva cik - cak. Nemám děti ani psa. Tel.:
737 653 064. (10116)
• PRODÁM lednici Whirlpool, je velká, má 3 šuplíky, plně
funkční (mám dvě). Cena 1 000,-Kč. Tel.: 607 964 422.
(10117)

NÁBYTEK

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM válendu s úložným prostorem, téměř nepoužívanou, 800,- Kč. Tel.: 776 009 300. (10201)
3 - HRAČKY-KOČÁRKY
HRAČKY-KOČÁRKY
• PRODÁM za poloviční cenu, vědomostní hry od Albi, seznam po telefonu. Tel.: 732 283 179. (10301)
• NOVOU kvalitní autosedačku 9-36 kg, vlastní pětibodové

a výškově nast. pásy, polohovatelná hlavová opěrka, nová se
zárukou 2 roky, nejnovější atest ECE R44/04. Zašlu i poštou.
1 190,-Kč. Tel.: 776 495 506. (10302)
• PRODÁM dětskou autosedačku 15-36 kg. Zachovalá,(po
jednom dítěti), černá barva. Cena 500,-Kč. Tel.: 723 029 272.
(10303)

ODĚVY

Středně velká dopravní autobusová společnost, 30 km severně
od Drážďan, hledá řidiče autobusu (m/ž)
linkové dopravy v oblasti Míšeň – Drážďany.
Byt je k dispozici • Finanční ohodnocení po dohodě.
Německý jazyk na komunikativní úrovni výhodou.
E-mail: schaefer-blochwitz@t-online.de

4 - ODĚVY

• PRODÁM dívčí a chlapecké (dvojčata) pěkné, oblečení vel.
104 - 1/30 boty, botasky, bačkůrky, šaty, bundy, mikiny, ryfle,
punčocháče. Tel.: 777 890 114. (10401)
• PRODÁM výbavičku s oblečením na miminko od 0 - 6 měsíců. Vše jako nové, prádlo, oteplené, krabice 850,-Kč. Mohu
i poslat. Tel.: 602 880 764. (10402)
• PRODÁM spol. č. šaty dlouhé, ze sifonu, krajky, ze salonu
Moravce za 2 400,-Kč. PC 4 900,-Kč. TP. Tel.: 602 641 864.
(10403)
• LEVNĚ nabízím oblečení na miminko z kompletní výbavičkou od 0-8 měsíců, od košilek, body, dupaček po kombinézky,
čepice apod. Tel.: 737 127 852. (10404)
• PRODÁM dívčí, chlapecké oblečení od vel. 104 - 130 do 2
- 6 let. Letní - podzimní, pěkné, modní i na dobírku. Tel.:
777 890 114. (10405)
5 - ELEKTRONIKA
ELEKTRONIKA
• PRODÁM barevnou TV, LG, 58cm, v pěkném stavu za 2 000,Kč. Tel.: 702 720 911. (10501)

HOBBY

autobusová přeprava – školní výlety – výjezdy zájmových kroužků

8 - HOBBY

• PRODÁM staré, ale funkční sáňky 50,- Kč. Tel.: 607 946 319.
(10801)
• PRODÁM sbírku 36 kusů oficiální pamětní ražby mincí hradů a zámků za poloviční cenu, to je 900,-Kč. Tel.: 728 130 293.
(10802)
• 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 všeho druhu. Starší nářadí kovadlinu,
signovačku, malý soustruh aj. Peníze na místě za vaši cenu.
Stačí SMS. Nabídněte cokoliv ozvu se ihned, platí stále. Tel.:
732 457 993. (10803)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy jak originál též kopie, tisky
a staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 733 511 224.
(10804)
• SBĚRATEL koupí staré hodiny nástěnné, kapesní, náramkové, budíky, strojky a vše nejdoucí i celé pozůstalosti po hodináři. Tel.: 775 691 189. (10806)
• VYSOCE zaplatím zlaté mince, stříbrné a z obec. kovu, medaile, plakety, řády a vyznamenání. Děkuji za nabídky. Sběratel. Tel.: 603 230 673. (10807)
• VYKOUPÍM staré knihy, časopisy, bankovky, známky, mince,
medaile a odznaky. Tel.: 737 397 806. (10808)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel.:
722 150 816. (10809)
• PRODÁM housle 4/4, výrobce Francesco Ruggeri, znal. posudek mám. Tel.: 704 724 364. (10810)

Hledáme pracovníky na úklid / domovníky / elektrikáře
pro oblast měst Drážďany, Pirna, Dippoldiswalde, Freital, Glashütte
a Geising od 5 / od 17 hodin na pracovní činnost menšího rozsahu,
s nutností sociálního pojištění.

Tel. 0049 – 351 – 8535244, paní Cubová, e-mail i.cubova@piepenbrock.de
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

R1082003

• HLEDÁM práci na úklid. TP. Tel.: 602 873 705. (101901)
• ZDRAVOTNÍ sestra s dlouhol. praxí hledá práci v ambulanci
na Teplicku, pouze ranní směny, prosím nabídněte. Děkuji.
Tel.: 607 176 147.
• HLEDÁM někoho, kdo mi sestrojí novou skříň a odstraní
vestavěnou v předsíni. Tel.: 723 912 299. (102001)
• HLEDÁM někoho kdo pomůže se statistickým zpracováním
dat (Statgrafics, Statistica) u pár hypotéz. Odměna po dohodě.Zn. Studentka po padesátce. Tel.: 777 865 956. (102002)
• HLEDÁM paní na úklid domu. Jedná se o úklid 1 x týdně
dopoledne. Běžné domácí práce - úklid domácnosti, utírání
prachu, vysávání, vytírání, zalití kytek, žehlení, občasné mytí
oken a podobně. nabízím 500,- Kč za jeden úklid - cca 4-5
hod. Férový přístup. Důležitá maximální důvěra. Vhodné i pro
maminky na mateřské čí zeny v důchodu. Tel.: 728 538 768.
(102003)

Přijmeme zaměstnance
na zkrácený úvazek
do chráněné dílny v Teplicích

Nabízíme lehkou práci převážně vsedě vhodnou i pro OZP
Mzda od 80,80 až 100,- Kč na hodinu
Možnost ubytování
Email: ekonom@bramburky.cz
Tel. +420 777 911 813

R1030009

POTŘEBY
PROPRO
DOMÁCNOST
1 - POTŘEBY
DOMÁCNOST
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ZAMĚSTNÁNÍ

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

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

INZERCE

R1052010

Záruka 24 měsíců.
Sleva 5% při odevzdání staré baterie.

Tel.: 723 617 198

Email: jellimetzkyjiri@gmail.com
IČO: 76501531

OSBD Teplice

Střední 1057/11, 415 01 Teplice
www.osbdtp.cz
Již 45 let zajišťujeme vše,
co souvisí s bydlením

Nabízíme:

barvy - na textil, na sklo, olejové,
akrylové, akvarelové • pastely •
uhly • malířské stojany, palety,
štětce • hobby materiál

TOTÁLNÍ LIKVIDACE ZÁSOB

R1052027

Tel: 725 177 250
aloudova.avon@seznam.cz

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské
a klempířské práce
+420 737 931 354
info@strechy-teplice.cz
www.strechy-teplice.cz

R1020026

Nabízíme levné

nabízíme:

vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

R1052037

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

a autodopravu
R1082008

Tel.: 604 844 179

KLEMPÍŘSTVÍ
A RIZIKOVÉ KÁCENÍ

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

kačírky, zemina,
štěrky, písky,
recyklát
www.telasko.cz
Tel. 774 099 510
Jilemnická bouda
Horní Mísečky přijme

kuchař,
číšník , servírka,
pom. síla do kuchyně,
pom. kuchař,
prodavačka do bufetu
Ubytování zajištěno
Kontakt
p. Venzara tel. 605 260 473

R1052030

R1052033

TEL. 733 322 806

stěhování

NEUMÍTE SI PORADIT S VAŠÍ LÁSKOU?
MÁTE STAROSTI OSOBNÍ, ČI PRACOVNÍ?
NADEŠEL VÁŠ ČAS, ABY JSTE PRO VŠE
VYUŽILI MOJE SCHOPNOSTI.
KARTÁŘKA A ŠAMANKA GRACIELA Tel.: 601 572 222

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

10

pro Teplice
a okolí

nebo na

www.sportbilina.cz/zimni-stadion/

ŽALUZIE P R O D E J :

 Zprostředkování
prodeje i pronájmů
 Výkupy nemovitostí
 Exekuce – vyplacení
 Platba v hotovosti
 Odměna za dobrý tip
 Rychlé seriozní jednání
 D
 omy, byty, pozemky,
zahrady

REALITNÍ
MAKLÉŘ

volné kapacity
na pronájem ledové plochy
v dopoledních hodinách pro zaměstnance
podniků i kolektivy pracovníků,
kteří si chtějí zabruslit

Areál Telasko Hudcov

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

Alexandr
Papík

Zimní stadion Bílina nabízí

725 878 811

R1052032

AV O N

Městské technické služby Bílina

Podrobnější informace na tel.

Zdeněk Jahoda

LUKÁŠ PAYERLE

R1030038

• Bezplatná a nezávazná registrace
• Pro nově zaregistrované dárky
• Každé 3 týdny zdarma katalog
• Motivační a dárkové programy
• Bez nutnosti nakupovat
pravidelně
• Vrácení zboží bez udání důvodu

STŘECHY

VÍCE NEŽ 4 000 DRUHŮ
MASIVNÍHO NÁBYTKU

Váš inzerát v největším
drážďanském týdeníku

WochenKurier Dresden
Pro inzerci v listopadu a v prosinci
platí cenové zvýhodnění

MÍNUS44%
Překlad do němčiny a grafické
zpracování je v ceně.
Kontakt pro domluvu v češtině:
Telef. č. - 602 426 526
sekretariat@agenturais.cz

• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od r. 1890
do 1930/40, dále nást. hodiny nebo figurál aj. vše od hodin,
děkuji. Tel.: 606 957 179. (10811)
• PRODÁM šelakové gramodesky 78 otáček i zahraniční
studia, jazz, swing, Ježek pro fandy a sběratele, celkem 21 ks
za 800,- Kč. UL. Tel.: 721 421 207. (10812)
9 - AUTO-MOTO
PRODEJ
AUTO-MOTO
PRODEJ
• PRODÁM 4 ks elektronových litých kol s letními pneumatikami Nokian Line rozměr 205/60/R 15/91V, 4 dírové, rozteč
110 mm, pouze 5 000,-Kč. UL. Tel.: 721 421 207. (10901)
• PRODÁM 4 kusy zimní pneu 165/65 R 14. Dezén 7,8 mm najeto 1800 km. Cena 380 Kč za kus. Tel.: 723 231 023. (10902)
• PRODÁM 2 x nové pneumatiky protektor zimní 195-65-15
zn. Arktika německé. Cena 800,- Kč obě. Tel.: 607 844 816.
(10903)
• PRODÁM kompletní kola na Felicie rv. 2001, 165/70R 13.
Cena dohodou. Tel.: 417 560 163. (10905)
• PRODÁM pneumatiky zn. Continental zimní 205 - 60 - R16
v počtu 2 ks. dále pneu zimní 205 - 60 - R16C zna. Gislaved
2ks. Cena za ks 300,-Kč, zachovalé, dohoda možná. Tel.:
723 974 038. (10906)
10 - AUTO-MOTO
KOUPĚ
AUTO-MOTO
KOUPĚ
• KOUPÍM Škoda MB 100 /1000/120/ Garde - Rapid - Trabant
aj. MOTO Jawa - Panelka, Kývačka , Pérák - ČZ - Cross, moped
Stadion, Velorex, vozík Pav - Simson - MZ aj. i nekompletní
nebo jen ND velký TP doklady, také stabilák, motor, různé
stroje nářadí. Peníze na místě za vaši cenu. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu kamkoliv, ozvu se ihned, platí stále. Tel.:
603 335 591. (101001)
• PRODÁM vyloupaná jádra vlašských ořechů, 250,- Kč/kg.
Tel.: 606 665 906. (101002)
• KOUPÍM Š Garde, Rapid, Š 110R, Š 1000MB, Š 100L, Š
Octavie, Spartak, Fiat 500, Simca, apod. V jakémkoliv stavu, i bez technického průkazu. Pište sms nebo volejte. Tel.:
774 951 095. (101003)

SEZNÁMENÍ18 - SEZNÁMENÍ
• ROZVEDENÝ zajištěný, nekuřák 69/168/90, hledá zajištěnou, nekuřačku na úrovni do 65let, pro život. TP. Tel.:
702 053 599. (101801)
• JSI také sama? rozv. 69 letý penzista, nekuřák, sport. typ,
hledá veselou přitom seriózní žnu, přítelkyni. Schůzka napoví. Tel.: 705 233 646. (101802)
• MUŽ z UL 66/174/84 hledá ženu k přátelství a hezkého dožití, která žije sama jako já, od 66 let, věk je jen číslovka. Tel.:
602 623 131. (101803)
• HLEDÁM ženu, partnerku na trvalý vztah, já 184/94/ 49 let,
rozvedený. Žena v okolí ÚL, TP, DC, MO. Věk od 45 do 55 let.
Tel.: 723 558 102. (101804)
• MUŽ 53 let z TP, štíhlé postavy, hledá hodnou, trochu hezkou ženu, k vážnému seznámení na hezký vztah. Samota mě
zlobí. Tel.: 722 065 140. (101805)
• MUŽ 71/178/80 nekuřák, téměř abstinent, hledá ženu pro
život. Vše mám. Ústecko. Tel.: 608 206 051. (101806)
• ROZVEDENÝ nekuřák 69/168/90 hledá nekuřačku přiměřeného věku na úrovni. TP a okolí. Tel.: 702 053 599. (101807)
• STARŠÍ muž hledá pohlednou ženu, vysokou do 168cm,
jako doprovod na různé kulturní akce v Teplicích. Tel.:
704 578 445.

ZVÍŘECTVO21 - ZVÍŘECTVO
• PRODÁM holuby staroněmecký racek štítník.TP, nepište
sms. Tel.: 607 919 142. (102101)

RŮZNÉ

22 - RŮZNÉ

• PRODÁM seno z loňské sklizně, uloženo v Ústí nad Labem.
Tel.: 602 403 682. (102201)

• PRODÁM střešní nosiče / příčníky/ na Peugeot 207 a Opel
Corsa 1,2 každý po 1 000,- Kč. Tel.: 607 257 248. (102202)
• VYKOUPÍM vaši pozůstalost, nepotřebné věci odvezu
na sběrný dvůr. Koupím knihy, porcelán, obrazy, děkuji za nabídky. Teplice, okolí. Tel.: 721 771 991. (102203)
• PRODÁM plastová okna a dveře. Kompletní, v pěkném
stavu, dobrá cena, dohoda jistá. Tel.: 702 516 167. (102204)
• PRODÁM šlapací trojkolku - kolo, v pěkném stavu, pravená, možno i do terénu. Za dobrou cenu. Tel.: 702 720 910.
(102205)
• KOUPÍM manuál k mobilu Lenovo Companion A 1000. Tel.:
606 944 173. (102206)
• KLIENTKA CK děkuje těm vstřícným delegátům v zahr. letovisku, kteří i v závěru sezóny poskytli radu i pomoc. Seniorka
z Bíliny. (102207)

ÚČETNICTVÍ,

DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY
Tel.: 602 145 907
www.ap-ucetnictvi.cz

R1052023

SE SLEVOU 10 – 30%

Adresa:
TP, Prosetice, Příčná 141, Vlková Anna
tel: 604 351 718 | anna.vlkova@seznam.cz

TEPLICE-PROSETICE
Obchodní zástupce Čechy
Tel.: 731 442 466

R10

Výprodej pletiv, sloupků, branek
a ostatních komponent
DNÉ
VÝHONY
pro stavbu plotů
E
R1020015

KOSMETIKA AVON

30

Rokycanova 1, 415 01 Teplice
Tel. 603 753 047

C

R1052017

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY
SPRÁVU DOMŮ
SPRÁVU BYTŮ

Výtvarné potřeby

R1020025

Tel. 417 534 504, 774 708 222

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě.
R1082011

Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice

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

Papírnictví
R1052029

Například:
12V/44Ah za 1287,- Kč
12V/55Ah za 1529,- Kč
12V/74Ah za 1892,- Kč

VYKUPUJEME:

BEST CENTRUM

R1082002

značky VARTA, BANNER

V ÝK U P K N I H

R1052031

VÝHODNÉ AUTOBATERIE

• NABÍZÍM luxusní kabelku, větší velikosti k dennímu nošení, černá, delší ucho, nová za 150,-Kč, lze i zaslat. Tel.:
605 897 486. (102208)
• PRODÁM zbylý lomový kámen pro soklové zdivo z kamenolomu KUBO, malé Žernoseky, typové označení LK/S (tloušťka
15 x 30 cm, ostatní rozměry 20 x 60 cm), celkem 60 kusů,
váhově asi 1t. Teplice. Tel.: 603 986 508. (102209)
• VAŠE filmy 8 mm, Betamax, VHS, H18, mini DV uložím
na DVD, rychle a kvalitně. Odstranění chyb zdarma, včetně
uložení na USB. Tel.: 603 904 397. (102210)
• PRODÁM invalidní vozík, úplně nový , nepoužitý. Cena
2 700,- Kč spěchá. Tel.: 730 630 958. (102211)
• ODKOUPÍM od vás knihy staré i nové, mince, obrazy, celou
pozůstalost. Děkuji. Tel.: 721 771 991. (102212)
• PRODÁM dva porcelánové hrnečky s pokličkou, s čínskými motivy. Žlutý a vínový. Jeden 50 Kč. Tel.: 603 165 457.
(102213)
• ŽIVÁ hudba z Teplicka , hrající pop-rock 60-tá léta, vám bez
nároku na honorář zahraje na vaší společenské akci v listopadu . Tel.: 721 567 597. (102214)
• PRODÁM letošní vlašské ořechy. Pěkné, suché, chuťově
dobré. 60,- Kč/kg. Tel.: 720 288 738. (102215)

LIKVIDACE
VÝSTAVNÍCH VZORKŮ
OD Labe 2. patro

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

SLEVY AŽ 70 %

ANTIKOROZNÍ OCHRANA,

kterou lze použít
i na zkorodované povrchy!
Český patent.
Kontaktujte CX Distribution, s.r.o.
T: 776 22 89 13 R1082047
• KOUPÍM tlakoměr naměření krevního tlaku, spací pytel
Crossroad do -27 stupňů, pouze ve výborném stavu a s původním vakem, délka 220 cm. Tel.: 704 753 864. (102216)
• PRODÁM brambory z Vysočiny k uskladnění, velice kvalitní,
doprava ZDARMA. 11,40kč/kg. Tel.: 606 760 536. (102217)
• PRODÁM loupané vlašské ořechy z letošní sklizně 0,5 kg
za 95 Kč ořechy jsou ze zahrady (sadu) bez používání umělých
hnojiv. Tel.: 728 472 508. (102218)
• PRODÁM nabízím zdarma směsný recyklát (cihly,zdivo).
Vhodné do základů,či zpevnění cest..za odvoz. Tel.:
607 928 985. (102219)
• PRODÁM celokového robota zn. Bosh s mixérem za 3 000,Kč a jako dárek zdarma litinového beránka. Dále horské kolo
za 500,- Kč. Tel.: 728 046 629. (102220)
• PRODÁM autosedačku od 0-12 měsíců se s tříškou, 2 kusy.
Cena dohodou. Tel.: 608 966 319. (102221)
• PŘEPÍŠI vaše videozáznamy ze všech existujících formátů
na DVD přepíši na studiových zařízeních, možnost střihu,
potisku DVD, atd..Tel.: 725 065 344. (102222)

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

www.sobnabytek.cz
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