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RODÁK Z ŽATCE
PETR KOTVALD
Zpěvák Petr Kotvald žije více 
než 35 let v Praze, ale koluje 
v něm severočeská krev
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VLADIMIR GONČAROV
Balet a město Ústí nad Labem 
se mu staly osudem
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ALENA M. KARTÁKOVÁ
Její půvabná keramika hladí, 
budí milý úsměv na tváři 
a dobrou náladu
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RUNTOUR
ÚSTÍ NAD LABEM!
Poslední dubnová neděle 
- sportovní den s rodinnou 
a přátelskou atmosférou.
U toho musíte být, je čas se 
přihlásit
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PŘÍBĚH TEPLICKÉ 
SYNAGOGY
V době otevření (r. 1882) byla 
největší budovou svého druhu 
v českých zemích
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OSOBNOSTI ROKU 2018 
ÚSTECKÉHO KRAJE
Každý z nich svou prací přispěl 
k rozvoji našeho regionu 
a posilování jeho dobrého 
jména navenek
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JAK SE ŽIJE ŽENÁM
3x žena a jejich svátek - 
8. březen
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Pro magazín,
který právě čtete

přijmeme 

redaktora
Životopis

a kontakt na Vás,
prosíme na adresu:

sekretarka@agenturais.cz 



Schwarzkopf 
Elite Model Look 2019
Je tu další ročník prestižního castingu. Provádět jím bude 
topmodelka Denisa Dvořáková, která přivítá všechny naděj-
né tváře. Ucházet se mohou dívky ve věku 13-21 let s výš-
kou nad 170 cm. Svou modelingovou kariéru mohou zkusit 
zahájit i mladí pánové nad 183 cm výšky. Jejich věk by se 
měl pohybovat mezi 15 a 23 lety. Všechny srdečně zveme 
11. dubna od 15 hodin do OC Galerie Teplice a budoucím 
topmodelkám a modelům přejeme hodně štěstí.
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Nákupy v srdci Teplic

www.galerieteplice.cz

více než 400 parkovacích míst

více než 80 obchodů

4

Království hraček Bambule
Prodejna Bambule má novou podobu a hlavně širší sorti-
ment. Přesvědčte se sami a určitě si s dětmi již od 22.2. na-
plánujte návštěvu. 

Čeká na ně totiž zbrusu nový 
hrací koutek a nebude zrovna 
malý! Využijte zaváděcích cen 
a nechte u nás své malé znalce 
hraček a prolézaček zabavit. 
Krásná dětská zóna a vše, co 
ke správným hrátkám patří. 
Jistojistě se sem rádi vrátíte. 

Větší dm drogerie
Zvětšili jsme „dm-ko“! Nakupujete 
v dm rádi? Kdo ne, že? Prodejnu 
jsme pro vaše pohodlné nákupy 
rozšířili. 
Péče o pleť, tělo, duši, domov 
i o vaše mazlíčky. To je široké spek-
trum skvělých produktů za dobré 
ceny, které má drogerie dm vždy 
nachystané. 

Yakuzza a Under Armour
Už jste navštívili náš nový obchod? Originální kousky oble-
čení značky UNDER ARMOUR a YAKUZA PREMIUM najde-
te nově v 1. patře! 

Květiny Deluxe nezmizely
Kdepak, květinářství není zrušeno! Pouze jsme jej přemístili 
a rozšířili. Deluxe nově najdete poblíž vchodu do Alejní ulice 
s pestřejším výběrem různých druhů květin.

Okres Počet staveb Výše plánované investice (v mil.)

Česká Lípa 29 102,9

Jablonec nad Nisou 15 55

Liberec 20 95,8

Chomutov 30 134,6

Děčín 29 142,3

Louny 32 174,5

Litoměřice 23 234,1

Most 21 107,9

Teplice 24 90,8

Ústí nad Labem 14 106,7

Navyšujeme investice
„Celkový objem financí určených na investice do vodohospodářského majetku SVS ve výši 1,33 miliardy korun je oproti loňskému roku zhruba 
o procento vyšší a bude realizováno o 16 staveb více než loni,“ uvádí generální ředitel SVS Bronislav Špičák. „Prostředky na investice plynou z vod-
ného a stočného. Celková částka bude rozdělena v tomto poměru: téměř 86 % je určeno na obnovu vodohospodářského majetku společnosti, a to 
v objemu 1,142 miliardy korun, a 14 % půjde na pořízení nového majetku, což představuje 188 milionů korun,“ upřesňuje Špičák.

Koordinace šetří peníze, čas i nervy lidí
SVS svoje stavby koordinuje s vlastníky ostatních sítí vedených v komunikacích a také s vlastníkem komunikace. Na rekonstrukci kanalizace 
a vodovodu (zpravidla jsou uložené v největší hloubce) tak v ideálním případě navazují rekonstrukce sítí jiných vlastníků, závěrem proběhne 
rekonstrukce povrchu komunikace v režii jejího vlastníka či správce. Důležitá je i součinnost s akcionáři, tj. s městy a obcemi, které v místě re-
konstrukce vodohospodářských sítí často provádějí své investiční akce, obnovy povrchů komunikací v celé šíři či náročnější revitalizace území. 
Koordinace je nutná proto, aby se jednak neplýtvalo penězi a časem. A samozřejmě také proto, aby se co nejvíce zmírnily nepříznivé dopady na 
lidi, kteří žijí v blízkosti stavby.

Zpomalujeme stárnutí infrastruktury
„SVS spravuje majetek v hodnotě 102 miliard korun, kam patří především 9 tisíc kilometrů vodovodního a 4 tisíce kilometrů kanalizačního potrubí, 200 
čistíren, 60 úpraven vody či 1 000 vodojemů. Při teoretické průměrné životnosti 50 let u těchto zařízení bychom ročně potřebovali investovat do obnovy 
2 miliardy, abychom za tuto dobu byli schopni obnovit celou stávající infrastrukturu. S investicemi 1,7 miliardy se tedy již blížíme této teoretické 
potřebě na obnovu. SVS se tak daří rychleji zpomalovat stárnutí potřebné infrastruktury a zajišťovat její náležitou obnovu. Věříme, že s nástupem 
nového modelu vodárenství se nám podaří tento trend stárnutí majetku úplně zastavit,“ doplňuje Špičák.

inzerce ivestice 2019_210x297_Regio.indd   1 28.01.19   13:55
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Dobrovolníkem může být 
člověk v každém věku

Mnoho lidí si myslí, že senioři 
jsou právě ti, kteří nejčastěji po-
třebují péči a  pomoc okolí, ale 
opak je pravdou. Senioři nejsou 
pouze lidé se zdravotními ome-
zeními, ale řada z nich žije aktivní 
život, dokonce pomáhají druhým 
v rámci dobrovolnických progra-
mů. Do  nemocnic Krajské zdra-
votní jich dochází několik desí-
tek. Na věku totiž vůbec nezáleží. 
Pokud by rádi pomáhali i čtenáři, 
mohou se informovat příkladně 
v  ústeckém DOBROVOLNICKÉM 
CENTRU - www.dcul.cz.

(kr-ustecky.cz)

Děčín pro rodiny
Portál města Děčín DĚČÍN PRO 

RODINY je skvělou stránkou pro 
rodiče, kteří uvažují, kam dát 
svoje dítka (ZŠ, MŠ). Také dis-
ponuje katalogem organizací 
a  míst vztahujících se k  dané 
tématice, naleznete zde kuráto-
ry pro děti a  mládež, náhradní 
rodinnou péči, sociální témati-
ku, zdravotnictví a v neposlední 
řadě i volný čas. Portál je k do-
hledání na stránkách www.rodi-
na.mmdecin.cz.  (mmdecin.cz)

Ústecký masopust
V  sobotu 2. března 2019 jsou 

lidé zváni na  Lidické náměstí 
a  do  Ústeckého podzemí, kde 

RAJSKÝKALEIDOSKOP
městu Chabařovice a  Přemys-
lu Oráčovi, který oral se svým 
pluhem v nedalekých Stadicích. 
Tím ale výčet dobrých zpráv ne-
končí. Další pokračování, které 
přiblíží oblast českoněmeckého 
pohraničí a Krušných hor, bude 
do vysílání zařazeno 6. července 
2019.  (usti-nad-labem.cz)

Děčín je podnikatelsky 
nejatraktivnějším 
městem v Ústeckém kraji

Srovnávací výzkum Město pro 
byznys jednoznačně ukázal, že 
Děčín je podnikatelsky neja-
traktivnějším městem v  celém 
Ústeckém kraji. Zasloužil se o to 

vstřícný pří-
stup magis-
trátu k  pod-
n i k a t e l ů m 

i výhodné podmínky pro podni-
kání. Na druhé příčce se v kraji 
umístily Lovosice a na třetí Ústí 
nad Labem. Srovnávací výzkum, 
jehož výsledky jsou vyhlašovány 
na  krajských setkáních Svazu 
měst a  obcí, zpracovává analy-
tická agentura Datank a hodnotí 

v něm všech 205 obcí s rozšíře-
nou působností v České repub-
lice a  městské části Hlavního 
města Prahy.  (mmdecin.cz)

Městské divadlo v Žatci 
má 170 let

Městské divadlo oslaví v dub-
nu 170 let od otevření současné 
historické budovy, která byla 
postavená díky sbírce mezi ža-

V 11:00 hodin vyrazí masopustní 
průvod do  Ústeckého podzemí. 
Součástí průvodu budou také 
živá zvířátka z Adélčina dvoreč-
ku, jako např. lama, koza nebo 
poník, která mohou děti ces-
tou nakrmit. Mezi oblíbené po-
choutky, které jim můžete při-
nést, patří jablka, mrkev nebo 
suchý chléb.

(usti-nad-labem.cz)

Pořad Cyklotoulky získal 
významné ocenění

Cyklotoulky se umístily na  1. 
místě v  kategorii televizní re-
lace v novinářské soutěži s ná-
zvem „My k sousedům, sousedé 
k nám“. Soutěž byla uspořádána 
při příležitosti 100. výročí zalo-
žení Československa. Také měs-
to Ústí nad Labem se do  pro-
gramu Cyklotoulek několikrát 

teckými měšťany. „Osmého čer-
vence 1848 položili základní ká-
men. V listopadu byla ukončena 
hrubá stavba a  22. dubna 1849 
za  pomoci místních ochotníků 
slavnostně otevírali,“ popsal 
na  dnešní dobu neuvěřitelně 
rychlé tempo stavby současný 
ředitel Městského divadla Žatec 
Martin Veselý. Žatecké divadlo 
je se svou letitou historií druhé 
nejstarší hrající divadlo v  Če-
chách a  bylo postaveno jako 
sedmé kamenné divadlo v  teh-
dejším Rakousku - Uhersku. 

Nový přírůstek zooparku
Obliba Zooparku Chomutov 

mezi návštěvníky roste. Mezi 
jeho obyvatele přibyl nový spo-
lečník - puštík vousatý. Bude 

společně oslaví ÚSTECKÝ MA-
SOPUST. Celý den bude zahájen 
v  10:30 hodin na  náměstí, zde 
zahraje živá kapela na chůdách, 
pro děti bude připraven čaj 
na  zahřátí zdarma a  dospěláci 
mohou ochutnat domácí sva-
řené víno za symbolickou cenu. 

zapsalo. Již čtyři díly představily 
jak samotné město s  Labskou 
stezkou, tak i  jeho blízké okolí. 
Moderátoři pořadu zavítali např. 
do Velkého Března, do skalního 
města Tisá nebo zamířili po sto-
pách bitvy u Chlumce.Jeden díl 
je též věnovaný jezeru Milada, 

dělat společnost samičce, kte-
rá byla ve  voliéře sama. Snad 
se zadaří založit rodinku těch-
to sov. Přírůstek získal zoopark 
od švédské zoo. 

Komunikovat 
s vedením města bude 
možné operativně 
prostřednictvím aplikace

Chcete se na  něco 
zeptat vedení města 
Mostu? V  brzké době 
to bude možné i  pro-
střednictvím mobilní 
aplikace. Komunika-
ce mezi samosprávou 
a  občanem tak bude 
snazší. Aplikaci si bu-
dou občané moci zdar-
ma stáhnout do  svých 
mobilů a  jednoduchým 
způsobem zadat otáz-
ku. Při položení dotazu 
i  jeho zodpovězení dostanou 
uživatelé aplikace upozornění. 
„Jakmile já či některý z mých ná-
městků na dotaz odpovíme, ob-

čané užívající aplikaci odpověď 
uvidí. Chceme s lidmi efektivně 
komunikovat a  toto je jeden 
z  nástrojů,“ informuje primátor 
Jan Paparega. Tím dalším jsou 
přenosy a záznamy ze zasedání 
zastupitelstev.  (mesto-most.cz)

Martin Hofmann: Dycky 
Most!

Hospic v Mostě přivítal v úte-
rý 5. února početnou návštěvu. 
Přijela delegace tvůrců a herců 
úspěšného komediálního se-
riálu MOST, který vysílala ČT 1, 
dále zástupci města i Ústeckého 
kraje a hojná byla i účast médií. 
Srdečné bylo přivítání před-
stavitele Luďka Říhy (Martin 
Hofmann) s  primátorem Janem 
Paparegou, kteří se příznačně 
pozdravili: „Dycky Most!“ 

A  proč právě v  hospicu? Jak 
vysvětlili režisér Jan Prušinov-
ský a  kreativní producent ČT 
Michal Reiter, Česká televize vy-
brala během regionálních pro-

ze se rozhodli jako poděkování 
za  skvělou spolupráci s  Moste-
čáky předat potřebným. Podle 
slov ředitelky hospicu Blanky 
Ševcovicové je zařízení využije 
na  nákup léků pro své klienty, 
již je tu umístěno 18. To je plná 
kapacita, i když zájem je větší.

Zimák otevřel brány
Nová krytá ledová plocha 

v Teplicích se ve středu 20. úno-
ra otevřela veřejnosti. Zimák, 

jak zní oficiální název zařízení, 
vyrostl podle návrhu Ing.  arch. 
Sedláčka v  těsném sousedství 
sportovní haly Na  Stínadlech. 
Propojením obou celků vzniklo 
nové multifunkční sportoviš-
tě se zázemím. Nové kluziště si 
bruslaři mohli vyzkoušet také 
v  rozšířených otevíracích ho-
dinách o  jarních prázdninách 
v týdnu od 25. února do 1. břez-
na. Slavnostní otevření se usku-
teční ve středu 6. března, připra-
ven bude doprovodný program. 

 
 

Děčín nechá opravit kašnu
Secesní kašnu na  Masarykově náměstí v  Děčíně čeká náročná 

oprava. Některé její části jsou v havarijním stavu. Práce na záchra-
ně kulturní památky už začaly, i když na první pohled nejsou vidět. 
Město nechalo vypracovat restaurátorský průzkum, statické po-
souzení a restaurátorský záměr včetně 3D dokumentace. Podle od-
hadů bude kompletní záchrana památky stát až pět milionů korun. 

jekcí prvních dílů, které uved-
la v  předpremiéře v  několika 
městech po  celé České repub-
lice, částku 93 921 korun. Pení-

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

www.vyhodnereality.cz
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Vypálením synagogy ze 14. na 15. 
března 1939 Teplice tak nevratně 
přišly o  svou největší dominantu 
města. Synagoga byla vystavěna 
podle návrhu vídeňského architekta 
Wilhelma Stiassneho v  roce 1882! 
Na velmi dobře exponovaném místě 
v prostoru pod Židovským vrchem, 
kde se od roku 1669 nacházel druhý 
židovský hřbitov a  v  sousedství se 
nacházela novostavba evangelické-
ho kostela apoštola Bartoloměje.

Ve  druhé polovině 19. století se 
teplická židovská komunita začala 
velmi rychle rozrůstat. V 70. letech 
se již projevoval nedostatek místa 
pro konání bohoslužeb, neboť stará 
synagoga v bývalém ghettu byla tak 
malá, že již dávno nemohla pojmout 
všechny věřící. Rozhodnutí postavit 
novou synagogu, která by vyhovo-

Slavnostní položení základního 
kamene se konalo za účasti četných 
hostí v dosti neobvyklém období – 
uprostřed zimy 28. prosince 1880. 
Vlastní stavební práce pak započaly 
– vzhledem k  panujícím mrazům, 
až na jaře 11. března 1881. V pátek 
16. června 1882 bylo provedeno 
slavnostní osazení báně stožáru or-
ganizované chrámovým spolkem 
za  účasti reprezentace židovské 
obce. Do báně byly uloženy pamětní 
spisy o průběhu stavby a další dobo-

vé materiály. Samotná kolaudace se 
pak uskutečnila 6. září 1882.

Výstavba synagogy tedy proběh-
la v  krátké době 18 měsíců, čemuž 
odpovídaly i stavební náklady, které 
se vyšplhaly na 100 000 zlatých. Tyto 
peníze, proinvestované teplickou ži-
dovskou obcí, byly z velké části kry-
ty půjčkami teplických bankovních 
domů a hypotékami na stavbu a za-
koupení pozemků. Část peněz byla 

díky pilnosti chrámového spolku 
shromážděna sbírkami v  židovské 
obci.

Velká slavnost vysvěcení nové 
synagogy, organizovaná celou ži-
dovskou obcí, se konala v neděli 10. 
září 1882 odpoledne. Synagoga byla 
vystavěna v  neorenesančním slohu 
s  maurskými prvky. Neorenesance 
byla v  poslední čtvrtině 19.  stole-
tí zcela dominantním slohem ve-
řejných a  monumentálních staveb 
a není proto divu, že zmíněný sloh 
byl zvolen i pro stavbu nové synago-
gy v Teplicích. Synagoga totiž nebyla 
jen sakrálním prostorem židovského 
náboženství, ale i  budovou, ve  kte-
ré se Židé mohli scházet ke  studiu 
nebo k  řešení společenských zále-
žitostí. Budova nové synagogy měla 
svou honosností i  velikostí repre-
zentovat moc a sílu vlastní židovské 
obce. Oproti tomu maurský styl byl 
používán na našem území výhradně 
u synagog. Také u teplické synagogy 
se do  celkového neorenesančního 
pojetí stavby mísily, jakoby nená-
padně, prvky maurského slohu. 
Mezi nimi měly největší váhu čtyři 
malé kopule v  rozích stavby, které 
doplňovaly velkou hlavní kopuli. 
Mnoho dalších takových prvků bylo 
skryto před zraky vnějších pozoro-
vatelů ve  vnitřní výzdobě chrámo-
vého prostoru.

Synagoga byla rozměrnou kubic-
kou dvoupatrovou budovou s  troj-
lodní dispozicí zakončená na  vý-
chodní straně půlkruhovou apsidou. 
Všechna čtyři průčelí budovy byla 
symetricky členěna vysokými okny 
a  zaplněna četnými dekorativní-
mi prvky. Průčelí završovala mírně 
svažitá střecha korunovaná velkou 
centrální kupolí se čtyřmi malými 
v rozích stavby. 

V  době otevření byla největší 

budovou svého druhu v  českých 
zemích. Přízemí za  vstupní halou 
zakončené na  východní straně sva-
tostánkem na  Tóry bylo vyhrazeno 
pro muže a  poskytovalo jim 734 
míst k sezení. Místa žen byla od míst 
mužů oddělena. V tomto případě se 
nacházela v 1. a 2. patře na galeriích 

obíhajících ve  tvaru U  hlavní loď. 
Galerie poskytovala 638 míst k seze-
ní. Celkem tedy 1372 míst k sezení. 
V  místnosti nad přízemní vstupní 
halou byla zřízena zimní modliteb-
na se 120 sedadly pro muže a 70 se-
dadly pro ženy.

Synagoga byla symbolem vze-
stupu teplické židovské komunity 
a vnější reprezentací její ekonomic-
ké moci. V říjnu 1938 byly Teplice, 
stejně jako další města v  pohranič-
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ních oblastech, postoupeny Němec-
ku. Velké většině teplických Židů se 
však podařilo opustit město ještě 
před převzetím Německou říší, pro-
to se od  podzimu roku 1938 syna-
goga používala k náboženským úče-
lům jen sporadicky a později vůbec. 
V  Teplicích u  německého obyva-

telstva rostlo hnutí za  její zbourání 
nebo přestavění do podoby, která by 
židovský svatostánek nepřipomína-
la.

V  prosinci 1938 starosta učinil 
opatření v  rámci ochrany majetku, 
kterým uzavřel synagogu proti mož-
nému působení vandalů a  snažil se 
společně s  říšskou správou nalézt 
nové využití pro budovu. Jako nej-
lepší využití se pro město, které po-
třebovalo nové obecní budovy, jevi-

lo umístit do synagogy (po vnějších 
úpravách) muzeum, městský archiv 
a  současně ji využít i  jako koncert-
ní sál a  galerii. Tomuto řešení byla 
nakloněna i  říšská správa. Pokus 
o  zachování stavby skončil v  noci 
ze 14. na 15. března 1939, kdy byla 
při místních nepokojích synagoga 
zapálena a  do  rána zcela vyhoře-
la. Vzhledem k  povaze škod bylo 
městským stavebním úřadem ihned 
rozhodnuto o  demolici ruin a  vy-
psáno výběrové řízení na demoliční 
firmu. Demolice samotná skončila 
koncem roku 1939, poslední zbytky 
stavby byly odstraněny v roce 1941. 
Ve 40. letech na půdorysu vypálené 
synagogy byla postavena přízemní 
budova s  kancelářemi, která tam 
stojí dodnes. 

Po druhé světové válce se do Tep-
lic vrátila jen malá hrstka původ-
ního židovského obyvatelstva Tep-
lic, v  průběhu několika měsíců je 
doplnili dosídlenci z  východního 
Slovenska, Podkarpatské Ukrajiny 
a  z  oblastí bývalé Haliče. Tito do-
sídlenci většinou v  polovině roku 
1948 opouští město a  stěhují se 
do  nově vzniklého Státu Izrael, ale 
i do jiných míst s velkou židovskou 
komunitou.

V  roce 1994 byl v  parku pod 
bývalou synagogou na  rohu ulic 
Lipová a  Chelčického pietně od-
halen památník obětem holocaus-
tu a  na  paměť vypálené synagogy. 
Stavba byla odhalena k  55. výročí 
14. března 1994 za  velkého zájmu 
teplické veřejnosti a  velvyslanectví 
Státu Izrael. Památník vyprojektoval 
teplický architekt Ing.  arch. Milan 
Míšek. Židovská obec v Teplicích se 
pravidelně zde schází k  uctění pa-
mátky Dne holocaustu, a  i  při dal-
ších významných příležitostech.

R. Spála, L. Burgerová, T. Pulc

Příběh teplické

vala rozvíjející se silné židovské obci 
a zároveň by ji reprezentovala, bylo 
zcela logické. Samotný záměr vysta-
vět novou, větší a  honosnější syna-
gogu můžeme datovat na  počátek 
70. let 19. století, kdy se v polovině 
roku 1872 teplické židovské obci 
podařilo k  tomuto účelu zakoupit 
pozemky rodiny Haasových.

Před osmdesáti lety 
vypálili zfanatizo-
vaní sudetoněmečtí 
náckové teplickou 
synagogu. Byl to 
den, kdy do české-
ho pohraničí vtrhla 
vojska německého 
wermachtu, byl to 
den, kdy na velmi 
dlouhou dobu zanik-
lo demokratické zří-
zení masarykovské-
ho Československa.

Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m2 do 5 000 m2

Radek Andres
tel.: 774 077 050 • phrealas@gmail.com www.vyhodnereality.cz
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Narodil se v Žatci, a než se do něj se svými rodiči a bratrem přestěhoval, žil na vesnici 
ve Staňkovicích. Střední školu pak studoval v Chomutově, často jezdil i do Teplic 
a dalších měst Ústeckého kraje. Přestože zpěvák Petr Kotvald žije více než 35 let 
v Praze, koluje v něm severočeská krev. Není proto divu, že se na sever rád vrací 
za maminkou a bratrem a také v rámci u posluchačů stále oblíbených vystoupení. 

Je to k  nevíře ale muž, který 
v  první polovině 80. let společně 
se svým tehdejším kolegou Sta-
nislavem Hložkem přepsal ději-
ny české pop music megahitem 
Holky z  naší školky, aby později 
na  sólové dráze navlékl na  svou 
dlouhou písničkovou šňůru korál-
ky v podobě hitů Je v tahu, Milu-
jem se čím dál víc, Gejzír, Mumu-
land, Marilyn nebo Vánoce hrajou 
glórijá, v červenci oslaví 60 let. 

Slavit bude na  pódiu, jinak to 
Petr Kotvald snad ani neumí. 
Na konec září plánuje v pražském 
Kongresovém centru velký na-
rozeninový koncert, podle jeho 
slov se ale nebude jednat o oslavu 

nic zařizovat a  řídit,“ usmívá se 
Kotvald při vzpomínce na  svého 
otce, jehož revírem bylo žatecké 
letiště. „Staňkovice tehdy byly ja-
kýmsi vojenským střediskem. Žili 
jsme nedaleko letiště. Mohl jsem 
se prohánět na  vybagrovaných 
pískovnách a  stráních, díky tomu 
jsem zažil skvělé dětství.“ 

Na školku, o které o 20 let poz-
ději zpíval, ale věčně rozpohy-
bovaný zpěvák rád nevzpomíná. 
„Prý jsem většinu času trávil v ku-
chyni a  hrál si tam s  hrnci. Jinak 
bych tam nevydržel, já totiž ne-
měl rád hromadné zájezdy, tábory 
a kolektivní výchovu.“ 

Z  dětství si Kotvald vybavuje 
příhodu, ze které ho ještě dlouho 
bolel zadek. „Byl jsem zamilova-
ný do Pavly Dlugošové, sestřenice 
mojí spolužačky ze školy Ivany 
Trefné. Po  telefonu jsme si hráli 
klavírové skladby, protelefonovali 
jsme takto dlouhé hodiny. Teh-
dy byl plat něco málo přes tisíc 
korun, rodičům pak přišel účet 
na sedm stovek. Seřezali mě a bylo 
po lásce.“ 

Klavírní virtuóz se z  Kotvalda 
nestal, krůček po krůčku ale stou-

pal ve své pěvecké kariéře. „Babič-
ka říkala, že jsem zpíval dřív, než 
jsem mluvil. Zpěvem jsem vyja-
dřoval svůj smutek i  radost. Zpí-
val jsem na  besídkách, ale šlapal 
jsem si na jazyk. Povedlo se mi to 
odstranit a  mohl jsem se tak stát 
hvězdou první besídky ve Staňko-
vicích. Za to odstranění vady řeči 
a možnost vystoupit poprvé veřej-
ně musím poděkovat paní učitelce 
Voráčové, díky patří i paní učitel-
ce Jindrákové, které mě také učila 
zpívat. 

Později Petr Kotvald vystupo-
val s  kapelou Scarabeus, s  níž se 
otrkával na  zábavách. „Netvořil 
jsem s ní repertoár. Měl jsem svůj 
blok písní, které mě bavily. Na zá-
bavě jsem si s ní třeba na půl ho-
diny zahostoval,“ líčí. Ještě dříve 
než poznal rock a  střední proud, 
který Scarabeus produkoval, ko-
ketoval s  dechovkou. „Můj otec 
měl pro dechovku slabost. Když 
jsme jezdili spolu autem, tak si ji 
pořád zpíval. Moc ho bavilo, že já 
k  tomu zpívám druhé hlasy. Měl 

jsem jeho písničky naučené, zpí-
vali jsme dvojhlasně,“ dává k dob-
ru. S dechovkou Kotvald dokonce 
vystupoval, z rukávu vysype písně 
Rumcajsi, Rumcajsi a  Na  břehu 
Blanice, které zpíval. Na své obdo-
bí spjaté s  dechovkou dal mimo-
chodem před časem vzpomenout 
v písni Na Letný léto je, jejíž část 
nahrála skutečná dechovka Žate-
čanka. 

Ve druhé polovině 70. let Žate-
čan Kotvald studoval elektrotech-
nickou průmyslovku v  Chomu-
tově, na  kterou později navázal 
elektrotechnickou fakultou. Stu-
dium završil červeným diplomem 
a  titulem inženýra. Mezitím se 
z  amatérského zpěváka, který se 
pokouší dostat na výsluní obráže-
ním festivalů Mladá píseň Jihlava 
nebo Děčínská Kotva, stal profe-
sionál, na  podzim 1980 ho totiž 
oslovil Karel Vágner, který hledal 
dva sboristy k Haně Zagorové. Se 
Stanislavem Hložkem zpíval Kot-
vald až do jara 1986, kdy se rozho-
dl trhnout a vstoupit na samostat-
nou kariéru. Nikdy nelitoval, za 33 
let sólové dráhy potkal s  pomocí 
svých dvorních autorů Jindřicha 
Parmy a Pavla Cmírala řadu hitů, 
a ačkoliv je veřejností vnímán spí-
še jako interpret tanečních písní, 
má na svém kontě řadu pop šan-
sonů, v nichž posluchačům sděluje 
své niterné pocity. 

Není bez zajímavosti, že právě 
na  severu Čech, odkud pochá-
zí, má Petr Kotvald velkou část 
fanoušků z  jeho současného ofi-
ciálního fanklubu, který nava-
zuje na  činnost několika dřívěj-
ších fanklubů. Jeden z  nich sídlil 
v  chlumeckém Domě kultury. 
„Pomáhal mi při začátku mé sólo-
vé kariéry. Tehdy ho vedl Zdeněk 
Kymlička, který tam dělal ředite-
le. Jsem mu za  pomoc obrovsky 
vděčný, v  Chlumci u  Ústí jsme 
díky tomu mohli zkoušet nové 
koncertní pořady.“ 

V  březnu si Severočeši mů-
žou užít písně charismatického 
zpěváka na  plesech v  Litvínově 
a  Dubí (22. 3.), v  červenci zazpí-
vá na  slavnostech ve  Světci u  Bí-
liny. Kromě známých hitů uslyší 
i  novinky, které Kotvald se svým 
týmem a  kapelou Trik nedávno 
natočil pro připravované album. 
„Máme ho roztočené, budou tam 
písně rychlejší i  pomalé, měl by 
to být takový mix,“ navnazuje své 
fanoušky na další pokračování své 
bohaté pěvecké kariéry. 

Rodák z Žatce PETR KOTVALD
oslaví jubileum na pódiu

významného životního jubilea. 
„Bude to spíš oslava písniček, které 
jsem v životě potkal. Většina totiž 
vznikla v letech s devítkou na kon-
ci,“ tvrdí mladistvě vyhlížející 
interpret, který si svůj věk vůbec 
nepřipouští. „To, že vypadám, jak 
vypadám, je dáno geny a také tím, 
jak jsem se svým tělem během ži-
vota nakládal. Od doby, kdy jsem 
měl ve  třiceti letech nepříjemnou 
zdravotní patálii, se hlídám, víc 
na sebe dbám,“ říká. Důkazem bu-
diž například to, že ačkoliv pochází 
z města chmele, je abstinent. 

Kotvald vyrůstal v  rodině, kde 
vládla spíše maminka, povolá-
ním úřednice. Tatínek byl voják 
z  povolání, podplukovník. „Jako 
vojáka jsem ho nevnímal, doma 
se tak nechoval, generálem byla 
máma. Myslím, že se mu to líbi-
lo. Doma nemusel velet, nemusel 

Zahrada Čech a letošní sezóna
Litoměřice – Jaro už je cítit ve vzduchu. Probouzí se i Zahrada Čech, která vstupuje do nové 
sezóny.  Ani v  letošním roce nebudou chybět oblíbené tradiční výstavy Tržnice Zahrady 
Čech, Bydlení na Zahradě Čech, Autosalon na Zahradě Čech, nejúspěšnější podzimní 
zahradní veletrh Zahrada Čech, Gastro Food Fest, ani další akce nevýstavního charakteru. 

Již v  těchto chvílích probíhají aktivní přípravy nadcházejících akcí. Brány výstaviště se 
poprvé  otevřely na  propagačně naučnou výstavu s  názvem Děti a  zvířata Litoměřice 
2019. V  plném proudu jsou také přípravy jarní výstavní etapy. Spojené výstavy Tržnice 
Zahrady Čech a Bydlení na Zahradě Čech budou probíhat pět dnů od 10. do 14. dubna 
a nabídnou návštěvníkům vše, co je spojené se zahradou a vybavením domácnosti.  

Pro nový projekt
hledáme posily na tyto pozice:

•   Seřizovač
•   Technický specialista 
 pro lakovací linku
•   Supply Chain koordinátor
•   Plánovač/ka
•   Materiálový specialista/tka
•   Konstruktér 

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

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

Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou

R0208001
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Jak to všechno začalo? 
Dá se říct, že proti vůli mé maminky, kte-

rá chtěla, abych šla studovat na ekonomickou 
školu. Mně se ale vůbec nelíbila představa trá-
vit život někde v kanceláři. Měla jsem od dět-
ství zcela jiné sklony, ráda jsem kreslila, zpí-
vala a jakékoli umění mi bylo blízké. Tak jsem 
přijímací zkoušky na ekonomku neudělala. 

Co následovalo?
Vybrala jsem si učební obor keramik 

ve Spojených keramických závodech v Trno-
vanech, ale nedokončila jsem ho. Zato jsem 
se tam setkala s  absolventkami Umělecko-
průmyslové školy v Uherském Hradišti Evou 
Vlčkovou - Šmídovou a  Danielou Holubko-
vou-Kloseovou, a bylo rozhodnuto.  Ústavu se 

přezdívalo Baťova škola umění, měla vysokou 
úroveň, a tak jsem se tajně přihlásila k talento-
vým zkouškám. Ty jsem udělala a školu v roce 
1968 úspěšně zakončila. Tam jsem se také se-
známila se sochařem a malířem Pavlem Kar-
tákem, který je mým životním i  uměleckým 
partnerem už přes padesát let.  

Tvorba Aleny M. Kartákové hladí, budí milý úsměv na tváři a dobrou náladu. 
Její keramické postavičky jsou precizně propracované a půvabné, slovy 
těžko popsatelné. Naštěstí se s nimi můžeme minimálně jednou ročně 
potkat na pravidelných adventních výstavách v oratoři kostela sv. Jana 
Křtitele v Teplicích. Vloni v prosinci se na ně přišlo podívat přes tisíc lidí. 

Alena M. Kartáková:
Šla jsem za svým cílem

Pochází z Košťan, vlastní 
umělecké tvorbě se věnuje přes 
50 let. Několik let byla člen-
kou Sdružení severočeských 
výtvarnic při ČFVU v Ústí nad 
Labem, nyní je členkou Svazu 
českých výtvarných umělců Pra-
ha. V roce 2013 získala na Me-
zinárodní výstavě betlémů 
v Jindřichově Hradci třetí místo 
– bronzový nožík Tomáše Krýzy 
za Stoličkový betlém. Její díla 
jsou převážně v soukromých 
sbírkách v ČR i v zahraničí. 
S tvorbou Aleny M. Kartákové 
se můžeme setkat i v literatuře. 
Spolu s básnířkou a spisovatel-
kou Alenou Melicharovou vyda-
ly publikace Okna a domovní 
znamení a Český betlém pro 
děti i dospělé. Letos v únoru 
získala za svoji tvorbu ocenění 
Osobnost roku 2018 Ústeckého 
kraje v kategorii kultura. 

»
A jak to bylo dál?

Měla jsem namířeno do litoměřického mu-
zea, ale nevyšlo to. Podobnou práci ve  sbír-
kách porcelánu a  keramiky mi nabídli v  mu-
zeu v  Teplicích, což jsem přijala. Můj tatínek 
mi fandil, a  protože byl šikovný, vyrobil pro 
nás hrnčířský kruh a  já mohla v  roce 1975 
začít s  vlastní tvorbou. S  manželem jsme si 
vzali půjčku a zřídili ateliér. Společně s další-
mi umělci následovaly první autorské výstavy 
a  po  pěti letech zaměstnání v  muzeu jsem se 
takzvaně postavila na  vlastní nohy. Nebylo 
to lehké, ale šlo to. Figurky se líbily, prodá-
valy se přes Dílo a  dál jsem už i  samostatně 
vystavovala. Na  kontě mám nyní dobrých 80 
autorských výstav doma i v zahraničí a taktéž 
i kolektivních.  Výstavy jsou tematicky zamě-
řené, za všechny jmenujme alespoň Odysseův 
návrat, Ve dvou se to lépe táhne, Okna a do-
movní znamení, či Český rok.

Máte představu kolik lidských i zvířecích 
postaviček vám prošlo rukama?

Nekonečné množství. Nedokáži to spočítat.

Kde berete pro svoji tvorbu inspiraci?
Z prostého života, který jsem prožila a proží-

vám. Jsou to vzpomínky na dětství, domov, ro-
dinné zázemí, vlastní děti, vnoučata, pozitivní 
myšlení, kulturní zážitky a události.

Co považujete za životní úspěch?
Že jsem šla za svým cílem, překonala těžké 

onemocnění, všechno vydržela a v práci, kte-
rá mne nesmírně naplňuje a baví, mohu stále 
pokračovat. S  manželem, který je mi velkou 
oporou, chystáme další společnou výstavu již 
pro závěr tohoto roku.  (lar)

Alena Marie Kartáková 

Alena M. Kartáková převzala v únoru z rukou teplického primátora Hynka Hanzy ocenění Osobnost roku Ústeckého kraje Sleva
1000 Kč
na dioptrické brýle

* Akce platí od 25. 2. 2019 do odvolání. Při koupi kompletních dioptrických brýlí v min. hodnotě 3 000 Kč získáte slevu 500 Kč nebo při koupi kompletních dioptrických brýlí v min. hodnotě 4 000 Kč získáte slevu 1000 Kč. Slevu nelze kombinovat ani sčítat s jinou akční nabídkou či slevou.
Měření zraku je zdarma pouze při koupi kompletních dioptrických brýlí. Více informací se dozvíte přímo na optice nebo na www.orangeoptik.cz/akce

Českobratrská 452/1 (vchod z Masarykovy třídy), Teplice, tel.: 770 177 555, www.orangeoptik.cz

 

Dárek v hodnotě 200Kč
* Platí do 31. 3. 2019 pouze ve Vaší Optice v Teplicích, dárek dostanete při koupi kompletních brýlí. Více informací se dozvíte přímo na optice.
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Jak se vám v Česku žije?
Česká republika je moje druhá 

vlast. Z Ruska jsme odjížděli v ne-
lehké době devadesátých let a měli 
jsme doporučení právě do  Ústí 
nad Labem, kde jsme zakotvili.

Stýská se vám?
Ano i  ne. Dobří a  špatní lidé 

jsou všude. My máme štěstí na ty 
dobré a za to jim děkujeme. Máme 
skvělé přátele jak mezi Čechy, tak 
i krajany, kteří tu také žijí. 

Co vás přivedlo k tanci?
Jako kluk jsem viděl v  televi-

zi baletní představení, které mne 
zcela nadchlo. Mám rád dokona-
lost a  asi proto mě balet od  ma-

lička přitahoval. Rodiče nechtěli, 
abych se stal tanečníkem. Šel jsem 
za svým cílem a nakonec se mi je 
podařilo přesvědčit. Netušil jsem, 
jaká je to dřina, ale ničeho nelituji. 

Kromě vlastních rolí a  chore-
ografie v divadle působíte i  jako 
pedagog… 

Ano, na  teplické konzervatoři 
vyučuji pohyb. Moji žáci jsou vel-
mi šikovní a vnímaví, a to dovedu 
ocenit. 

Které role z vašeho repertoáru 
jsou vám nejbližší?

Všechny tančím rád. Jak klad-
né, tak i  záporné postavy, třeba 
Rudovous poskytuje větší prostor 

Vladimir Gončarov přijel do České republiky s manželkou, operní pěvkyní 
Innou Davidenko, v roce 1998. Od té doby ztvárnil řadu rolí jako přední 
tanečník souboru baletu Severočeského divadla. Za roli Čobana v představení 
Cikánské kořeny získal Cenu Thálie za rok 2008. Je držitelem titulu Osobnost 
roku 2011 Ústeckého kraje a také Ceny hejtmana Ústeckého kraje. 

BALET
je dřina, ale krásná

pro seberealizaci. Balet je estetický 
pohyb, který má i svou obsahovou 
stránku, skrze niž komunikuje je-
viště s hledištěm. Tanec je povzná-
šející a  já jsem vděčný za každou 
příležitost.

 
Nikdy jste nepomyslel na  an-

gažmá v jiném divadle? 
Myslel, ale zůstal jsem tady. Ús-

tečané mě mají rádi.

Co vás čeká v nejbližší době?
Koncerty a představení, na kte-

rá se těším. Mezi nimi i  „Hudba 
do  ulic“ v  Teplicích, tuším, že to 
bude v  květnu. S  žáky teplické 
konzervatoře připravujeme taneč-
ní kousky a bude to prima.

Jak si udržujte kondici a  jak 
trávíte volný čas? 

Jím skoro všechno, hlavně ryby, 
žádné jiné maso. Volného času 
mnoho nemám, když ano, pak od-
počívám.

Bydlíte v Ústí nad Labem. Máte 
nějaká oblíbená místa?

Rád se projdu po  střekovském 
nábřeží, v městských sadech nebo 
vylezu na  Mariánskou skálu, od-
kud je úchvatný rozhled po okolní 
krajině.

Připravila: Ladislava Richterová

Foto: Petr Berounský, 
Tomáš Znojemský

Vladimir Gončarov 
Narodil se v ruském Krasnodaru. Jako desetiletý začal 
studovat konzervatoř v Alma-Atě v Kazachstánu, později 
přestoupil na Permskou státní konzervatoř, kterou absolvoval. 
První angažmá získal v Akademickém divadle P. I. Čajkovského 
v Permu, kde vystupoval například jako Rudovous v Labutím jezeře, 
Madge v La Sylphide, Vila Carabos ve Spící krasavici, Drosselmayer 
v Louskáčkovi a dalších rolích. V sezoně 1997/98 působil jako sólista 
Velkého divadla v polské Poznani. Od 3. 11. 1998 působí v souboru 
baletu Severočeského divadla v Ústí nad Labem. S ním hostuje po České 
republice i v zahraničí, například Státní opera Praha, Městské divadlo Brno, 
Mittelsächsisches Theater Freiberg/Döbeln. Věnuje se také 
taneční choreografii a vyučuje pohyb na teplické konzervatoři.   

»



V závěru večera byly zvláštní 
cenou poroty oceněny Osob-
nosti roku 2018 Ústeckého 
kraje za  dlouholetou práci 
pro region: Ing.  Lenka Ma-
chaloušová, ředitelka Arka-
die, MUDr.  Jan Štěrba, primář 
lázeňského domu Beethoven 
a lékař FK Teplice a bývalý pri-
mátor, dnes předseda Senátu 
PČR Jaroslav Kubera. Ocenění 
jim předali hejtman Ústecké-
ho kraje Oldřich Bubeníček 
a  zástupce generálního part-
nera Skupiny ČEZ Mgr.  Soňa 
Holingerová. 

Ve čtvrtek 14. února byly uveřejněny výsledky ankety Osobnost roku 2018 Ústeckého 
kraje. Stalo se tak v krásném prostředí Zahradního domu v Teplicích. Prostřednictvím 
kuponů, zveřejněných v novinách METROPOL a především elektronicky, udělili čtenáři 
celkem 2 733 hlasy všem nominovaným v pěti kategoriích. Každý z nich svou prací 
přispěl k rozvoji našeho regionu a posilování jeho dobrého jména navenek.

Osobnosti roku 2018
Ústeckého kraje

Z fotografií Daniela Šeinera je patrné, že si nové osobnosti a jejich blízcí slavnostní večer užili. 
Přispěl k tomu moderátor a zpěvák Vladimír Hron a doprovodný kulturní program, ve kterém 
vystoupili místní – pěvecký sbor Fontána ze ZŠ Maršovská se sbormistry Květuší Strejcovou a Ji-
řím Bryndou, saxofonové kvarteto konzervatoře ve složení Adéla Wiedemannová, Anna Šteklo-
vá, Matěj Voch a Pavel Brýla a také Sára Takieddinová u klavíru. 

Pořadem provázel Vladimír 
Hron. Všem novým osobnos-
tem děkujeme za  přínos pro 
společnost a  upřímně blaho-
přejeme! 

V pořadí již 8. ročník ankety 
uspořádaly vydavatelství ME-
TROPOL a Skupina ČEZ. Maga-
zín RegioREVUE byl mediálním 
partnerem projektu.  (lar) 

17

Blíží se 8. březen, tedy Mezinárodní den žen. A tak jsme se zeptali, jak se žilo 
ženám před rokem 1989, jak dnes a zda vzpomínají na oslavy MDŽ. Oslovili jsme 
podnikatelku, zdravotní sestru a prodavačku…

Jsem pyšná na to, co jsem dokázala
Ing.  Eva Janíková je podnikatelkou tělem i  duší. Provozuje pobočky společnosti 
OTHERM v Chomutově, Teplicích a v Ústí nad Labem. Ve dvou posledně jmenovaných 
městech má ještě voňavé mýdlárny s vlastní výrobou. 

„Začínala jsem jako učitelka na Základní škole na Bílé cestě v Tepli-
cích a vydržela jsem to celých patnáct let. Nebyla jsem ale spokojená se 
stavem našeho školství. Odešla jsem a postavila se na vlastní nohy. Všu-
de kolem jsem slýchala: „Ti podnikatelé, ti se mají, do práce chodí, kdy 
chtějí a jsou v balíku“. Tisíckrát jsem se přesvědčila, že to není pravda. 
S podnikáním jsem začala v nelehké době, po hospodářské a finanční 
krizi, v roce 2010. Mám zodpovědnost za obě společnosti, za víc než 30 
lidí, za to, aby měli práci, aby je bavila, za materiál, za vozový park, za pa-
pírování… Vystřízlivění z uvedeného bludu bylo těžké, ale ničeho nelituji 
a neměnila bych. Realizuji své sny a jsem pyšná na to, co jsem dokázala. 
Oba podniky fungují v podstatě jako rodinná firma, na všechny zaměst-

nance se mohu spolehnout. OTHERM je silná značka, o kterou se mohu opřít, zákazníci z celé ČR 
používají naše výrobky. Mýdlárnu jsem založila na památku naší maminky, která měla rovněž podni-
kavého ducha a myslím, že i ona by s námi byla spokojená. 

MDŽ se slavilo vždycky. Je to přece Den žen, matek a zaslouží si to za všechno, co pro nás dělají. 
Vzpomínám, jak jsme se sestrou a bratrem i našimi spolužáky vyráběli dárky, kupovali nezaměnitelný 
parfém té doby - takzvané Živé květy, kreslili jsme obrázky pro maminku, babičku, tety, sousedky 
i učitelky a šli jim poděkovat za to, že jsou, že nás mají rády, že díky nim máme skvělé zázemí“. 

Květiny ženu vždycky potěší. Zvlášť 
za  dobře odvedenou práci z  rukou primá-
ře RHB oddělení Nemocnice v  Teplicích 
MUDr. Petra Baťka. Foto je z roku 2003.

Všechno špatně nebylo
Jana Hennebichlerová je dnes již v seni-
orském věku. Zkušená zdravotní sestra 
stále vypomáhá, když je v nemocnici ou-
vej. 

„Maturovala jsem v  roce 1964 na  Střední 
zdravotnické škole. Byla jsem mladá, práce 
mne bavila, protože mám ráda lidi. Mzdy se 
pohybovaly kolem tisícovky za  měsíc. Perso-
nálu bylo oproti dnešku méně. Noční směny 
na  odděleních sloužila pouze jedna sestra, 
která musela zvládnout všechno i bez příplat-
ku. Na celý noční špitál byl také jediný zříze-
nec. Byli jsme ale jeden kolektiv, jedna parta 
na pracovišti, i mimo něj. Vztahy mezi lidmi 
byly tenkrát vřelejší a  upřímnější. Nadřízení 
i pacienti si naší práce vážili a byli za ni vděční. 
Ráda vypomohu ještě dnes, když je potřeba, ale 
situace už tak ideální není. Mzdy ve zdravot-
nictví se několikrát zvyšovaly, jsou na  slušné 
úrovni, ale lidskost se jaksi vytratila. Existuje 
pomocný personál – ošetřovatelky a  zřízenci, 
takže sestry se mohou věnovat pouze odbor-
né práci. A pacienti? Jistě nelze všechny házet 
do jednoho pytle, ale už tak vděční za pomoc 
nejsou. Slyšet je i „jsem si za to zaplatil, tak co“!

Z let dřívějších mohu potvrdit už řečené: Ve-
dení nemocnice si naší práce vážilo. A dalo to 
najevo například právě při oslavě svátku žen. 
Každý rok jsme dostaly věcný dárek a  květi-
nu, připraven byl i  program s  občerstvením, 
což zorganizovat v nepřetržitém provoze není 
určitě jednoduché. Prostě nám i  touto for-
mou nadřízení poděkovali za práci, která není 
lehká. Zodpovídá totiž za životy a zdraví lidí. 
Na tato setkání vzpomínám ráda“. 

Žena za pultem
Starší diváci si ještě pamatují legendární televizní seriál scénáristy Jaroslava Dietla 
„Žena za  pultem“ z  osmdesátých let minulého století. Hlavní roli v  něm ztvárnila 
Jiřina Švorcová († 2011). My jsme si povídali s prodavačkou potravin Jaroslavou, která 
se na základě GDPR blíž poznat nechtěla.

Jak se žije ženám

„Na  seriál si samozřejmě pamatuju, celkem 
vystihoval, jak to tenkrát v  prodejnách chodilo. 
Nebylo jich zdaleka tolik jako dnes, ani sortiment 
se s dneškem nedá srovnat, směnovalo se, a tomu 
bylo nutné přizpůsobit režim rodiny. Můj muž 
byl řidič u ČSAD, a tak to u nás bylo dost kom-
plikované. Někdy vypomohly s  hlídáním babič-
ky, jindy sousedi, když byly děti starší, musely se 
o  sebe postarat samy. Střídaly jsme se s děvčaty 
za pultem a na kase, někdy byl důvod se na zá-
kazníky usmívat, jindy dokázali svými požadav-
ky den pěkně otrávit. Je to ale práce pro lidi, a to 
platí i  dnes. Podmínky pro prodávající i  naku-
pující jsou v  obchodních centrech pochopitelně 
jiné, než byl maloobchod. Malé prodejny vesměs 
zanikají, protože nedokáží držet krok s cenovou 
politikou velkých řetězců. Všechno je jaksi víc 
anonymní, ale to s  sebou nese doba. Ještě cho-
dím do práce, už to mám za pár do důchodu, tým 

prodavačů i zázemí máme dobré, mzdy se zvýšily, 
nemám si nač stěžovat…

Na oslavy MDŽ vzpomínám ráda i nerada. Pro 
nás to v  době socialismu totiž znamenalo při-
pravit pro podniky občerstvení a  dárkové koše 
a balíčky, takže přesčasovou práci. A pak konečně 
přišel den, kdy jsme si i my, ženy z Pramenu, svoji 
oslavu docela hezky užily“.
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Pokud se sami chystáte do zahraničí 
a nejste dostatečně jazykově vybaveni, 
může se vaše dovolená stát noční mů-
rou, na kterou byste nejraději zapo-
mněli. Dle zvolených destinací mohou 
nastat nenadálé problémy s bezpeč-
ností či neočekávanými výdaji. Ale 
dost strašení.
V České republice je na 400 
cestovek, které mají v těchto 
dnech napilno a mnohé z nich 
nabízejí věrnostní programy 
a různé benefity. Klientům 
ubydou starosti a ušetří 
spoustu času brouzdáním 
po internetu, když se na cestu 
chtějí vydat sami. Nabídka 
cestovních kanceláří je široká 
a pestrá. Sjednáním dovolené 
v cestovní kanceláři si zajistíte 
maximální servis služeb včet-
ně spolehlivé dopravy a česky 
hovořícího delegáta. A nejen 
to, díky objemu poptávaných 
kapacit dokáží cestovky vyjed-
nat často lepší cenu než
jednotlivec. Nákupem zájez-
du máte celkovou cenu pod 
kontrolou a povinností CK je 
pomoci klientům v nesnázích, 
či právo na reklamaci.

Zeptali jsme se náhodných klientů, 
jaké mají zkušenosti s různými cestov-
ními kancelářemi. 
Marta S.: „Dlouho jsem jezdila do Chor-
vatska bez cestovky. Vloni jsem poprvé 
koupila pobyt přes CK. Nebylo to vůbec 

Přemýšlíte o letní dovolené? Kdy, kam a s kým se vypravit?
Cestujete raději na vlastní pěst, nebo dáváte přednost cestovním kancelářím?
Obojí má své vlastní přednosti, ale...

dražší a velmi komfortní a bezstarost-
né. Delegátka nám hodně pomohla 
vyřešit malou nepříjemnost s mobilním 
telefonem“. 
Patrik N.: „Naše parta mladých rodičů 
se rozhodla strávit společnou dovole-
nou s dětmi u moře. Je nás dvaatřicet, 
z toho třetina dětiček do deseti let. 

Nakonec jsme si vybrali zájezd do Itá-
lie, aby pro děcka nebyla cesta příliš 
dlouhá. Obsadili jsme celý autobus 
a ubytování i stravování bylo z naše-
ho úhlu pohledu perfektní. Při výběru 
a nákupu nám hodně pomohla pracov-
nice CK, neskonale trpělivá a vnímavá 
k našim požadavkům“. 

Jana H.: „Jsme už seniorky, ale cestová-
ní patří k našim koníčkům. Kamarádka 
je navíc méně pohyblivá a hrozně jsme 
chtěly na ostrov Korfu. Samy bychom 
se byly ztratily, CK se o nás postarala 
se vším všudy, a tak jsme si užily moře 
i výlety za památkami. Doporučujeme 
všem“. 

Cestovní kanceláře mají v nabídce 
také specializované zájezdy například 
pro horolezce, vodáky a další 
sportovce či zajímavé destinace, třeba 
Thajsko nebo Tibet. 
Stačí si vybrat, koupit a zbývá už jen 
těšit se . . . 

Teď je
nejvhodnější čas
vybrat si
letní dovolenou 

– LETNÍ DOVOLENÁ 2019

scbournak.cz
zájezdy na zakázku
pestrá škála poznávacích zájezdů,

do všech zemí Ameriky

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
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27. dubna – to je datum, které si 
ve  svých diářích označte velikým 
puntíkem. Do  Ústí nad Labem 
se po  roce vrací největší rodinný 
běžecký seriál v  České republice 
– Česká pojišťovna RunTour. Ať 
běháte jako gazely, nebo jako hob-
by běžci, nezmeškejte jedinečnou 
příležitost užít si skvělý den plný 
sportu nejen pro vás, ale i pro vaše 
ratolesti!

RunTour je rodinný seriál měst-
ských závodů, který běžce zave-
de na  krásná, zajímavá, mnohdy 
i netradiční místa v daném městě. 
V  Ústí nad Labem se například 
proběhneme kolem řeky až pod 
hrad Střekov. RunTour již osmým 
rokem patří mezi nejprestižnější 
tuzemské sportovní akce a na kaž-
dém závodě dokazuje, že je radost 

RunTour je radost běžet! Oblíbený claim největšího rodinného 
běžeckého seriálu v sobě zahrnuje několik aspektů. Především 
rodinnou a přátelskou atmosféru a sportování pro každého. 
Zkrátka žádný tlak, ani nadlidské výkony. Hlavním cílem je, 
aby si běžci den užili, v mnoha případech si zaběhli svůj úplně první závod, setkali se 
s přáteli a odcházeli s jedinečným běžeckým zážitkem. A u toho nesmíte chybět!

To je RunTour
Ústí nad Labem!

běžet! Jste to právě vy, běžci, kteří 
na  RunTour tvoří jedinečné bě-
žecké příběhy a  zážitky. A  pokud 
máte doma malého neposedu, ne-
nechte ho hlídat babičkou, dědeč-
kem, nebo kámoškou, ale vezměte 
ho s sebou. Součástí každé zastáv-
ky jsou Rákosníčkovy běhy. Tedy 

závody pro ty nejmenší. A pozor, 
na  každého malého závodníka 
čeká nejenom úžasný startov-
ní balíček od  společnosti LIDL, 
ale i  nádherná medaile. Když se 
zeptáte mnoha závodníků z  celé 
České republiky, osm z deseti vám 
na  100 % řekne, že jejich první 

let a  pohodovou atmosféru. A  to 
RunTour splňuje dokonale. Ne-
chybí dětský koutek, Rákosníč-
kovy běhy pro nejmenší běžce, 
dětská tombola, spousta dobrot 
pro vaše ratolesti a aby si nejmenší 
běžci připadali jako velcí závodní-
ci, je pro ně připraveno samostat-
né startovní číslo s čipem a každý 
účastník dětského běhu dostane 
parádní dětskou medaili.

Špičkové zázemí!
Běžecký závod dělají běžci sa-

motní, a tak se RunTour snaží o své 
běžce co nejlépe postarat. Nechybí 
šatny, úschovna, výdej čísel, velké 
množství záchodů, cisterny s  pit-
nou vodou, masáže, tejpování, 
kvalitní občerstvení, dětský kou-
tek, foto koutek, obrovský prostor 
pro sezení se stoly a  mnoho uni-
kátních stánků partnerů. Tam si 
užijete spoustu zábavy, můžete 

vyhrát mnoho cen nebo nakoupit 
kvalitní běžecké vybavení.

Výběr trati dle výkonnosti 
a vodičský tým!

Na  RunTour si můžete vybrat 
i kolik kilometrů se vám chce bě-
žet. Milujete spíše kratší tratě? Vý-
borně, pak si vyberete Nova Run 
5 km. Rozehříváte se na  třetím až 
pátém kilometru? Není problém! 
Pro vás je tu Česká pojišťovna 
10 km. Navíc, pokud si nejste jisti, 
zda to zvládnete, klidně se nech-
te vést na  váš očekávaný čas naší 
super partou profesionálních vo-
dičů. Povzbudí, poradí, pomůžou 
a  v  cíli si s  nimi můžete udělat 
i zpocenou fotku z vašeho nového 
osobního rekordu. A zazní i něja-
ký ten vtip:)

Výlety pro celou rodinu!
Seriál se koná v  8 městech 

po  celé České republice a  nabízí 
projekt RunTour víkend. O  co se 
jedná? „Protože ve všech RunTour 
městech je spousta krásných míst 
a památek, kam se podívat, shání-
me pro běžce různé slevy z oblas-
ti wellness, ubytování, stravování 
a  zábavy. Naším cílem je poskyt-
nout jim v  rámci startovného co 

nejlepší servis a benefity. Rádi by-
chom, aby běžci nejezdili na závo-
dy jen na otočku, ale aby v daném 
městě zůstali celý víkend a udělali 
si krásný výlet s  celou rodinou,“ 
vysvětluje Nikola Mráčková z  or-
ganizačního týmu RunTour. 

A koho by nepotěšilo, že na něj 
v  cíli čeká celá rodina. Podpora 
blízkých je totiž tou nejlepší od-
měnou! RunTour je tedy skvělou 
volbou pro všechny. 

A co vás dvacátého 
sedmého dubna v Ústí 
nad Labem čeká?

Všechno odstartujeme v  ran-
ních hodinách, kdy si od  osmi 
hodin budete moci vyzvedávat 
startovní čísla jak na dětské Rákos-
níčkovy běhy, tak na  dospělácké 
distance 5 a 10 kilometrů. Pozor! 
Aby se na  vás dostalo, je nejlepší 
se registrovat dopředu na  strán-

kách www.run-tour.cz. Závody 
bývají vyprodané a bylo by škoda, 
kdybyste kvůli pěti minutám času 
u  registrace, jen smutně koukali, 
jak si to ostatní užívají.

Start prvního dětského závodu 
bude v  půl desáté. Pro nejmen-
ší máme trať 500 metrů, pro ty 
větší 1000 metrů. Každý je u  nás 
vítěz, takže nebojte, medaile 
čeká na  každého, kdo se dostane 
do cíle. A nejen ta! Připravené jsou 
i  skvělé startovní balíčky s  dárky 
od partnerů a dalšími benefity.

Vyhlášení dětských závodů bude 
patnáct minut před jedenáctou 
a pak už dostanou prostor dospě-
láci. Ve čtvrt na jednu vyběhneme 
na  trať dlouhou deset kilometrů 
a ve dvě hodiny odstartuje hlavní 
závod na pět kilometrů. 

Pokud doběhnete do  cíle, i  vás 
dospěláky čeká originální medai-
le, která je pro letošní rok opět 
opravdu jedinečná a odráží struk-
turu ulic vašeho města, Ústí nad 
Labem!

Takže! Na  RunTour v  Ústí nad 
Labem prostě nesmíte chybět! 
Více informací, a hlavně registraci 
najdete na stránce www.run-tour.
cz. Sledujte nás také na našem Fa-
cebooku, nebo Instagramu. 

závod byl právě Česká pojišťovna 
RunTour. Čím to je? Pojďme se 
na to podívat podrobněji.

Rodinná atmosféra!
Běžet dnes závod už není jen 

o  tom přijet, běžet, odjet, ale 
v drtivé většině jde o rodinný vý-

Den se sportem
pro celou rodinu? 

Uvidíme se poslední dubnovou neděli 
a nezapomeňte. RunTour je radost běžet!»

Týdenní prázdninový camp zaměřený na
parkour, natáčení videí a zábavu. Camp nese
myšlenku spojit parkour, natáčení a střih videí
s YouTubem dohromady a zabalit je spolu
s nevšedními campovými zážitky do jednoho
nadupaného týdne.

Tary camp

VŠE O TARYM
     A PARKOURU NA JEDNOM

                MÍSTĚ!

NEVÁHEJ A NAVŠTIV                  

Jednodenní akce, na které se potkáš s Tarym a 
ostatními trenéry, kteří ti předají spoustu 
užitečných rad ohledně tréninku parkouru a 
naučí tě nejen základy, ale i neuvěřitelné triky, 
které vidíš v Taryho videích.

PARKOUR workshopy

Tento rok poprvé rozjíždíme kroužky parkou-
ru po celé České republice. Nově máš možnost 
se přihlásit na kroužek, který byl připraven dle 
zásad a osnov YouTubera Taryho, pro kterého 
je tento sport životem.

PARKOUR KROUŽky
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6. dubna se pod hlavičkou kulturní platformy SEJF  
uskuteční workshop s audioperformerem Barrym Wanem 
z Hong Kongu. Účastníci workshopu budou mít příležitost 
společně představit svá díla v rámci navazujícího koncertu. 
Zájemci se už teď mohou přihlásit na adrese umeni@sejf.si. 

Více informací o workshopu budeme postupně přidávat na 
stránku události na sociální síti Facebook.

J . 
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Jakub Strouhal
2. února proběhl v hudebním klubu MC Božák literární večer, 
kde řada mladých a nadějných básníků představila svou tvorbu. 
Jedním z nich byl i Jakub Strouhal (20), rodák z Teplic, který teď 
žije v Ostravě. Zeptali jsme se ho, kde bere inspiraci pro svou 
tvorbu a jak hodnotí život v různých částech českého pohraničí.

Před několika lety ses přestěhoval z rodných Teplic do Ostravy. 
Jaké vnímáš mezi těmito dvěma regiony rozdíly, a co je naopak 
spojuje?

Ostrava je asi 6x větší, co se týče počtu obyvatel. Tudíž zázemí  
a možností pro kulturu je tu opravdu hodně. Tím ale nechci říct, 
že by v Teplicích nebylo nic. Teplice se mi naopak líbí právě v tom 
svém klidu. Ostrava i její občané jsou rázovití a přímočaří. V tomto 
kontrastu vidím asi to největší plus. Ikdyž jsou oba regiony spojeny 
těžbou a těžkým průmyslem, jsou nakonec v detailech docela jiné 
a já z toho mile rád čerpám.

Co je nejčastějším motivem tvých básní a co tě vlastně přivedlo k 
vlastní tvorbě? 

Co mě přimělo začít psát básně, přesně nevím. Možná  
nějaký vnitřní neklid nebo puzení. A motivy? To je další z věcí,  
kterou neumím přesně popsat. Moje texty jsou, tedy alespoň  
podle mě, celkem různorodé. Nějaká lehká příbuznost by se nejspíš  
některým ásním přisoudit dala, ale většinou své básně opravdu 
píšu z onoho vnitřního puzení. A stále se učím jak lépe mé texty 
psát a čím konkrétněji k lidem mluvit.

Jak vnímáš básnickou komunitu v ČR? 
  
Mám to štěstí, že některou její část můžu poznávat osobně.  
Za to vděčím hlavně Kubovi Chrobákovi a Přemku Burešovi. 
Přemek vede za mě ten nejbáječnější klub, který jsem kdy poznal -  
Absintový klub Les. Je to přátelské a štědré prostředí,  
kde se schází ostravští literáti, herci a muzikanti. Kuba Chrobák, 
vsetínsko-ostravský básník a dobrý kamarád, zde pořádá literární 
pořad, kam si zve básníky z celé republiky a já s nimi můžu sedávat 
u piva. Samozřejmě i v literárním hlomozu jsou lidé, kteří mi něčím 
příjemní nejsou, ale to jsou jen mé pocity, o kterých se tu mluvit 
nesluší.

Co bys popřál Teplické mladé kultuře do budoucna?

Přál bych jí ať kvete. Nebojí se vyjít ven a zalézt do hospod.  
Tam se toho totiž vždy děje nejvíc! Chtěl bych taky  
poděkovat lidem ze SEJFu. Znám je a vím, kolik je to vše stojí úsilí.  
A pevně věřím, že v budoucnu bude více akcí, které se zaměřují  
na literaturu.

Kulturní tip na jaro 
Pavla Parachina
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Škola je zaměřena: 
•  rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných 

předmětů od 6. třídy
•  rozšířené vyučování výpočetní techniky a informatiky 

od 6. třídy

Typy tříd:
•  běžné třídy, třídy s rozšířeným vyučováním 

matematiky a přírodovědných předmětů a třídy 
s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní 
techniky

Cizí jazyky: 
•  od 1. třídy anglický jazyk – Angličtina hravě 

(návaznost a prolínání s jazykovou školou Step by 
step)

•  od 7. třídy druhý cizí jazyk – německý jazyk, španělský 
jazyk

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.

Vybavení školy:
•  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 

Ve škole pracuje velké množství zájmových kroužků:
Nabízíme sportovní, umělecké i naučně zaměřené kroužky.

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.

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

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

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

– NABÍDKA ŠKOL

Pátek:	 5.	4.	2019			14:00	-	18:00
Sobota:	6.	4.	2019		 9:00	-	12:00

K	zápisu	vezměte:	 rodný	list	dítěte
	 občanský	průkaz	zák.	zástupce

Zveme	Vás	na	zápis
do	1.	tříd	na	ZŠ	Edisonova

Poté,	co	si	předškoláci	vyzkouší	hodiny	v	pravé	škole,
se	mohou	hned	s	radostí	zapsat	do	skutečné	1.	třídy.

Stejně	jako	v	loňském	roce	se	mohou	
rodiče	se	svými	budoucími	školáky	

na	zápis	objednat	na	konkrétní	dobu,	
aby	tím	zabránili	případným	prostojům.

tel.	739	633	626	
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IDEAL STANDARD
Výrobní společnost s více jak 130 letou tradicí výroby sanitární keramiky v Teplicích

Ideal Standard s. r. o.
Zemská 623
415 74 Teplice

Tel.: 417 592 141, 417 592 133
prace@idealstandard.cz
www.idealstandard.cz

Požadujeme:
 chuť se učit 
 samostatnost 
 manuální zručnost 
 velmi dobrá fyzická kondice 
  více letá praxe ve výrobním 
podniku výhodou

Nabízíme: 
 možnost platového růstu 
  perspektivu dalšího profesního 
rozvoje 

 systém variabilních odměn 
  náborový příspěvek 10 000 Kč 
po roce zaměstnání

Benefity: 
 týden dovolené navíc 
 příspěvek na penzijní připojištění 
 13. plat 
  4000 a 6000 Kč na dovo lenou, sport, 
kulturu a další 

  příspěvek až 3000 Kč na každé dítě na 
dětské rekreace 

  za doporučení nového zaměstnance 
až 17 000 Kč 

  výhodný tarif od Vodafonu na libovolný 
počet SIM karet 

  stravování v podnikové jídelně od 15 Kč 
se saláty k jídlu zdarma 

 pracovní výročí až 4 měsíční mzdy 
 příspěvek na masáže a lázeňské pobyty

hledá zaměstnance na pozici

NALÉVAČ  
SANITÁRNÍ KERAMIKY
Nástupní mzda s příplatky 30 800 Kč,  

po roce až 35 000 Kč

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:  Kadaň, U Splitu 1641
PRACOVNÍ POMĚR: Hlavní pracovní poměr
SMLUVNÍ VZTAH: Práce na plný úvazek
PRACOVNÍ DOBA: 7.00 hod. – 15.00 hod. (+ pohotovost a případné přesčasy)
DATUM NÁSTUPU: možný ihned
NÁSTUPNÍ MZDA:  20 000,- Kč (po zkušební době navýšení) + možnost výplaty odměn + příplatek 

za řízení 1 500,- Kč/měs. + 13. a 14. mzda
BENEFITY:  příspěvek na stravování/stravenky, možnost příplatků nad rámec Zákoníku 

práce, dovolená nad rámec Zákoníku práce, zdravotní volno, firemní vzdělávání, 
příspěvek na životní a penzijní připojištění, preventivní lékařská péče, sociální 
benefity v celkové hodnotě 27 000,- Kč/rok

Pracovní náplň
• Řízení a obsluha pracovních strojů a mechanismů (kolové rypadlo – nakladače – např. JCB3CX) a silnič-
ních motorových vozidel včetně speciálních
Nabízíme
• Jistotu a stabilitu silné společnosti • Nadstandardní zaměstnanecké výhody vyplývající z kolektivní 
smlouvy • Možnost dalšího profesního vzdělávání  • Dovolená nad rámec zákoníku práce  
Požadujeme
• SOU s výučním listem • Strojní průkaz na kolové rypadlo – nakladače • Praxe v obsluze zemních strojů 
výhodou • Řidičský průkaz skupiny C + platné profesní osvědčení + karta do digitálního tachografu vý-
hodou • Max. zbývajících 10 bodů • Praxe v řízení nákladních vozidel výhodou • Strojní průkaz na pásová 
rýpadla výhodou • Zdravotní průkaz

MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Teplice, Školní 14
PRACOVNÍ POMĚR: Hlavní pracovní poměr
SMLUVNÍ VZTAH: Práce na plný úvazek
PRACOVNÍ DOBA: 7.00 hod. – 15.00 hod. 
DATUM NÁSTUPU: dohodou
NÁSTUPNÍ MZDA:  odpovídající mzdové ohodnocení s možností navýšení po zapracování + 

možnost výplaty odměn, sociální benefity v celkové výši 27 000,- Kč/rok, 
 13. a 14. mzda
BENEFITY:  příspěvek na stravování/stravenky, dovolená nad rámec Zákoníku práce, zdra-

votní volno, firemní vzdělávání, příspěvek na životní a penzijní připojištění, 
preventivní lékařská péče, sociální benefity v celkové hodnotě 27 000,- Kč/rok

Pracovní náplň
• Provádění a řízení provozních montážních a údržbářských prací na vodovodní síti a vodohospodářských 
objektech • Provádění odborných montážních prací dle dispozic nadřízených • Vykonávání pracovní 
pohotovosti
Nabízíme
• Jistotu a stabilitu silné společnosti • Nadstandardní zaměstnanecké výhody vyplývající z kolektivní 
smlouvy • Možnost dalšího profesního vzdělávání • Dovolená nad rámec zákoníku práce  
Požadujeme
• SO s výučním listem (nejlépe vyučen v oboru instalatér) • Řidičský průkaz sk. B • Praktické myšlení, 
samostatnost, preciznost a přesnost

OBSLUHA DOPR. A MECHANIZ. PROSTŘEDKŮ-ŘIDIČ STROJNÍK

PROVOZNÍ MONTÉR VODOVODŮ

Pokud Vás naše nabídka oslovila, pošlete prosím svůj aktuální profesní životopis elektronicky na e-mail katerina.trojackova@scvk.cz, 
nebo poštou na adresu: Severočeská servisní a.s., personální útvar, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

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

přijme z důvodu expanze do svého týmu:

referenta/-ku nákupu
+ referenta/-ku prodeje
– pokročilá znalost NJ / AJ podmínkou,

technika specialistu
na robotizace a automatizaci

–  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

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

Budeme se těšit na spolupráci s vámi.

R02

EXYTE Technology CZ 
jedna z vůdčích firem v oblasti engineeringu a konstrukcí high-tech zařízení

hledá vhodné uchazeče pro rozvíjející se závod  v průmyslové zóně Krupka na následující pozici:

  Účetní 
Požadavky: • min. SŠ vzdělání, nejlépe ekonomického směru • praxe v podvojném účetnictví • 
aspoň základní znalost německého jazyka, schopnost dorozumět se • dobrá znalost na PC • přesnost 
a preciznost • schopnost plnit zadané úkoly včas • organizační schopnosti, flexibilita, samostatnost

Náplň práce: • postupné převedení účetnictví k internímu zpracování od externího dodavatele • 
spolupráce s účetní kanceláří • účtování, vedení účetní agendy • reporting pro interní potřeby spo-
lečnosti • administrativní práce • vedení hotovostní pokladny • práce s bankou

Co můžeme nabídnout: • možnost podílet se na rozjezdu nově vznikající společnosti • zázemí silné 
mezinárodní společnosti • stabilní práci v prosperující společnosti •  moderní a čisté pracovní pro-
středí • kvalitní zaškolení • příjemné pracovní prostředí • motivující finanční ohodnocení • 26 dní 
dovolené, roční bonus

Místo výkonu práce:  Teplice Předpokládaný termín nástupu: ihned dle možností 

Kontakt: email: jobs_cz@mwgroup.net    mobil: 736 222 655

Švýcarská společnost FRUTIGER - výrobní závod v ČR 
hledá 

vhodného uchazeče na pozici

MONTÁŽNÍ TECHNIK
 
Náplň práce:
  realizace zahraničních dodávek u zákazníků 

(převážně Německo)
  komunikace se zákazníkem při předaní zařízení + 

jeho proškolení
 servis a opravy mycích zařízení v zahraničí
 montáž je týdenního charakteru (po-pá mimo ČR)
 

Požadavky:
 aktivní znalost AJ nebo NJ podmínkou
  samostatnost a schopnost řešení problému 

u zákazníka
 spolehlivost
 časová flexibilita a odolnost vůči stresu
 svářečský průkaz, nebo znalost sváření 
  vyučení v oboru elektro nebo strojírenském 

výhodou

Nabízíme:
  služební automobil, telefon a PC i pro 

soukromé účely
  široký benefiční program včetně týdnu 

dovolené navíc
  zaškolení v provozovně v Týništi 

nad Orlicí, po zaškolení práce pouze 
v zahraničí (PO-PÁ)

 

Nabízená mzda 50.000-60.000 
dle zkušeností
 

Životopisy zasílat na adresu:
d.mandysova@frutiger.ch
Kontakt: Dana Mandysová
Telefon: 491 200 431
www.mobydick.com

– PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
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    ÚSTECKÝ
     MASOPUST

VÍCE NA WWW.USTI-NAD-LABEM.CZVSTUP VOLNÝ                    ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

ÚSTECKÉ PODZEMÍ 11:00–15:00
• PRODEJ ZABIJAČKOVÝCH SPECIALIT
• SOUTĚŽE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

• TANEC S MEDVĚDEM

• ZOO-KOUTEK

• MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ

• TEMATICKÝ FOTOKOUTEK

• LOSOVANÍ O CENY

         L IDICKÉ NÁMĚSTÍ
10:30 VYSTOUPENÍ KAPELY, ČAJ PRO DĚTI ZDARMA
11:00  MASOPUSTNÍ PRŮVOD DO ÚSTECKÉHO PODZEMÍ

SOBOTA 2. 3. 2019 OD 10:30
LIDICKÉ NÁMĚSTÍ, ÚSTECKÉ PODZEMÍ (ŽIŽKOVA UL.)

VÍCE NA WWW.USTI-NAD-LABEM.CZVÍCE NA WWW.USTI-NAD-LABEM.CZVÍCE NA WWW.USTI-NAD-LABEM.CZVÍCE NA WWW.USTI-NAD-LABEM.CZZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

11:00–15:0011:00–15:00
PRODEJ ZABIJAČKOVÝCH SPECIALITPRODEJ ZABIJAČKOVÝCH SPECIALIT

www.usti-nad-labem.cz

PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ 
PARTNER:

VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

Například:
12V/44Ah za 1287,- Kč
12V/55Ah za 1529,- Kč
12V/72Ah za 1892,- Kč

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

Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice

Tel. 417 534 504, 774 708 222

R0252010

OSBD Teplice
Střední 1057/11, 415 01 Teplice

www.osbdtp.cz
Již 45 let zajišťujeme vše,

co souvisí s bydlením

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY

SPRÁVU DOMŮ 
SPRÁVU BYTŮ

R0252014

A V O N

KOSMETIKA AVON
SE SLEVOU 10 – 30%

• 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

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

R0252019

TOTÁLNÍ LIKVIDACE ZÁSOB
Výprodej pletiv, sloupků, branek
a ostatních komponent
pro stavbu plotů

Adresa: 
TP, Prosetice, Příčná 141, Vlková Anna

tel: 604 351 718 | anna.vlkova@seznam.cz

VÝHODNÉ

CENY

R0220013

Zdeněk Jahoda

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

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

R0252021

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

R0282008

R0252022

V ÝK U P  K N I H
VYKUPUJEME: 

knihy, pohlednice, dokumenty, 
mapy, rádia, gramofony, 

fotoaparáty, optika, gramofonové 
desky, CD audio, MC kazety

a další sběratelské předměty.

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě. 

Tel.: 723 617 198
Email: jellimetzkyjiri@gmail.com

IČO: 76501531

R0252011

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky, 
recyklát

www.telasko.cz
Tel. 774 099 510

R0
25
20
20

www.chutnekrabicky.cz

Krabičková dieta
My zdravě uvaříme
a vy zdravě zhubnete

Rozvoz zdarma!
Teplicko a okolí

tel. 
775 675 728 

R0
25
20
28

• bez bourání • bez nástřiku
• montáž 3 hodiny • záruka 5 let

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

R0252027

Dubská 64/12, 417 02 Dubí 2
mobil: 739 617 433

e-mail: ddd-asprahavel@seznam.cz
www.asprahavel.cz

ASPRA

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

HAVEL - HAVLOVÁ

R0220029

Nabízíme bydlení
pro seniory 
v samostatných bytových 
jednotkách ve zcela nově
zrekonstruovaném objektu
v Bílině. 

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

R0252024

Autobazar AUTA - TEPLICE

Tel.: 777 945 125, 608 957 870
www.AUTA-TEPLICE.cz

Dubská 1635
Teplice

R0255032

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

R02

KLEMPÍŘSTVÍ
A RIZIKOVÉ KÁCENÍ

Michal Blahuš
tel. 775 511 099

e-mail: mb1982@seznam.cz
IČO: 87541785

nabízíme:
kácení horolezeckou technikou, úprava 

živých plotů, ozdravné řezy, práce 
s motorovou pilou, opravy střech a 

klempířských prvků, nátěry střech a další

HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP

R0252039

ZÁPIS
do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

v ZŠ Novosedlice bude
5. 4. 2019 od 13,00 do 17,30 hod.

Zápis do přípravné třídy
proběhne 6. 4. 2019 (sobota)

od 9,00 do 12 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
12. 3. 2018 od 8,00 do 15,30 hod.

Pro přijaté žáky do 1.třídy je připraven
již tradiční projekt Předškoláček. 

Těšíme se na vás v Zš novosedlice

INZERCE

Světecká 24, 417 54 Kostomlaty
+420 737 931 354

info@strechy-teplice.cz
www.strechy-teplice.cz 

STŘECHY
LUKÁŠ PAYERLE 

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské

a klempířské práce

R1120029
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Výrobní a skladové prostory na Teplicku
od 100 m2 do 1 000 m2

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

INZERCE

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM multifunkční struhadlo s  pěti odjímatelnými 
nástroji, nové, nepoužívané. Cena 50,- Kč. Tel.: 723 079 959. 
(1102)
• KOUPÍM robota EA 022 i  poškozený. Tel.: 737  602  581. 
(2103)
• PRODÁM dekorativní závěs na květiny na 1 nebo 2 květníky, 
pod sebou, očko k uchycení, 4 ramena, přírodní barva, nová. 
Foto zašlu. Tel.: 602 954 145. (2105)
• PRODÁM malou elektrickou ždímačku. Tel.: 723  714  568. 
(2106)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM tmavě hnědé, kožené, elektrické, relaxační, po-
lohovací křeslo. Zánovní, jeden rok používané. Přizpůsobe-
né ke  zvedání uživatele. PC 14  000,-Kč nyní 9  000,-Kč. Tel.: 
732 437 252. (2201)
• PRODÁM 4 válendy s úložným prostorem á 500,- Kč ( i jed-
notlivě). Tel.: 737 764 937. (2202)
• PRODÁM nový stolek pod TV (foto pošlu na  whats app) 
za 900,- Kč. Tel.: 604 971 513. (2203)

4 - ODĚVY

• PRODÁM dámský zimní 3/4 kabát nový, vel. M, foto pošlu. 
Tel.: 604 782 643. (1401)
• PRODÁM spol. dl. Šaty, šifon ze salonu MORAVEC vel. 

38 za  1  900,-Kč, jsou zcela nové, nevhodný dárek. Tel.: 
602 641 864. (1402)
• PRODÁM novou luxusní saténovou noční košilku na ramín-
ka. Vel 36/38 za 180,- Kč. Foto pošlu. Tel.: 602 954 145. (2403)

5 - ELEKTRONIKA

• PRODÁM Xbox one s  ovladačem, zakoupen 6. listopadu 
2018. Souběžně hry na PS3, cena na vše dohodou. Volat po 14 
hodině. Tel.: 773 607 080. (2501)
• PRODÁM teleobjektiv 14 -150 mmm/14-5-6. Objektiv je 
jako nový, bez jakéhokoliv poškození cena 7  500,-Kč. Tel.: 
602 715 386. (2502)

8 - HOBBY

• PRODÁM starožitný kufr na klobouky, cca 100 let starý. Na-
bídněte cenu. Teplice. Tel.: 728 949 777. (1801)
• PŘEPÍŠI vaše videozáznamy ze všech existujících formátů 
na  DVD, přepisy na  studiových zařízeních, možnost střihu, 
potisku DVD atd. Tel.: 725 065 334. (2802)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy jak originál též kopie, tisky 

a  staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 733  511  224. 
(2803)
• SBĚRATEL koupí staré hodiny nástěnné, kapesní, náramko-
vé, budíky, strojky a vše nejdoucí i celé pozůstalosti po hodi-
náři. Tel.: 775 691 189. (2805)
• VYSOCE zaplatím zlaté mince, stříbrné a z obec. kovu, me-
daile, plakety, řády a vyznamenání. Děkuji za nabídky. Sběra-
tel. Tel.: 603 230 673. (2806)
• VYKOUPÍM staré knihy, časopisy, bankovky, známky, mince, 
medaile a odznaky. Tel.: 737 397 806. (2807)
• PRODÁM komplet 32 ks DVD filmů s  CLINTEM EASTWOO-
DEM, pouze za 1 600,- Kč, UL. Tel.: 721 421 207. (2808)

• PRODÁM Kuriozity! KSČ - rozvoj ČSSR na  léta 1986-1990 
a výhled do roku 2000 a další neplatné dokumenty KSČ. Cena 
dohodou. Foto zašlu. Tel.: 721 585 579. (2810)
• KOUPÍM starší nářadí - kovadlinu kovařinu, signovačku, 
malý soustruh aj. 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.Platba 
na místě za slušné ceny. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv, dojedu 
- platí stále. Tel.: 732 457 993. (2812)
• PRODÁM housle 4/4, výrobce Francessco Ruggeri, znal. 
posudek mám. Tel.: 704 724 364. (2813)
• 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. (2814)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel.: 
722 150 816. (2815)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM škoda 105 rok výroby 1984, po  celkové rekon-
strukci. Tel.: 724 706 553. (1901)
• PRODÁM Renault Clio, r. 2002, 171 000 km, servis, 1 ma-
jitel, TZ, zimní sada kol, nová TK, ME 2/2 za 25 000,- Kč. Tel.: 
606 201 271. (2902)
• PRODÁM Renault Megane 1.6., 16V, Classic, 2001, TZ, 
131 000 km, 1. majitel, nová TK, ME 2/21 za 26 000 ,-Kč. Tel.: 
606 909 901. (2903)
• PRODÁM Škoda Yeti 1.2 TSI v  plné záruce, naj. jen 
39.000km, r.v.2015, ABS, klimatizace, 1. Maj, koupeno v ČR 
i  serv.u Škoda,serv. knížka, SUPER STAV jako nový, nehav. 
a  garáž, nekuřák.+ 4ks komp. zim. kol. 340.000,-Kč. Tel.: 
604 587 457. (2906)
• PRODÁM kompletní kola na  Felicii (165/70 R 13). Tel.: 
721 237 574. (2908)
• PRODÁM 4 ks zánovních letních pneu na litých discích cena 
za 1 ks 600,- Kč. Tel.: 734 483 255. (2904)
• KOUPÍM Škoda Rapid, Garde, 110R, ř. 105-120, 1000 MB. 
I bez dokladů, dle stavu. Tel.: 774 951 095. (21001)

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
R0252003

R0252037
Tel.: 417 535 300  |  Mob.: 603 182 232  |  e-mail: info@cbsteplice.cz

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ

horolezeckou technikou,
štěpkování větví, frézování pařezů

Tel.: 608 360 681

R0
25
20
16

• šrouby, matice,
 podložky, nýty

•  velký sortiment
 nerezového materiálu

• hmoždinky, kotvy,
 vruty

• elektrické
 a ruční
 nářadí

R0220012

SPOJTEC s.r.o.
Libušina 79/15, 415 03 Teplice

Mobil: +420 608 779 773
e-mail: spojtec@centrum.cz
http://www.spojtec.com

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. R0182017

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
Požadujeme: 
•  Výuční list/SŠ
•  Pečlivost, samostatnost
•  Základní znalost PC
•   Spolehlivost, důslednost 

a pečlivost

Nabízíme:
•   Práce u stabilního zaměstnavatele •   Příspěvek do penzijního fondu
•   Pracovní smlouva na plný úvazek •   Benefitní systém Cafeterie
•   Motivační mzdové ohodnocení •  Stravování
•  5 týdnů dovolené •   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/

Mechanik - 
údržba
Požadujeme:
•   SŠ – technický obor, 

případně výuční list
•   Praxe min. 5 let 

na obdobné pozici
•  Znalost práce na PC
•  Znalost AJ výhodou

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

 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

R0252003

www.elsen.cz

R0282004

Silniční a odtahová služba

Tyršova 95, 417 03 Dubí 3, tel. 417 578 088
 Mobil 602 287 065
 www.odtahteplice.cz

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

ODĚVY

ELEKTRONIKA

HOBBY
AUTO-MOTO

ZÁLEŽÍ 
NÁM 
NA LIDECH

PROTO JIM NABÍZÍME  
NADSTANDARDNÍ  
BENEFITY A PÉČI.

...A NEJEN TO.

witte-automotive.jobs.cz | 800 199 200



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

www.vyhodnereality.cz
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• KOUPÍM jakýkoli Motocykl Jawa nebo jen ND velký TP do-
klady - panelka, kývačka, pérák - ČZ - Cross, moped Stadion, 
Velorex, vozík Pav - Simson - MZ aj. i nekompletní , dále Ško-
da MB 100 R /1000/120/ Garde - Rapid - Trabant aj. také sta-
bilák, motor, různé stroje nářadí - Platba na místě za nejllepši 
ceny. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu - platí stále. Tel.: 
603 335 591. (21201)

18 - SEZNÁMENÍ

• VDOVEC již v důchodu, hledá ženu 60 - 65 let sportovní typ 
(lyže, kolo, zahrada) nekuřačku. Tel.: 721 131 221. (21801)
• MUŽ by se chtěl seznámit se seriozní ženou, která je také 
sama. Jsem u Ústí nad Labem a na věku nezáleží. Tonda. Tel.: 
702 879 583. (21802)
• VDOVEC 75 let, kuřák hledá paní od 70let a výše. Přistěho-
vání vítáno. Tel.: 604 608 106. (21803)

19 - ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ

• PROVEDU drobné zednické práce, štuky, omítky v  rodin. 
domech. Nabízím výpomoc na zahrádkách, úklid bytů a mytí 
oken. Převážně pro starší občany, práce jen 5 hodin denně. TP 
a okolí. Tel.: 722 414 473. (21902)
• HLEDÁM brigádu jako zedník, štuky, omítky, zateplovací 
systémy, veškeré zednické práce za  rozumnou cenu volejte 
kdykoliv, okres Teplice. Tel.: 723 626 769. (21901)
• HLEDÁM stavební firmu na  zhotovení nové fasády - léto, 
podzim 2019. Dům v centru Teplic. Bližší informace po telefo-
nu. Tel.: 702 909 688. (12201)

REALITY

• HLEDÁM pronájem bytu velikosti 2 + 1, jen v  Teplicích. 
Pokud možno v přízemí, maximálně první patro. Spěchá! Tel.: 
730 630 958. (21302)

• PRODÁM byt 4 + 1 slunné rodině s dětmi volný od 1.3.2019, 
menšiny nevolat. Tel.: 604 509 106. (21101)
• PRONAJMU byt 1+1 v  Bílině, Pražské sídliště, Fügnerova 
ulice, volný ihned. Tel.: 602 423 418. (21301)
• PRONAJMU byt 2+1 v centru Teplic na proti novému Kau-
flandu ,dlouhodobě s trvalým pobytem, nájem 8 500,-Kč + 
dvouměsíční kauce. Tel.: 603 159 809. (21303)
• PRONAJMU byt 2 + 1 (60 m2) v Novosedlicích, přízemní 
byt v  řadovém domě, parkování před domem, k  dispozici 
společná zahrádka, měsíční nájemné 4.200,- Kč + energie , 
nutná vratná kauce 12.600,- Kč. Tel.: 777 799 291. (21304)

• PRONAJMU byt na  Luně v  TP 1 + 1 + balkón. Nejvýše 
dvěma osobám, bez zvířete. Volný od  března. Volejte po  18 
hodině. Tel.: 737 362 918. (21305)
• PRONAJMU byt 1 + 1 , Bratislavská za 7 000 ,-Kč vč. poplat-
ků + měsíční kauce. Tel.: 777 226 837. (21306)
• PRONAJEM zařízeného pokoje v  prvním patře rodinného 
domu se sociálním zařízením - wc, koupelna, kuchyňka, tv, 
mikr. trouba, wifi. Volné od 15. února 2019, cena 3 700,- měs/
osoba, možno ï pro mladý pertnerský pár 2.os 5 500,-/měs. 
vč. energií, bez kauce a dalších poplatků. Při nástupu 1 nájem 
dopředu. Bez dětí, bez domácích mazlíčků. Tel.: 732 334 841. 
(21307)
• VYMĚNÍM dr.  byt 2+1 v  Ústí nad Labem za  2+1, 2+kk 
v Teplicích Šanov. Tel.: 733 437 392. (21401)
• VYMĚNÍM nebo prodám v  Karlových Varech v  Tuhnicích 
, 2+1 + lodžie, os. vl., 3. patro, věžák. Email: hulickovah@
seznam.cz. (21402)

• PRODÁM pozemky 272/10, 272/11, 272/12 za 150 000,-Kč 
odhadní cena. Drahůnky - Dubí. Tel.: 602 462 307. (21501)
• KOUPÍM garáž pod sídlištěm Krupka - Maršov. Tel.: 
721 375 722. (21601)
• KOUPÍM vilku v Šanově. Cena a stav nemovitosti nerozho-
duje. Tel.: 775 571 901. (21603)
• PRONAJMU dvougaráž v  TP. Trnovany Masar.ul.ve dvor-
ním traktu s el. energií. Nájem 1.700,- Kč. Tel.: 777 062 758. 
(21702)

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

zahrady 

TEL. 733 322 806

R0252023

Alexandr
Papík
REALITNÍ
MAKLÉŘ
pro Teplice
a okolí

Nejrychlejší 
půjčka

Hledáme 
obchodní  

zástupce 

až 70 000 Kč Velmi atraktivní provize  

až 10 % z výběru

000 000 000734 258 228

SEZNÁMENÍ

ZAMĚSTNÁNÍ

ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY

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

R0252015

REALITY

• HLEDÁM k dlouhodobému pronájmu garáž v TP pouze v lo-
kalitě Bílá cesta, Třešňovka, Bílinská ulice, Nová Ves. Seriózní 
oboustranné jednání. volat od 10h do 18h. Tel.: 723 454 888. 
(21703)
• PRONAJMU pivnici v Krupce, levně s možností ubytování. 
Tel.: 723 505 787. (21704)
• HLEDÁM zahradu do pronájmu, poblíž Teplice. Dostupnost 
měst. dopravou. Tel.: 770 698 445. (21705)

Přijmeme zaměstnance
na zkrácený úvazek

do chráněné dílny v Teplicích
Nabízíme lehkou práci převážně vsedě vhodnou i pro OZP

Mzda od 88,10 až 100,- Kč na hodinu
Možnost ubytování

Email: ekonom@bramburky.cz 
Tel. +420 777 911 813
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09
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V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020
NABÍZÍME STUDIUM

oborů souvisejících s těžbou a využíváním všech nerostných 
surovin, s rekultivacemi, ekonomickými aspekty, zaměřováním 

zemského povrchu, tvorbou map, zpracováním odpadů atd.
 

Studium probíhá v kombinované formě tříletého bakalářského   
a dvouletého magisterského navazujícího programu.

https://budoucnostmahloubku.cz

T0255026

VÍCE NEŽ 4 000 DRUHŮ 
MASIVNÍHO NÁBYTKU

E - m a i l :  i n f o @ s o b n a b y t e k . c z
Tel.: 475 200 876, 777 480 159

www.sobnabytek.cz

LIKVIDACE
VÝSTAVNÍCH VZORKŮ

OD Labe 2. patro
Revoluční 2732/9, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

SLEVY AŽ 70 %

Nedostali jste lázně od pojišťovny? Nevadí! 
Máme pro Vás dokonalou náhradu:

FRANTIŠKOLÁZEŇSKOU LÉČEBNOU KÚRU BONUS 
Už více jak 200 let pomáhají naše unikátní přírodní léčivé zdroje

od nemocí a řady zdravotních neduhů.
Co nabízíme?
    Garantovanou kvalitu místních přírodních léčivých zdrojů (slatina, 

minerální voda a plyn)
  14x ubytování ve vybraném lázeňském 
 hotelu (Savoy **** Goethe ***)
  plnou penzi (snídaně, oběd a večeře)
  vstupní a výstupní lékařské vyšetření 
  36 léčebných procedur 
  1 bonusovou službu navíc:

1. 14 nápojů k obědu či k večeři během Vašeho pobytu NEBO
2. PENDOLINEM nebo vlakem I. třídou tam i zpět za 299 Kč NEBO
3. Neomezený vstup do AQUAFORA po dobu lázeňského pobytu.

TO VŠE ZA SKVĚLÉ CENY: 19 990 Kč (Hotel Goethe***)
 22 490 Kč (Hotel Savoy****)
Přemýšlíte, že byste přijeli přes Vaší zdravotní pojišťovnu? Rozhodně! Máme 
smlouvu se všemi českými zdravotními pojišťovnami a doplatky na hotelu 
Goethe*** jsme nezdražovali!!!
NAVÍC v termínu od 28. 10. do 22. 12. 2019 a od 5. 1. 2020 do 1. 3. 2020 máme 
všechny dvoulůžkové pokoje na hotelu Goethe*** zcela bez doplatku!

Informace a rezervace:
Hotel Savoy**** 
354 203 000 (denně 24 hodin) 
www.spahotel-savoy.cz
recepce@spahotel-savoy.cz

Hotel Goethe*** 
354 204 000 (denně 24 hodin) 
www.spahotel-goethe.cz
recepce@spahotel-goethe.cz 

SÍLA NAŠÍ LÉČBY JE ZNÁT.
Přesvědčte se o tom i Vy!




