NEP RO DEJNÉ, Z DA RM A!

DĚČÍN, CHOMUTOV, LITOMĚŘICE, LOUNY, MOST, TEPLICE, ÚSTÍ NAD LABEM
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NATÁČENÍ
JE KONCENTROVANÝ FOFR
Rozsáhlý rozhovor s populárním moderátorem Vladimírem Kořenem, teplickým rodákem,
najdete v příštím vydání krajského magazínu RegioRevue

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

Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou
Pro nový projekt
hledáme posily na tyto pozice:

•
•
•
•
•
•

T echnický specialista pro lakovací linku
Seřizovač
Supply Chain koordinátor
Konstruktér
Nástrojař
Procesní výrobní inženýr

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

Hledáme nyní nové kolegy do svého týmu na pozice

Operátor
výroby

Elektromechanik

Požadujeme:

Požadujeme:

• Výuční list/SŠ

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

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

Nabízíme:
•
•
•
•

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

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

•
•
•
•

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

Pro bližší informace nás kontaktujte na emailové adrese
jan.tyl@knaufinsulation.com nebo prostřednictvím online
formuláře www.knaufinsulation-krupka.cz/záložka Kariéra/
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VYDEJTE SE NA VÝLET
DO SASKA LETNÍ
KOMETOU

Odstartoval letní železniční
spoj pro turisty mezi Ústím nad
Labem a Drážďany. Zvýhodněné
ceny jízdenek.

22-24

STANDA Z KLADNA

Prohrát takovýmto způsobem
s týmem, který máš rád,
pro který žiješ. Být u toho
nejhoršího výsledku v jeho
historii... To je naprosto děsivé.

8-9

10-11

JAK SE ŽIJE
STRÁŽNÍKŮM

FARMAŘINA JE DŘINA

Postačí, že si někdo na dětském
hřišti zapálí cigaretu, nebo se
chová nepatřičně na hřbitově
a už má za zády strážníky.
Respekt budí i pěší hlídky.

25

Jaro je i na ekofarmě Mirky
Sršňové spojeno s přírůstky
telat. A jak takové telení
vypadá.

18-19

LABSKÁ STEZKA
V ÚSTECKÉM KRAJI

Cyklistická Labská stezka
v Ústeckém kraji měří
96 km a spojuje města jako
jsou Roudnice nad Labem,
Litoměřice, Ústí nad Labem
nebo Děčín.

Nedaří se vám
vždy dostat
k aktuálnímu vydání
magazínu
RegioREVUE?

Pro magazín,
který právě čtete

Rozesíláme také poštou.
Rádi pošleme i vám.

redaktora

RECYKLOJÍZDA

Více informací
na telefonním čísle
775 646 268
toncarova@agenturais.cz

připomene, že baterie do koše
nepatří. V Ústeckém kraji je
mediálním partnerem magazín
RegioRevue.

přijmeme

Životopis a kontakt na Vás,
prosíme na adresu:
sekretariat@agenturais.cz
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AUTOMECHANIK

C

M

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

R0552002

Y

CM

MY

CMY

R0552007

CY

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

K
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Plyš&Go - Plyšová jízda začíná!
Přijďte se povozit se svými dětmi na roztomilých plyšových zvířátkách. Jízdu zvládnou sami i nejmenší návštěvníci, zvířátka
však bez problému uvezou i jejich doprovod. Projížďka po pasáži
je jednoduchá, bezpečná a hlavně zaručeně pobaví. Stačí si jen
vybrat svého oblíbeného plyšáka.
Umístění: 2. patro, u eskalátorů (na mapě mezi obchody RENO
a RIMINI FASHION)
Otevírací doba: Po-Pá 10.00 - 20.00 hodin
So-Ne 9.30 - 20.00 hodin
Nosnost: max. 2 osoby = 120 kg
K dispozici jsou i zvýhodněné permanentky.

Třiďte s námi
Novinkou v Galerii jsou odpadkové koše na tříděný odpad.
Po obchodním centru jsme rozmístili osm nových košů s možností třídění papíru, plastu a směsného odpadu.
Budeme velice rádi, když na životní prostředí a otázku třídění budete myslet i mimo svůj domov.

Větší PEPCO, větší sortiment
V druhém patře pro vás brzy rozšíříme všestrannou a oblíbenou
prodejnu PEPCO.
Více nápadů, větší výběr, nízké ceny!

Teplický půlmaraton 25.8.
Běžci a běžkyně, jakpak letos trénujete? Zájemci o Teplický půlmaraton hlaste se zde: https://ceskykros.cz/prihlaskytepliceleto/.
Koncem srpna to před Galerií opět odstartujeme a to hned na
několika typech tratí. Kdo vyhraje letošní kros krátký, střední,
dlouhý? Kros s pejsky či běh dětský? O tom rozhodnete právě vy!
Pozn. Dětský běh pořádáme zdarma. Těšte se na medaile, diplomy a krásné ceny od našich prodejen a partnerů.

Úřad v Litoměřicích se
může pyšnit označením
NEJPŘÍVĚTIVĚJŠÍ úřad v ČR

ského výboru. T-Mobile Olympijský běh je vůbec největší běžeckou událostí u nás. V jeden den,
přesně ve stejný čas, vybíhají desetitisíce běžců všech věkových
kategorií po celé České republice – ať už jako součást hlavních závodů, ve školních bězích
nebo v rámci individuální výzvy
v běžecké aplikaci. Letos se běh
uskuteční ve středu, 19. 6. 2019.

Úspěchu dosáhl Městský úřad
v Litoměřicích z hlediska hodnocení kvality veřejné správy, a to
jak v krajském, tak celorepublikovém měřítku. Nejprve obhájil
první místo v soutěži „Přívětivý
úřad Ústeckého kraje 2019“, když
za sebou nechal magistrátní úřady měst Děčín a Most. Následně
zvítězil i v rámci České republiky,
následovaný Magistrátem města Liberec a Městským úřadem
ve Žďáru nad Sázavou. Ocenění
převzal v předvečer konference
Moderní veřejná správa v Olomouci tajemník litoměřického
městského úřadu Milan Čigáš.
Celkem se do soutěže přihlásilo
Pokud jste ještě nestihli provést
146 obcí III. typu (a městských
registraci, pospěšte si. Online
částí hl. m. Prahy), tedy 64 % ze
registrace s platbou kartou je
všech obcí III. typu.
možná již jen do 12.6.2019, v den
konání na místě registrace možT-Mobile Olympijský běh ná není.
Zlaté závody se běží v Praze,
Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka - heslo, se kterým Brně a Ostravě, v Ústeckém kraje propojen T-Mobile Olympijský ji se poběží v deseti městech –
běh už několik let a díky němuž Benešov nad Ploučnicí, Ústí nad
si každoročně připomínáme me- Labem, Roudnice nad Labem,
zinárodní Olympijský den,tedy Kadaň, Račice, Louny, Budyně
založení Mezinárodního olympij- nad Ohří, Brozany nad Ohří, Most

a Děčín. Více o T-Mobile běhu
a bližší informace o místě a času
konání jednotlivých závodů se
dozvíte na webu www.olympijskybeh.cz.

Den otevřených dveří
s léčivými prameny

KALEIDOSKOP
Kdo by neznal špičkový lázeňský pramen z přírodního léčivé-

RAJSKÝ

ho zdroje, světoznámý od roku
1664. Ano, řeč je o Bílinské kyselce. Pokud byste si rádi prohlédli zrekonstruované budovy
obchodního a průmyslového
ředitelství zřídel, místo stáčení
a výroby Bílinské kyselky a Zaječické hořké vody, nyní máte
možnost. Dne 15.6.2019 se koná
v Bílině den otevřených dveří
a komentované prohlídky budou
probíhat každou hodinu od 11:00
do 16:00 hodin. Doba jejich trvání je 45 minut, proto z kapacitních důvodů je nutné se registrovat a to nejpozději do 13. 6.
2019. Registraci je možné provést
na webových stránkách www.dotaceeucz/cs/Jak-ziskat-dotaci/
Akce/DoD-s-lecivymi-prameny.
Akce je vhodná i pro děti, na paloučku před areálem pro ně budou připraveny různé aktivity
a soutěže o drobné ceny.
(dotaceeu.cz)

Město Chomutov začíná
vykupovat byty v problémových lokalitách

Ústecký kraj včera a dnes
Hejtman
Ústeckého
kraje
Oldřich Bubeníček vyhlašuje
VI. ročník literární soutěže pro
seniory. SENIOR ART s tématem

„Ústecký kraj včera a dnes“ zařazený do soutěžní kategorie: poezie a próza, vypukl. Příspěvky lze
zasílat do 30. června 2019 na adresu Bc. Veronika Jarošová, Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor
kancelář hejtmana, Velká Hradební 3118/48, 4002 02 Ústí na Labem.
Bližší informace o pravidlech soutěže naleznete na stránkách kraje.

(kr-ustecky.cz)

Synagoga v Jirkově
Klasicistní synagoze v Jirkově
svítá na lepší časy. Město Jirkov
chátrající synagogu z r. 1847 odkoupilo před třemi lety od soukromého majitele a nyní se
rozhodlo ji zrekonstruovat a přeměnit v kulturní centrum, kde by
se konaly výstavy, koncerty a další
kulturní akce. Projekt byl již zpracován, město žádá ministerstvo
pro místní rozvoj o dotace, které
by mohly pokrýt polovinu veškerých nákladů na rekonstrukci.
Celkové náklady jsou odhadnuty
zhruba na 8,5 milionu korun. Pokud vše dobře dopadne, s pracemi by se mohlo započít již tento
(jirkov.cz)
rok v říjnu.

Chomutov se rozhodl začít vykupovat byty v osobním vlastnictví a rozšiřovat svůj bytový
fond. Chce tím pomoci lidem
v nelehké životní situaci a zároveň zamezit obchodu s chudobou. „Rádi bychom občanům
zprostředkovali solidní bydlení
za přijatelné peníze. Zaměřit se
chceme převážně na matky samoživitelky, seniory nebo mladistvé, kteří opustili dětský do- Charita pomáhá v Mostě
mov,” uvedl náměstek primátora
v nově zrekonstruovaných
Milan Märc. Město na to dostane
dotaci ve výši 7,5 milionu korun, prostorách
jednou desetinou se však musí
Budovu v ulici Františka Mapodílet.  (chomutov-mesto.cz) líka na sídlišti „sedmistovky“
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Oblastní charita Most vykoupila od města a zrekonstruovala,
obojí za přibližně 10 milionů Kč
díky financím z IROP, německé nadaci Renovabis a Fondu
Ústeckého kraje.V příštím roce
oslaví nestátní nezisková – církevní Oblastní charita Most své
dvacetileté působení, byli mezi
prvními, kdo začal pracovat s rodinami v tísni a dětmi ze znevýhodněného prostředí. Své služby
začali poskytovat v zařízení Sovička, kde pracovali na zlepšení
situace dětí a mladých lidí s tím,
aby ve své dospělosti měli lepší
uplatnění ve společnosti. Dnes
pomáhají nejen dětem a mladistvým, ale i seniorům a občanům se zdravotním postižením.
Charita provozuje azylové domy
a zařízení pro osoby bez přístřeší, rovněž nabízí protidluhové dokomponován
balustrádami
poradenství.
(mesto-most.cz) a náročnou sochařskou výbavou.
Do nitra glorietu je zaústěna krytá chodba, která umožňuje příRůžovou zahradu
v Děčíně bude zdobit jako mé propojení zahrady s kostelem Povýšení sv. Kříže.
nový Gloriet
(mmdecin.cz)
Město Děčín připravuje opravu Glorietu, který stojí v Růžové Vydejte se na výlet
zahradě. Nyní je jeho stav již ha- do Saska „Letní
varijní. Předpokládané náklady
kometou“
na obnovu Glorietu jsou ve výši
Od konce března do začátku
16,6 milionů korun. Odhadované
náklady restaurátorských pra- listopadu jezdí už druhým rokem
cí na sochařské výzdobě jsou
4,2 milionů korun. Zpracovává
se také projektová dokumentace „Obnova Dlouhé jízdy“,
která bezprostředně navazuje
na objekt glorietu. V 70. letech
17. století založil hrabě Maxmilián Thun na severní části skalní
terasy podle italských vzorů mimořádně vytříbenou zahradní
kompozici, obohacenou významnými stavbami a sochařskou výzdobou. Vznosný, dvoupatrový
gloriet s monumentálními schodišti, vrcholovou nástavbou, byl

na železniční lince RE20 z Ústí
nad Labem do Drážďan a Saského Švýcarska nový spoj pro české
turisty – Letní kometa. Jedná se
o nejvýhodnější železniční spojení z Ústeckého kraje do Saska, při
kterém můžete využít přeshraniční jízdenku Labe-Elbe. Letní
kometou s ní dojedete z Ústí
nad Labem do Drážďan i zpět
bez přestupování (v mezinárodních vlacích EC jízdenka Labe-Elbe neplatí, takže byla dosud
používána jen u lokálních spojů

a na hranicích s ní bylo nutné
přestupovat). Letní kometu tvoří
lokomotiva 371 s pěti rychlíkovými vozy. Nabízí 400 míst k sezení
a přepravuje jízdní kola.
S Letní kometou si můžete
naplánovat výlet do historického a nákupního centra Drážďan,
drážďanského parku Großer Garten s miniaturní železnicí, zoologickou a botanickou zahradou,
využít ji lze i pro cestu do Saského Švýcarska a vystoupit v Bad
Schandau. Kromě vyhlášených
pískovcových skalních masívů
jsou mezi Čechy oblíbené i zdejší
lázně Toskana Therme. Pro cyklisty je pak Letní kometa nebývalou šancí jak jednoduše a levně
zavítat na německou část Labské
cyklostezky. Letní kometa jezdí od 30. 3. do 3. 11. o sobotách,
nedělích a českých státních svátcích. Z Ústí nad Labem hlavního
nádraží vyjíždí v 9:19, staví v Děčíně a Bad Schandau a do Drážďan dojede v 10:21. Z Drážďan
vyjíždí v 17:36 a zpět v Ústí nad
Labem je v 18:38. (kr-ustecky.cz)

golfbarbora.cz
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Jak se žije strážníkům

Velitel Městské policie Dubí
Tomáš Pykal

O tom jsme si povídali s velitelem Městské policie Dubí
Tomášem Pykalem. Právě se vrátil z mezinárodní konference
strážníků v Olomouci, kde si mohl vyměnit poznatky z praxe
s kolegy z ČR i ze zahraničí. A proč právě s ním?
Město Dubí bylo v 90. letech
semeništěm zločinu. Nechvalně
známá trasa E 55 byla právě tady
plná nevěstinců, střelba byla téměř
na denním pořádku. Účty si tu vyřizovaly ukrajinské a bulharské
gangy, nezapomenutelným zážitkem pro Tomáše Pykala byl hrůzný nález zabetonované prostitutky
ve sklepě…
A jak žije podkrušnohorské
město dnes? Podle slov velitele MP
se od té doby mnoho změnilo. Nevěstince neexistují, zbyly po nich
8

jen vybydlené, poloprázdné domy,
občas v nich přespí narkomanky
– prostitutky, které chodí „za prací“ do Teplic. Město Dubí má vyhlášku zakazující sexuální služby.
Strážníci o nich vědí a mají je pod
drobnohledem.
Samotná Městská police v Dubí
vznikla v roce 1991 a strážníci se
zaměřili především na prevenci.
Nemusí řešit téměř žádnou kriminalitu ani trestnou činnost,
když se nějaký ojedinělý případ
krádeže objeví, okamžitě nastou-

pí preventivní opatření. Dubí,
Cínovec a Novosedlice jsou totiž
prošpikovány důmyslným kamerovým systémem, nad kterým
nepřetržitě bdí operátor. Jakmile
vidí něco nepatřičného, okamžitě
vysílá na místo hlídku. Postačí, že
si někdo na dětském hřišti zapálí
cigaretu, nebo se chová nepatřičně
na hřbitově a už má za zády strážníky. Respekt budí i pěší hlídky.
Tam, kde se objeví, si případní narušitelé veřejného pořádku dávají
velký pozor. To se týká například

mládeže o prázdninách. Do kamerového systému město Dubí hodně investovalo, ale vyplácí se to.
Čím se ještě strážníci v Dubí,
na Cínovci a v Novosedlicích zabývají? Především preventivními
programy. Jedním z nich je záchrana lidských životů. Už před lety
zakoupili defibrilátor, každoročně
absolvují školení u zdravotnické
záchranné služby. A to se v řadě
případů osvědčilo. Jeden z nich
čtenářům zvlášť předkládáme.
Defibrilátor v rukou strážníků zachraňuje životy průměrně dvakrát
měsíčně. Nejohroženější skupinou
jsou senioři. Pro ně má MP dvacet kusů tísňových hodinek, které
jsou napojené na pult cen
trální
ochrany. Když dojde ke zdravotní
indispozici, stačí stisknout SOS
tlačítko, operátor přečte GPS polohu nemocného, na místo vysílá
hlídku a mezi tím komunikuje
s postiženým člověkem přes telefon v přístroji. I tato pomůcka se
již v několika případech osvědčila.
Strážníci MP Dubí ale pomohou
občanům v jakékoli nouzi. Stává
se, že je lidé zavolají i k prasklému vodovodnímu potrubí. A oni
zařídí vše potřebné. Možná se to
někomu může zdát úsměvné, ale
ne nadarmo se říká, že v nouzi
poznáš přítele. A to v Městské polici Dubí platí pro celý tým, který
čítá celkem 36 zaměstnanců – 17
mužů a 9 žen v uniformě a 10 asistentů prevence kriminality a operátorů kamerového systému, což je
personálně naplněný stav.
Samostatnou jednotkou je dopravní družstvo Městské policie
v Dubí. Také tady jsou velkým pomocníkem kamery. Dohlíží nejen
na dodržování povolené rychlosti,
kterou řidiči na silnici E55 vedoucí na Cínovec často překračují, ale
monitorují celou trasu. Než byla
zprovozněna dálnice D8, museli strážníci v zimě prostát třeba
i celou noc při řízení dopravy, aby
kamiony, které tradičně nemohly
do kopce vyjet, neblokovaly ostatní vozidla.
Území, o které se strážnici MP
Dubí starají, je hodně rozlehlé
a členité. Pod dozorem mají lesy,

Pracoviště operátora kamerového systému

zahrádkářské kolonie i obytné části města. Velmi dobře se jim proto
osvědčily tři SUV vozy, které je
rychle a bezpečně dopraví, kam
potřebují. Vítanými pomocníky
jsou také mobilní kamery a fotopasti, které mohou přemisťovat
podle situace.
Na otázku, zda budou mít
i strážníci hodnosti a parádní uniformy, Tomáš Pykal s úsměvem
odpovídá, že se už něco takového
rýsuje a ukazuje návrhy rukávo-

»

vých a nárameníkových insignií
hodnostního značení strážníků
městské policie pro mladšího inspektora, inspektora, vrchního
inspektora, komisaře, vrchního
komisaře, policejního radu, vrchního policejního radu a nejvyššího policejního radu, podobně jako
tomu bylo u prvorepublikového
četnictva. Nezbývá, než popřát
dubským strážníkům klidnou
službu.
Text a foto: L. Richterová

Ocenění za záchranu života
Dne 18. 11. 2018 ve 12:24hod. bylo na služebnu MP v Dubí
telefonicky oznámeno, že v ulici Nerudova číslo popisné
132 starší muž ve svém bytě upadl do bezvědomí. Strážníci
okamžitě vyrazili na místo. V bytě v prvním patře strážníci
Antonín Koška a Lukáš Názer nalezli muže, který se
snažil oživit svého souseda pana Františka Hrubého, nar.
1966. Muž ležel na zemi bez známek života. Proškolení
strážníci ihned zjistili, že pan Hrubý má zástavu srdce.
Připojili automatický defibrilátor a jeho pomocí pacientovi
aplikovali výboj na obnovení činnosti srdce. Jelikož výboj
činnost srdce neobnovil, zahájili masáž srdce. Po chvíli
začalo srdce opět pumpovat a muž se začal probouzet
z bezvědomí. Přivolaná záchranná služba odvezla pacienta
do nemocnice. V odpoledních hodinách na služebnu
městské policie zavolal lékař a poděkoval strážníkům
za včasnou pomoc, která muži zachránila život.

Za tento čin obdrželi letos v lednu strážníci Městské policie Dubí
Antonín Koška a Lukáš Názer ocenění v anketě Osobnost roku
2018 Ústeckého kraje v kategorii dobrý skutek. Slavnostnímu
okamžiku byl přítomen starosta města Dubí Petr Pípal.
Foto: Daniel Šeiner
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Dobytčí EKOFARMA Mirky Sršňové v Úpořinách má rodinnou tradici. Její rodiče
a prarodiče sem přišli z Krabčic pod Řípem v roce 1947 při osidlování pohraničí.
Soukromě tady hospodařili do dubna 1953, kdy přišla kolektivizace zemědělství.
Aby nemusel do jáchymovských dolů, podepsal tatínek Miroslav Titěra vstup
do družstva.

Mirka Sršňová:

Farmařina je dřina
To mělo tehdy pět statků, 50
hektarů polí na pěstování obilí a pícnin pro hovězí dobytek
a koně. Ti byli také jediným „dopravním prostředkem“ v těžko
přístupném terénu. Mechanizace
žádná, a tak se Miroslav a Růžena

Titěrovi, nejmladší z nových osídlenců, hodně nadřeli. Po kolektivizaci se totiž odměňovalo podle
počtu lidí v rodinách družstevníků, nikoli za odvedenou práci. Jak
vypráví Mirka, koně byli velikou
tatínkovou láskou a společníky až

Jak přichází na svět
Jaro je i na ekofarmě Mirky Sršňové spojeno s přírůstky telat. A jak takové telení vypadá. „Březí krávy musím dobře hlídat každý
den několikrát. Tak tři týdny před porodem
má nalité vemeno, čtyři dny či týden před
porodem pustí hlen a zároveň se otevírá pochva. Oddělím ji od stáda, připravím pro ni
samostatné stání. Když je venku na pastvě,
oddělí se od stáda sama, protože potřebuje klid. Těsně před porodem odejde plodová
voda a připraví cestu k porodu. Nejprve se
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do konce života. A láska k nim se
přenesla i na mladší dceru.
Ona sama nastoupila po maturitě na Střední zemědělské škole
v Kadani v roce 1984 jako zootechnička do JZD Žalany. Vdala
se v roce 1988 a po roce se manže-

objeví přední nohy telete, na nich leží hlavička, poslední vyjdou zadní nohy. Telátko je
v obalu, který po cestě praskne. Kdyby zůstalo na hlavičce, tele se udusí. Matka vstane te-

lům Mirce a Josefu Sršňovým narodila dcera Mirka. V roce 1995
vydávala dobytek restituentům
a hodně ji bolelo u srdce, když
jej většina bývalých majitelů odvážela rovnou na jatka. Na to se
už dívat nemohla a šla hospodařit
sama na sebe. Jako soukromý zemědělec začala 1. listopadu 1995
se 7 kravami a 2 jalovicemi, 30
hektary polí a luk, které dostala
po rodičích zpátky. A nebylo to
vůbec jednoduché. Aby se rodina
uživila, musel manžel zpočátku
chodit do práce. Teprve v roce
1997 se mohl připojit k Mirce
a byli na tu dřinu dva.
Postupně si pořídili nezbytné,
leč sezónní pomocníky: Traktor,
žací stroj, obraceč a skulovač atd.
V současné době čítá stádo krav
39 kusů plemene světlé Charolais
a Limmousine, které mají z ekologicky čistého prostředí výtečné
maso. Ročně odchovají až 25 telat.
A jak vypadá běžný den Mirky Sršňové? Zvířata nesvětí neděle a tak
má pracovní týden celých 7 dní.
Ráno kolem 7. hodiny vstane,
následuje hygiena a snídaně a odjezd na farmu. Cestou zkontroluje
stádo krav kamaráda – zdravotní
stav, doplní vodu, seno a jádro
pro telata, podívá se, zda je v elektrickém ohradníku „šťáva“. A to
samé kolečko ji čeká na vlastním.
Když je všechno v pořádku, ukazují hodinky 10.30. Může odvést
ustájené koně do výběhu a pus-

prve, když ví, že je všechno v pořádku. Pokud
cítí, že ne, zůstane ležet. Porod trvá dvě až tři
hodiny. V případě, že je hlavička telátka příliš
veliká, musíme pomoct. K tomu jsou určené
speciální provázky na telení, které se uváží
na přední nožky, a při tlaku matky táhneme
tele ven. Každý porod je ale jiný. Naposledy
v pátek 12. dubna jsem u březí krávy byla
osmkrát, a pak bylo za 20 minut úspěšně
hotovo. Krávy vůbec nejsou hloupá zvířata,
dobře vědí, co a jak mají dělat. Často užívaná
ošklivá nadávka podle mne nemá opodstatnění,“ říká farmářka.
Ilustrační foto

tit se do vaření oběda. Po jídle ji
čeká práce na poli a na pastvinách,
v domácnosti, něco nakoupit a posadit se k papírům. Nevěřili byste,
kolik toho musí vyplnit, aby byli
kontroloři spokojení. Však úřadů
taky je: Ústřední kontrolní ústav
zemědělský, Státní zemědělský
intervenční fond, plemenářská inspekce, Státní veterinární zpráva,
Biokont Brno (na pozemcích má
totiž 2 hektary louky, kde se vyskytuje motýl modrásek) a CHKO
České středohoří.

Přes den ještě zajde do stáje, aby
zkontrolovala zejména „telecí školku“ a večer se opakuje ranní rozvrh. Jsou ale také dny, kdy se musí
vyčistit stáje i výběhy, probíhá telení, přijede veterinář nebo je třeba
udělat „kraví pedikúru“. Uvážímeli, že jedna kráva váží 600 až 800
kilogramů, pěkně se nadře. Ještě,
že si farmáři navzájem pomáhají. Mirka si pochvaluje spolupráci
se Zdeňkem Ludvíkem ze Rtyně
nad Bílinou, Marcelem Medunou
z Kostomlat pod Milešovkou, Lu-

„Dobytčí pedikúra“

Jeden z posledních přírůstků plemene Charolais

bošem Leskem z Habrovan, Jiřím
Beranem ze Žimu, či Kamilem
Karbanem z Lhenic. Chlapi pomohou převážně silou, Mirka zase
s papírováním…
Farmařina je i dnes opravdová
dřina. Den začíná v 7 ráno a končí v 7 večer. K tomu vede Mirka
už 25 let dvě domácnosti: doma
a na statku a ještě donedávna
10 let provozovala hipoterapii pro
nemocné roztroušenou skleró-

zou a teplickou Arkádii. Kříženci
chladnokrevných koní Břetislavovi je ale 19 let a jeho zdravotní
stav už to nedovolí. Volno si Mirka může vzít maximálně tři dny,
rodinnou společnou dovolenou
neměli Sršňovi nikdy. Tohle povolání se zkrátka musí dělat s láskou
a velikou obětavostí. Myslím ale,
že rodiče by měli radost.
Připravila: L. Richterová

OČNÍ
CENTRUM
TEPLICE

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
Josefa Hory 2867, Teplice, tel.: 734 595 292
R058031

*Akce platí od 2.5.2019 do odvolání. Sleva 40 % se vztahuje na všechna samozabarvovací a barvená brýlová skla (jednoohnisková, multifokální, atp.)
a lze ji uplatnit pouze při nákupu kompletních brýlí. Na značkové brýlové obruby a sluneční brýle je sleva 30 % (pouze při nákupu kompletních brýlí).
Měření zraku zdarma platí pouze při nákupu kompletních dioptrických brýlí. Akce nelze kombinovat. Více informací se dozvíte přímo na optice nebo na
www.orangeoptik.cz/akce.
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Patnáctiletý žák ZŠ v Litvínově Ondra Krejča je neobyčejný kluk. Narodil se jako
zdravé dítě, později lékaři zjistili, že má u obou očí nevyvinutý oční nerv…
Ondra se sestrou Káťou

Ondřej Krejča:

giku v Hradci Králové, na něm.
Mohl by studovat na konzervatoři Jana Deyla a střední škole pro
zrakově postižené v Praze, ale je to
daleko a komplikací je již zmíněné
stravování. Má za sebou úspěšné
přijímací zkoušky na gymnázium
v Litvínově, kam v novém školním roce nastoupí. Jasno, zdá se,
má Ondřej Krejča o budoucnosti.
Chtěl by mít dům v Praze, pracovat v IT oboru, oženit se, stát se
tátou tří dětí a přivydělávat si hudbou, aby ho hodně lidí znalo. Několik veřejných vystoupení už má
za sebou, v neděli 19. května hrou
na akordeon, saxofon a zpěvem
potěšil posluchače na benefičním
koncertě Českobratrské církve
evangelické v Teplicích, kteří nešetřili chválou ani dobrovolným
vstupným. Rád se sem proto vrátí
ještě 8. června jako sólista na hudební festival Doma na zahradě.
Každopádně budeme tomuto
sympatickému mládenci držet
palce, aby se mu přání vyplnila.

Muzikou žiju!
Pro rodiče i Ondrovu o pět let
starší sestru Kateřinu, to byla
rána. Rodinný rytmus podřídili
faktu, že chlapec nikdy nebude vidět. K tomu se přidala ještě celiakie, to znamená bezlepková dieta.
Z vyprávění maminky Jany, která
pracuje na zkrácený úvazek, aby
se stihla o všechno včetně vaření
postarat, vyplynulo, co již museli
a stále musí řešit, aby měl Ondra
smysluplný život. Společně se to
všem čtyřem Krejčovým daří.
Ondra měl odmalička vztah
k hudbě, už ve třech letech začal
hrát na flétnu a klávesy, od pěti
let navštěvuje čtyři obory ZUŠ
v Litvínově – literárně dramatický
a hudební - výuku na bicí nástroje,
saxofon a akordeon. Noty se musel učit v Braillově písmu. Ty, jak
sám říká, nikdy moc rád neměl.
Za to má absolutní sluch a až neuvěřitelnou schopnost učit se po12

slechem. Nevyhýbá se žádnému
žánru, zvládá moderní hity, klasickou hudbu, pop, jazz i dechovku, zkrátka, na co si vzpomenete.
Však také jeho pokoj připomíná
malé nahrávací studio. Kromě lůžka v něm najdete dva akordeony,
dvě flétny, saxofon, ukulele i klávesy. Některé nástroje má dlouhodobě zapůjčené a moc rád by
měl vlastní. Na pracovním stole
je mixážní pult, a tak se může doprovázet jako sólista s libovolným
hudebním podkresem. Všechno je
propojené metry různých přípojek a nevěřili byste, jak suverénně
se mezi nimi Ondra pohybuje.
K tomu má ještě bicí soupravu
mimo domov, do bytu by se už
prostě nevešla.
Na otázku, co pro něj hudba
znamená, Ondra bez zaváhání
odpovídá: „Muzikou žiju! Jsem
schopný být u kláves tři hodiny

i déle“. A jaké má ještě koníčky?
Učí se dobře, na počítači ho baví
vědomostní hry, společně s rodiči
jezdí na rozličná setkání nevidomých, například v zimě se speciální školou Jaroslava Ježka
v Praze každoročně absolvuje týdenní pobyt na běžkách v šumavské přírodě,
s tatínkem lyžuje a chodí
plavat. Éra základní školy
pro něj letos v červnu
skončí.
Rozhodnutí, co
dál, nechali rodiče,
stejně jako to udělali v případě jeho
starší sestry Káti, která
studuje pedago-

Připravila: L. Richterová
Foto: Rodinný archiv

Soutěž Stavíme ptačí budky nabídly společnosti Severočeská vodárenská společnost a Severočeské vodovody a kanalizace
školním družinám, aby podpořily ochranu přírody a v ní žijících živočichů. Zatímco v loňském roce vodohospodáři uspořádali soutěž
„Stavíme hmyzí domek“, v letošním roce je soutěž zaměřena na ochranu ptáků. Zájem o soutěž byl velký. 241 soutěžících školních družin
Ústeckého a Libereckého kraje obdrželo od vodohospodářů komponenty pro stavbu ptačí budky.

Vodohospodáři
ocenili nejhezčí

PTAČÍ BUDKY

Vzhledem k velkému počtu soutěžících družin Ústeckého i Libereckého kraje proběhla vyhlášení ve čtyřech regionech. V Libereckém
kraji se konalo předání cen 3. května za účasti náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Ing. Jitky Volfové, která převzala záštitu nad
vyhlášením a radního pro resort životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova Jiřího Löffelmanna v kulturním domě Crystal
v České Lípě. V Ústeckém kraji proběhla tři vyhlášení během května pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Vítězné školní družiny
Liberecký kraj
1. Česká Lípa Jižní - 2. odd.
2. Polevsko - starší odd.
3. N. Město p. Smrkem - 2. odd

Ústecký kraj – okresy Ústí n. L, Děčín
1. Malšovice - 1. odd.
2. Ústí n. L El. Krásnohorské - 3. B
3. Libouchec - 1. odd.

Ústecký kraj – okresy Teplice, Most
1. Novosedlice - 3. odd.
2. Litvínov Podkrušnohorská - 5. odd.
3. Bystřany - 1. odd.

Ústecký kraj – okresy Chomutov, Louny
1. Chomutov Kadaňská - 3. odd.
2. Radonice - 1. odd.
3. Žatec P. Bezruče - 1. odd.

13

V pořadí 3. ročník přehlídek předních návrhářů z tuzemska i zahraničí Czech
Fashion Week 2019 v Teplicích tradičně zakončí Osmany Laffita, kterého se ptáme…

Miláček publika

Osmany Laffita

Jak se vám v Teplicích líbí a na co se
nejvíc těšíte?
Je to pro mne už 3. ročník v Teplicích, kde
budu prezentovat moje kolekce. Víte, když
předvádím kdekoli svoji tvorbu, nedělám
nic jiného, než že se starám o to, aby vše
na přehlídkovém mole bylo perfektní, a tak
nemám čas na cokoli jiného. 

Během minulých dvou ročníků jste se stal
miláčkem publika. To je na módní show
hodně zvědavé, svědčí o tom mimořádný
zájem o vstupenky právě na vaši
přehlídku. Co představíte letos?
Pokud bych vám to řekl, nebyl by důvod,
aby se lidé přišli podívat.  Kolekce se
jmenuje „Jaro, léto 2019“. Víc neprozradím.

Kromě módy jste se v uplynulých
měsících věnoval i dalším aktivitám.
Řeknete jakým, a co vás k tomu vedlo?
Tak nejde jen o poslední měsíce, ale o posledních pár let. Kromě oblečení pro dámy
a pány mám také obuv Osmany Laffita,
ale i sklo a porcelán, šperky, koberečky do koupelen a samozřejmě oblékám
zhruba 900 lidí z palubního personálu
největší české letecké společnosti Smartwings. Před několika měsíci jsem uvedl
na trh moji pleťovou a tělovou kosmetiku a rovněž dámský i pánský parful pod
jménem Asombroso. Ty jsou dnes už ve 40
parfumeriích Fann. A úplnou novinkou jsou
dioptrické a sluneční brýle Osmany Laffita
Eyewear. Takže se rozhodně nenudím.

A teď máte příležitost pozvat diváky
za sebe i za kolegy na jedinečnou
podívanou…
Těším se na vás v Teplicích … 

POZVÁNKA

na jedinečnou
módní show

T E P L I C E 8/6/2019
Vstupenky
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jsou v prodeji na www.ticketportal.cz
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Jedno vstupné dát
a pak už si jen hrát
Koncerty, divadla, kouzelníci, klauni, žongléři, artisté. Obří
nafukovací atrakce, sportoviště,
zipline, 6 metrový skok. Deskové hry, herní zóny, videohry
a spousta dalšího… Vše na jednom místě a za jedno jediné
vstupné.Zní to lákavě, že? Pokud
si chcete užít dny plné rodinné pohody a legrace, zavítejte

Pohádka Jak se peče
písnička na zámku
v Ploskovicích
Ve dnech 12.-14. 6. 2019 vás Zámek Ploskovice zve na prohlídku s pohádkovým představením
Jak se peče písnička. Pohádky
jsou koncipovány tak, aby oslovily všechny věkové kategorie
a představení probíhá ve vnitřních prostorech zámku a za každého počasí. Pokud vám bude

počasí přát, můžete si užít také
nádhernou procházku rozsáhlým zámeckým parkem s rybníčkem a topolovou alejí a možná
potkat s dětmi i nějaká zvířátka.
Prohlídky zámku začínají v každou celou hodinu a konají se
od 9:00 do 13:00 hodin. Nutné
rezervovat si prohlídku alespoň
den předem. Více informací naleznete na www.zamek-ploskovice.cz.

K A M

na Výstaviště Praha Holešovice,
kde se ve dnech 28. 6. - 30. 6.
2019 koná PRVÝ! dětský festival.
Na své si přijdou i teenageři.
Těšit se můžete např. na vystoupení Míši Růžičkové, Naty
Hrychové, Notového Dannyho či
beatboxovou exhibici Jara Cossiga. Více z programu a bližší informace naleznete na webových
stránkách prvyfestival.cz.

Klamy a hlavolamy
v Chomutově
Pokud jste milovníky hlavolamů, kvízů, hádanek a experimentů, je pro vás tento tip
jako stvořený. Ve dnech od
1. 6. - 27. 7. 2019 se v prostorách
Oblastního muzea Chomutov
a Chomutovské knihovny (Galerie Lurago) koná výstava, zapůjčená od IQlandia Liberec. Budete si zde moci např. prověřit
svou bystrost a rychlé reakce,
možná vás trochu potrápí kulička ve složitém labyrintu nebo
si vyzkoušíte šeptání na vzdálenost 20 metrů. Otevřeno je každý
den kromě neděle, od 9-17 hod.
Vstupné je 50,-Kč, děti do 6 let
zdarma. Rada na závěr. Pokud
do parku před chomutovskou
knihovnou dorazíte již v sobotu
1. 6. 2019, čeká vás od 10 hod.
vernisáž, jejíž součástí bude
malé vědecko-technické překvapení.
(chomutovskaknihovna.cz)

Do Doks za Čtyřlístkem
Třeskoprsky
jsou
Doksy,
Blaťák je Máchovo jezero, Bezzub je hrad Bezděz a Fifinka,
Pinďa, Bobík a Myšpulín – ano,
to jsou přátelé, jak je znají nejen
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dětští čtenáři Čtyřlístku. Letos
je tomu 50 let, co Jaroslav Němeček přivedl na svět tyto čtyři
kreslené postavičky v prvním
komiksu. V budově Městské
knihovny v Doksech se nachází
Muzeum Čtyřlístku se stálou expozicí, jediné v České republice.
Děti se tu setkají s postavičkami komiksů, dozví se, jakým
způsobem komiks vznikl a jak
se vlastně tvoří. Mohou nahlédnout do Fifinčiny kuchyně

a K
pro děti

nebo si prohlédnout Myšpulínovy vynálezy. Aktivit pro děti
má muzeum připraveno více.
Návštěvu muzea lze spojit také
s procházkou po naučné stezce
Se Čtyřlístkem kolem Blaťáku,
která u muzea začíná i končí.
Více najdete na webu muzeumctyrlistek.cz.

Diamant expo zve
na Výstaviště Louny
Máme pro vás tip na druhý
červnový víkend, kdy si každý
z členů vaší rodiny jistě přijde
na své. Ve dnech 7. 6. 2019 – 9. 6.
2019 se jako každoročně koná
Autosalon Louny - XXI. ročník výstavy osobních, užitkových, nákladních automobilů, motocyklů

a autopotřeb. Dále výstava „Řemesla a kreativita“ pro hračičky
i kutily různého věku a výstava
„Rodina a volný čas“. Po celou
dobu této výstavy bude probíhat akce Za pokladem svatého
Mikuláše a děti si budou moci
zasoutěžit a získat jako odměnu
svůj poklad. Jsou připraveny dílničky, workshopy, různé besedy
a hudební vystoupení. Součástí
výstav budou i ukázky z překážkového běhu Gladiator race,

K D Y

a rodiče

kdy si budete moci vyzkoušet
lávku přes řeku Ohři a soutěžit
o startovné a další ceny na tento závod. Otevírací doba: denně
od 9.00 - 17.00 hodin.
(vystavydiamantexpo.cz)

S dětmi na státní
zámek Benešov nad
Ploučnicí
Zámek Benešov na Ploučnicí zaměřil svou pozornost na
nejmladší návštěvníky zámku
a rozhodl se připravit pro ně
malé překvapení. Děti, které
po prohlídce zámku namalují
obrázek zámku nebo zážitek z
prohlídky, se mohou zúčastnit
soutěže o zajímavou odměnu.
Tato akce bude probíhat po celý
měsíc červen, proto neváhejte a
přijďte si s dětmi užít zámecké
prohlídky a pochlubit se výtvory
vašich malých malířů.
(zamek-benesov.cz)

Prérijní indiáni Severní
Ameriky se na léto
usídlili v Českém
Švýcarsku
Ano, slyšíte dobře. Každé
léto již po dobu 20 let mohou
návštěvníci indiánské vesničky
Rosehill v Růžové na Děčínsku
nasát atmosféru života indiánů žijících zhruba před 150
lety. V osadě pod širým nebem
je možnost vidět stylově vybavené stany týpí, repliky indiánských oděvů, hračky, zbraně či
hudební nástroje. Při prohlídce
se dozvíte mnoho zajímavého ze života severoamerických
indiánů. Vyzkoušet si můžete
lukostřelbu, házení kopím či tomahawkem. Manuálně zruční si
mohou zkusit vyrobit nějaký indiánský předmět a hudebně nadaní vyzkoušet svůj rytmus při
bubnování. Indiánská vesnička

Rosehill je otevřena každoročně od května do konce srpna,
v květnu a červnu pouze pro objednané školní výlety. V průběhu letních prázdnin je otevřeno
od 10 do 17 hodin.
(rosehill.webnode.cz)

Rodinný festival Špunt

Nenechte si ujít třetí ročník
super festivalu pro celou rodinu. Koná se 25. 6. 2019 od 13:00
hodin v lesoparku Osmička
v Lovosicích. Těšit se můžete
na animační program pro děti,
velkou bublinovou show, Bike
Trial Show s workshopem, různé nafukovací atrakce a opičí
dráhy, tvořivé dílny a spoustu
soutěží. Hlavním hostem festivalu bude oblíbená youtuberka
Mína. Vstupné zdarma, celodenní permanentka na všechny
atrakce 50,-Kč /částka poputuje
na charitativní účely/. 
(lokul.net)

Ptáme se ředitelky litoměřického
výstaviště Míši Mokré:

Co chystá Zahrada Čech s.r.o.
pro letní sezónu?
Výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích žije i v letních
měsících. Významné jarní výstavy jsou sice za námi,
nyní je však areál možné využít i k druhotným účelům.
Hostíme zde svatby, oslavy, festivaly i sympozia.
V těchto dnech například na litoměřickém výstavišti
probíhá pátý ročník Mezinárodního sochařského
sympozia. Až do poloviny června zde budou čtyři
sochaři pracovat na nových dílech, která rozšíří
venkovní galerii města Litoměřice. Zároveň je areál
výstaviště po celou letní sezónu volně přístupný
veřejnosti. Denně mohou návštěvníci využít zeleně,
příjemného posezení i dětského hřiště.
Činnost společnosti Zahrada Čech s.r.o., která
spravuje litoměřické výstaviště, se však nesoustředí
pouze na akce v areálu výstaviště. Záběr je široký
a my se úspěšně zapojujeme i do dalších, krajsky
významných akcí, což výčet akcí, kterých se v průběhu
roku účastníme, jenom potvrzuje. V letní sezóně se
budeme účastnit akce Den záchranářů Ústeckého
kraje, který se bude odehrávat na Střeleckém ostrově
v sobotu 15. června. Zahrada Čech se bude podílet
také na organizaci Mistrovství Evropy juniorů a U23
v rychlostní kanoistice, které se uskuteční v Račicích
ve dnech od 11. do 14. července. Taktéž nebudeme
chybět na akci Poslední pirátské války, které
proběhnou v sobotu 17. srpna v Terezíně. V druhé
polovině srpna se opět zapojíme do příprav 46.
ročníku výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích,
kde obstaráváme stavbu a technické zajištění části
výstavních prostor. Letní sezóna bude završena
opět v areálu výstaviště a to akcí Den pro děti.
Loučení s prázdninami plné her, zábavy, překvapení
a soutěží proběhne v sobotu 31. srpna. V průběhu
celého léta souběžně s akcemi intenzivně pracujeme
na přípravách největší výstavy roku veletrhu Zahrada
Čech. Ten zahájí podzimní výstavní etapu ve dnech
od 13. do 21. září.
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Labská stezka
v Ústeckém kraji

Labská stezka je mezinárodní dálková trasa, která měří téměř 1300 km a vede
z Krkonoš až k ústí řeky Labe v německém Cuxhavenu. V Ústeckém kraji měří
Labská stezka 96 km a spojuje města jako jsou Roudnice nad Labem, Litoměřice,
Ústí nad Labem nebo Děčín.
Na trase Labské stezky v Ústeckém kraji bylo
instalováno celkem 18 velkých informačních
tabulí a 30 menších odbočkových informačních
tabulí. V celé délce 96 km Labské stezky v našem
kraji bylo doplněno, obnoveno a aktualizováno
turistické informační značení, které nyní využívá nové a vylepšené metodiky. Pro rodiny
s dětmi byly na vytipovaných místech umístěny
zábavné a herní prvky (malá dětská hřiště na odpočívadlech na Labské stezce). Od srpna 2018 je
také spuštěna tisková i online propagační kampaň, která běžela až do konce května 2019. Díky
této kampani bylo zhotoveny nové tiskoviny (turistické letáčky nebo velkoformátová cykloturistická mapa Labské stezky) a probíhá také online
propagace a prezentace turistického produktu
Labská stezka v Ústeckém kraji (např. na webu
či sociálních sítích).
Projekt Turistika s výhledem bude v destinaci České středohoří realizován do konce června
Novinky na Labské stezce před
2019. V roce 2019 bude uskutečněna závěrečturistickou sezónou 2019
ná konference projektu. Na vybraných místech
V roce 2018 byla na Labské stezce díky pro- Labské stezky v kraji bude v roce 2019 doplněno
jektu Turistika s výhledem výrazně vylepšena vodorovné dopravní značení. A to na místech,
a doplněna turistická informační infrastruktura. kde vede trasa Labské stezky po komunikaci

Česká část Labské stezky je označována jako
cyklotrasa č. 2 a od Mělníka je také součástí evropské dálkové trasy EuroVelo 7. Labská stezka
v Ústeckém kraji vás provede krajinou Podřipska, Českého Středohoří a Českého Švýcarska.
Na trase vás čekají krásné turistické cíle a mnoho zajímavých míst. Během putování mohou
cykloturisté navštívit např. Lobkowiczký zámek
v Roudnici nad Labem, světoznámý Terezín,
historické centrum města Litoměřice, hrad Střekov nebo zámek v Děčíně. Unikátním zážitkem
je pak průjezd údolím Porta Bohemica, kde řeka
Labe vytvořila nevšední krajinu s hlubokým
zářezem říčního údolí do Českého středohoří.
Z Ústeckého kraje pokračuje dále Labská stezka
do Německa, kde je označována názvem Elberadweg. Vydejte se na kole podél jedné z nejkrásnějších evropských řek a objevujte historii,
architekturu i přírodu v jedinečném spojení.
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společně s automobilovou dopravou. Díky novému značení bude zvýšena bezpečnost návštěvníků Labské stezky. Dále byla v první polovině
roku 2019 zprovozněna informační linka Labské
stezky, která poskytne informace o ubytování,
stravování, cykloservisech a dalších službách
na stezce a v jejím okolí. A to vše po 24 hodin
denně a ve třech jazycích.
Důležitou součástí Labské stezky je také budování nových úseků. Ústecký kraj, který je
hlavním budovatelem Labské stezky, zahájí
v roce 2019 stavbu na několika úsecích. Do konce roku 2019 mají být nově vystavěny nebo
započaty úseky Třeboutice – Nučnice, Dobříň
– Račice a Račice – Hněvice. Nově vybudované
části Labské stezky zajistí větší pohodlí i bezpečí
pro cykloturisty.
Každý rok také probíhají akce na Labské stezce. Jedná se o zahajovací akci s názvem „Jarní
odemykání Labské stezky“ a o akci na závěr sezóny, která se nazývá „Podzimní zamykání Labské stezky“. Zahajovací akce se v letošním roce
uskutečnila 13. dubna v Litoměřicích a cyklojízdou byla propojena s obdobnými akcemi
v Ústí nad Labem a v Děčíně.

Krušnými horami na kole,
aneb po „žebříku“ na kole
Krušnohorská magistrála je jednou z páteřních cyklostezek Ústeckého kraje. V zimě patří běžkařům a v létě je vyhledávána pěšími
turisty a cyklisty. Vede celým pohořím z úplného západu republiky
z Chebu přes Klínovec, který je již
v Ústeckém kraji, až na Sněžník
u Děčína, odkud lze navázat přes
Děčín na Labskou stezku.
Na české straně lze Krušnými
horami putovat po Krušnohorské
magistrále, na německé straně
sousledně běží jedna z nejvýznamnějších dálkových cyklotras
Německa nesoucí příznačný název
Saská středohoří – „Sächsische
Mittelgebirge I-6“.
Objevovat přírodní krásy, kulturní památky čí ochutnávat regionální jídla v příhraniční oblasti
je dnes samozřejmé z obou stran
hranice. Proč tedy nepropojit obě
významné cyklostezky a neumožnit cyklistům přejíždět propojkami? Proto vznikl díky projektu
Ústeckého kraje z Cíle 3 „Cyklo-

region Krušné hory – propojení
nadregionálních cyklotras v česko
– německém Krušnohoří“.
Nový příhraniční cykloregion tvoří síť téměř 600 kilometrů
okružních cyklotras, spojených
novými dobře vyznačenými propojkami. Propojky jsou lehce rozpoznatelné podle cedulek, na kterých je z jedné poloviny umístěno
pod číslem 23 známé označení
Krušnohorské magistrály a z druhé pak logo oranžového cyklisty,
které představuje saskou cyklotrasu.
Dvanáct propojek nabízí skutečně pestrou škálu výletů pro
náročně sportovce i „sváteční“
milovníky cykloturistiky a tvoří
pomyslné příčky žebříku, který
propojené cyklotrasy evokují.
Vydejte se na kole romantickou
krajinou s malebnými scenériemi
horské přírody. Krása vodních
přehrad, rašelinišť a divokost horských luk je pro mnohé stále ještě
neobjevenou oblastí.

Trailpark na Klínovci
Potěšení z jízdy na horském kole s adrenalinovou příchutí
ochutnejte v Trailparku na Klínovci. Jakmile se dostanete lanovkou na vrchol Klínovce, čekají vás tři různě náročné lesní
stezky, které jsou speciálně navrženy pro potěšení ze sjezdu
22 km pozvolně klesajících tratí. Odpovídající náročnost zde
naleznou rodiny s dětmi, začínající cyklisté i zkušení bikeři.
Nemáte vlastní kolo nebo koloběžku? Nevadí. U nástupní i výstupní stanice lanové dráhy Prima Express (Jáchymovská) vám
půjčí vše potřebné, samozřejmostí jsou bezplatná parkoviště,
servis a myčka kol a sprchy.

www.trailpark.cz

Sport areál Klíny
Zajímavé aktivity nabízí Sport areál Klíny. Sjezdovky a okolní lesy se v létě promění v bikepark. Lanovka s držáky
na kola vás opakovaně dopraví na start různě náročných
singltreků od těch pro začátečníky až po zkušené borce, co
se nebojí skoků a překážek. Sport areál Klíny půjčuje kompletní vybavení, takže kola nebo koloběžky můžete nechat
doma, parkovat lze zdarma u hotelu Emeran, kde výborně
vaří. Místní lanové centrum a lezecká stěna je další možnou
zábavou, a pokud navštívíte Klíny v zimě, kromě sjezdovek
a snowparku si zde můžete vyzkoušet jízdu rolbou. Bláznivou rychlost zažijete i na unikátní bobové dráze dlouhé
necelých 900 m, s převýšením 130 m. Díky své konstrukci
je maximálně bezpečná. Trať vede lesem, přes sjezdovku
a křižuje i místní komunikaci, kterou překoná ve výšce 4 m
mostem dlouhým 50 m. Zpět nahoru vás vyveze lanovka,
takže zážitek se násobí.

Více tipů na výlety, akce
a dovolenou v Ústeckém kraji
najdete na

www.branadocech.cz
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Zámecké slavnosti

P. I. Čajkovskij: Labutí jezero

Ve dnech 28. a 29. června 2019 budou
Severočeské divadlo Ústí nad Labem, 20. června v 19 hodin
ve Šluknovském zámku a zámeckém parku
Baletní klasika „na špičkách“ vyprávějící severskou legendu
probíhat Zámecké slavnosti „v renesančněo dívce Odettě proměněné v labuť si získala svou nesmrtel-barokním stylu“. Program je velmi pestrý
nost díky romanticky podmanivé Čajkovského hudbě a také
a jako ochutnávku uvedeme Davida Kollera,
díky původním dochovaným choreografickým pasážím MariKabát revival, Kroky Michala Davida (reviuse Petipy a Lva Ivanova.
val), Bardi dobová kapela, Maxíci co se poV roli Odetty - Odilie se naposledy podíváme na Mizuho Nastarají o nejmenší. Kromě hudebních pódií
gatu, která tímto představením zakončí svoji taneční kariéru
a scén, bude pro nejmenší jízda na koních,
a vrátí se do svého rodného Japonska, kde chce v budoucnu
dílnička s maskoty a mnoho dalšího. Pro
Mizuho Nagata
posílit policejní řady jako profesionální policistka.
velké pak taky Ohnivá show Piráti z Karibiku na Zámeckém rybníce a v noci dobový
ohňostroj. (mestosluknov.cz) tíme?, Eddie Stoilow, Pekař, Sabina Křová- a zhlédnout nově otevřenou výstavu v děková a spoustu dalších. Více na webu vys- čínském muzeu, která je věnována právě
Africe. Vstupné činí 30 Kč. Po celý den bude
mateleto.cz
„Zlatý devadesátky“
probíhat Africká charitativní tombola, její
Pokud jste si ještě nestihli zakoupit lístvýtěžek poputuje k těm nejchudším naší
Výstava
bonsají
ky, neváhejte, už vám moc času nezbývá.
planety. 
(muzeumdc.cz)
Ve
dnech
od
29.
6.
7.
7.
2019
se
na
zámku
A o čem že je vlastně řeč? O mejdanu, který
se koná dne 23.6.2019 v letním kině v Ústí v Libochovicích koná již 30. ročník výstavy

ZA KULTUROU

V KRAJI

bonsají, který pořádá Bonsaj klub Libochovice. Nejen, že zde získáte cenné rady
od odborníků, budete mít možnost si zakoupit odbornou literaturu i bonsaje. Doba
konání od 9.00 – 17:00 hodin.
(zamek-libochovice.cz)
nad Labem. Budete si moci nostalgicky zavzpomínat na hvězdy 90. let, na koncertě
vystoupí např. 2 Unlimited, Captain Jack,
Snap!, East 17, Milli Vanilli. Uvádět bude DJ
Pavel Cejnar a Ondray. Další informace také
na www.facebook.com/usteckedevadesatky.
(program.ksul.cz)

Hudební festival Vysmáté léto
v Kadani

Každoročně se koná v Kadani jeden z největších hudebních festivalů Ústeckého kraje Vysmáté léto. Letos je to již pošestnácté Za exotikou do Oblastního
a uskuteční se v sobotu 29.června od 10:00
hodin, tradičně mezi řekou Ohří a Kadaň- muzea v Děčíně
ským hradem. Na dvou podiích se vystřídá Dne 8. 6. 2019 od 11:00 hodin se v děčínvíce jak desítka interpretů, těšit se můžete ském muzeu konají africké muzejní trhy.
např. na kapely Kryštof, Horkýže Slíže, Pole- Díky společnosti Virunga budete moci
ochutnat nejrůznější exotické africké ovoce, přírodní bez chemie a konzervantů, dále
sušené exkluzivní ovoce, koření ze Zanzibaru, čokoládu či čerstvé kakaové boby. Čeká
vás ochutnávka originálních afrických jídel,
např. ryby s kořením, grilované banány,
smažená rýže či masové kousky v omáčce.
A co víc, možná si domů odnesete zakoupené tradiční africké oblečení a obuv. U této
příležitosti máte možnost také navštívit
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55. ročník hudebního
Beethovenova festivalu

Od 23.května se v průběhu čtyř týdnů koná
celkem devatenáct koncertů v jedenácti městech Ústeckého kraje. Mimořádný
úspěch měl zahajovací koncert se světoznámým Janoska Ensemble. Závěrečný
koncert hudebního festivalu Ludwiga van
Beethovena se koná dne 20. června v 19:00
hodin v Domě kultury Teplice. Můžete se
těšit na Český filharmonický sbor Brno se
sbormistrem Petrem Fialou a Severočeskou filharmonii Teplice s dirigentem Petrem
Vronským s umělci jako Marta Reichelová
(soprán), Barbora Polášková (alt), Jaroslav
Březina (tenor) a Martin Gurbal´(bas).

SEJF
4Ǚ:ÐǕ5Ð2

Pavel Synek
Pavel Synek je jednou z výrazných postav Teplické fotograﬁcké
scény, Pavla i jeho fotoaparát jste mohli v akci zastihnout mimo
jiné na SEJF festivalu. Co ho k fotograﬁi přivedlo? A jak jeho tvorbu
ovlivňuje severočeské prostředí?
Co bylo tvojí hlavní motivací, když ses rozhodoval, zda
se fotograﬁi věnovat? Hraje pro tebe větší roli osobní
nebo profesionální hledisko?
Popravdě? Prvnotní motivací byla asi nuda. Chvíli po škole jsem
moc nevěděl, co s volným časem, jeden známý v hospodě u piva
mluvil o svém novém foťáku, zaujalo mě to, začal jsem googlit…
to bylo skoro před sedmi lety. Rozhodně je důležitější osobní aspekt. Vášnivý amatér často udělá nápaditější, zajímavější fotku,
než neosobní profesionál.
Máš mezi fotografy nějaký vzor? Ať už z hlediska vizáže nebo
techniky, prostě někoho, kdo ovlivnil významným způsobem to,
co děláš, i jak to děláš?
Konkrétní vzor, ke komu bych vzhlížel, asi nemám. Ale určitě
moje uvažování před lety hodně ovlivnil Tepličák Petr Hricko, díky
kterému jsem pochopil, že se dá dělat „komerční“ fotka i jinak,
než kýčovitě fotit těhulky a miminka na dečce – což jsem nikdy
nechtěl. Martin Loncarič mi ukázal, že se nad focením dá přemýšlet
i jinak, než podle rad z učebnice…

www.facebook.com/sejfteplice

Máš k některým z vlastních fotograﬁí sentimentální vztah? Dostal
ses při focení někdy do situace, na kterou nikdy nezapomeneš?
To rozhodně mám! Těch významných fotek není moc, ale některé mě vrací do hezkých chvil v minulosti, připomínají životní
fáze, určité lidi… Nenapadá mě žádná konkrétní super-situace,
ale rozhodně mě focení dostalo na mnoho míst, kam bych se
jinak nedostal nebo nevydal, dalo mi spoustu zážitků, poznal jsem
hodně zajímavých lidí.
Jaké podmínky pro fotografování podle tebe poskytují Teplice
a celý region severních Čech? Narazil si při práci na některá málo
známá, a přesto fascinující, místa, která by měl člověk určitě
navštívit?
Teplice a Sever obecně mají výhodu v poloze i rozloze – člověk
sedne na autobus nebo do auta a za chvíli je v krásné přírodě
i v betonové šedi. Nevím, zda se to dá považovat za málo známá
místa, ale určitě všem doporučuji vyrazit v našich Krušných
horách i jinam než na Bouřňák nebo Komárku – nabízí toho
k „prošmejdění“ mnohem víc!
Významnou část tvojí tvorby zaujímají portréty. Jaká je z tvého
pohledu práce s lidmi - máš s nimi spíše dobré nebo špatné
zkušenosti?
Pořád tvrdím, že lidi fotit neumím. Práce s lidmi je nesmírně
náročná – každý člověk je jiný, jinak se chová před foťákem, jinak
reaguje na podněty. Někdo překoná stud za 5 minut focení, někdo ho nepřekoná ani za 2 hodiny. Ale obecně mám spíš dobré
zkušenosti, poznal jsem díky focení portétů zajímavé lidi, a mohl
leckdy nahlédnout do jejich života, nebo za „oponu“ jejich práce.
www.pavelsynek.cz 21

Neschovává se za naučené fráze, umí problémy pojmenovat. Na rozdíl od jiných byl a je
nebývale otevřený. Trenér prvoligového FK Teplice Stanislav Hejkal si hned po svém
příchodu získal fanoušky na svou stranu. Nepřestali mu věřit ani poté, co jeho mužstvo
zpackalo závěr uplynulého ročníku nejvyšší fotbalové soutěže. Kladenský rodák, jemuž
se familiárně říká „Standa z Kladna“, fotbalem žije snad 24 hodin denně, vypustit
neumí ani na dovolené. Když jsme se s ním ohlíželi za nepříjemnostmi, které ho v květnu
potkaly, ještě v tu chvíli se budil hrůzou.

STANDA
z Kladna
S Teplicemi jste si v závěru minulé sezony prožil nelehké chvilky. Během domácího
zápasu s Mladou Boleslaví, který skončil
porážku 0:8, jste vypadal na infarkt. Co se
ve vás dělo?
Byly to nepopsatelné pocity. Tím si každý
musí projít sám, to se nedá popsat. Prohrát
takovýmto způsobem s týmem, který máš
rád, pro který žiješ. Být u toho nejhoršího výsledku v jeho historii... To je naprosto děsivé.
Hodně mě to ranilo. Vůbec jsem nečekal, že se
to stane. Ještě teď jsem z toho špatný.
Uvažoval jste o tom, že zajdete k doktorovi, aby vás prohlédl?
Po zápase jsem u něho raději byl. Můj stav
mi pak ani neumožňoval jít ven a relaxovat.
Omluvili se vám hráči za to, co ne
hřišti předvedli?
Jen jeden. Nemůžu říct, že bych
očekával omluvu, ale zamrzelo mě,
že sebereflexe byla jen u jednoho
hráče.
Je o vás známo, že fotbal
máte v hlavě téměř pořád. Vypustíte ho z ní alespoň na dovolené?
Jednou za rok jezdíme s manželkou k moři. Ale abych u něho
vypnul, to nejde. Jsi pořád na telefonu, hledáš posily, přemýšlíš
o fotbale. Neumím ho dostat z hlavy.
Žena hudruje, ale nedá se nic dělat.
Už si zvykla, že dvě hodiny na pláži
protelefonuji.
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Tím jak o fotbale přemýšlíte 24 hodin denně,
mi připomínáte Vlastu
Marečka, který také
trénoval Teplice. Jeho
ale to, že neuměl zvolnit, později zabilo. Určitě
vám už řada lidí řekla,
že byste měl ubrat.
Dej mu pánbůh leh-

kou půdu. (zaťuká na sklo) Říkají mi to. Ale
já nemám rád výraz „užívej si to“. Jak si mám
užívat zápas? Upínám se ke hře, k výsledku.
Každá minela mě trošku stresuje. Říkám si,
proč to není tak a tak. Prostě si neumím zápas
užít, jsem při něm ve stresu.
Máte syna. S ním se určitě od stresu odreagujete.
Mám šestiletého kluka. S ženou
jsme se poznali později, oba jsme
prvorodiče. O to víc si kluka
užívám. Jsem strašně rád
za každou jeho přiblblou
otázku. Odpovídám mu
na ni, jak jen umím. To
je pro mě relax. Už ví, že
jsme trenér, vzal jsem ho
na Spartu, byl na střídačce před zápasem. Sám
začal hrát, chodím
s ním na tréninky
a moc mě to baví.

Jste z Kladna, které je dlouhé desítky let
hokejové. Proč vlastně u vás vyhrál fotbal,
když ve městě vládne hokej?
Já měl rád od malička fotbal, neumím to vysvětlit. Možná proto, že se dal mlátit na trávě
před barákem. Můj bratr hokej hrál, já od začátku inklinoval k fotbalu. Přihlásil jsem se
na něj, procházel mládežnickými soutěžemi
a nakonec jsem si zahrál druhou ligu, která už
tehdy byla profesionální.
Druhou ligu jste kromě Kladna hrál
i v Brandýse a za Xaverov. Proč jste to nikdy
nedotáhl do nejvyšší soutěže?
V době, kdy jsem hrál, ještě nebyly hranice
otevřené, v nejvyšší soutěži byla spousta vynikajících fotbalistů. Moje výkonnost v porovnání s nimi ligová nebyla. Možná, že teď bych
si ligu zahrál, když je řada fotbalistů v zahraničí, kdo ví.
Co byste jako trenér svému dvacetiletému
já vytknul?
Chyběla mi především rychlost, na té možná mohli trenéři více zapracovat. Měl jsem
takový dlouhý pštrosí krok. Na druhou stranu jsem ale byl zarputilý, byl jsem útočník
do vápna. Postupem času jsem se propadl přes

zálohu až do obrany. A tam také moje kariéry Když bylo v lize čtvrtý rok, vedl jsem tým
s Martinem Hřídelem. Byl odejit, přišel Stankončila, naposledy jsem hrál za Kralupy.
da Procházka, který pak byl nemocný, sezonu
nedokoučoval. Na konci sestupové sezony
A to už jste inklinoval k trénování?
Už když jsem kopal za Kladno, tak jsem za- jsem tým vedl já, první utkání bylo v Tepličal spolupracovat s trenérem Mírou Koubkem cích, kde jsme prohráli 0:5. Nebylo zbytí, sejako jeho asistent. Kariéru jsem uzavřel ve 32 stoupili jsme. Rozjel jsem druhou ligu, ale už
letech. Řekl jsem si, že nemá smysl se dál trápit tu nebyli hráči, nebylo to dobré. Po čtvrtém
v krajském přeboru, že radši budu trénovat. kole jsem skončil, Kladno nakonec sestoupilo
Začal jsem trénovat děti, pak jsem pomáhal a propadlo se do nižších soutěží. Šel jsem tehdy radši k mládeži, to mi dávalo větší smysl.
u áčka. Hlavní bylo, že mě to bavilo.
Měl jsem jít dělat s Mírou Koubkem asistenta
do Ostravy, ale já už chtěl trénovat sám. Pak
A bavilo vás i sebevzdělávání?
Bavilo mě koukat se na zkušené trenéry. přišla nabídka znovu. Byl bych asistent a zároNa to, jakými systémy se hraje a tak. Říkal veň bych vedl béčko Baníku. V ten moment mi
jsem si, že to by mohla být moje cesta. Začal ale tuto pozici nabídl Honza Skýpala v Teplijsem studovat trenérskou licenci B a najednou cích. Bylo to blíž Kladnu, proto jsem se rozhoten sport vypadal z pohledu trenéra úplně ji- dl pro Teplice.
nak. To béčko bylo především o tom, abych
V Teplicích jste působil jako asistent trese z hráče stal trenérem, čili abych z jednoho
nérů Rady a Ščasného, který si vás pak vzal
břehu přeplaval na druhý.
do Sparty. To byl pak jiný svět, že?
Zdeněk Ščasný mi v Teplicích dával velký
Popište, jak jste se z Kladna dostal poprvé
prostor. Byl jsem rád, že si mě pak vzal s sedo Teplic.
V Kladně jsem měl tu čest působit vedle bou do Sparty, taková nabídka se neodmítá.
pánů Koubka, Šilhavého, Kotala, samých tre- Vždy jsem udělal nějaký krok dopředu. Když
nérských veličin. Působil jsem jako jejich jsme jeli s Kladnem k prvnímu kolu druhé
asistent, Kladno pak hrálo i nejvyšší soutěž. ligy do Jihlavy, tak jsem si říkal super, to už 

NABÍZÍME 30 MODELŮ STANŮ

TECHNOLOGIE
FRESH & BLACK
Stan ARPENAZ 4.1 FRESH&BLACK
QUECHUA
Ložnice: 240 × 210 cm. Předsíň: 5 m² s podlážkou.
Materiál Fresh: omezuje nárůst teploty uvnitř stanu.
Materiál Black: zaručuje 99% zatemnění ložnice.
Odolný vůči dešti i větru.

3 999Kč

Olympia Teplice
decathlon.cz
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s Trubačem dostávají hodně prostoru v áčku Teplic, oba jsou mládežnickými reprezentanty.
Při dalším angažmá ve Spartě jste ale netrénoval, ale dělal
skauta a sledoval soupeře. Bavilo vás to?
Je to dobré, lítáš po světě, skautuješ hráče, mapuješ soupeře pro
Spartu Praha. Letíš do Kodaně,
pak na druhý konec Evropy. Ale
zarazilo mě, že je u toho spousta sekretářské práce. Šel jsem se
koukat na hráče, ale pak jsem
o nich musel napsat pětistránkový elaborát. De facto jsem jen psal
do počítače, co si myslím o tom či
onom hráči. Říkal jsem si, že vůbec nejsem na hřišti, začínalo mi
to chybět.

je profi fotbal. Pak si zvykneš, najednou postoupíš a hraješ první
ligu. První kolo na Spartě, hráli
jsme tam 0:0, fantazie. Pak zase
čtyři roky v první lize, zvykneš si.
Po přesunu do Teplic jsem si říkal,
že to bude něco jiného, než bylo
Kladno. A bylo. Organizačně to tu
skvěle fungovalo pod nebožtíkem
Hrdličkou, bylo to super, moc
jsem si vše pochvaloval. A když
jsem přišel do Sparty Praha, pocítil jsem, jaký je to obrovský kolos.
Lidé mi říkali, abych tam nechodil, že je tam velký tlak.

Tipuji, že jste proto neváhal,
když se Teplice ozvaly s prvoligovou nabídkou. Poprvé jste
mohl být na lavičce jako hlavní
trenér.
Teplice odvolaly Dana Šmejkanám vyhrát Juniorskou ligu, byla la a nabídly mi, že můžu trénovat
to nádherná sezona. Viděl jsem po něm. Nechtěl jsem se někam
kluky zlepšovat, měli touhu uspět. cpát, ale kluky jsem znal, toužil
Mě bavilo, že to baví je.
jsem to zkusit a zase se posunout.

vyhráli jednou za měsíc a bylo to
skvělé. V Teplicích dvakrát za měsíc, bylo to dobré. Když se ale
ve Spartě i s pohárem nevyhrálo
pětkrát v měsíci, tak to dobré neNebral jste to jako sešup? Ze
bylo. Ve Spartě se prostě musí vySparty k juniorce Teplic…
hrávat každý zápas.
Opravdu nebral. Když máš fotVe Spartě jste měl být dva mě- bal rád, tak je jedno, co trénuješ.
síce, ale byly z toho nakonec dal- Mohl jsem si to dělat podle svéší dva roky navíc. A zase zavolaly ho, pan Šmejkal mě nechal hrát
systém se třemi obránci, i když
Teplice.
Zavolal mi Kuba Dovalil, teh- áčko ho nehrálo, za to mu děkudejší sportovní ředitel FK Teplice, ji. Kolektiv byl opravdu výborjestli by mi nevadilo trénovat ju- ný, měl jsem tam skvělé hráče.
niorku. Já mám fotbal rád, je mi Dávám k dobrému, že jsem hrál
A byl, že? Od vedení, fanouš- jedno, jestli budu trénovat žáky, na začátku soutěže se středovou
chlapy, nebo juniorku. Vždy to řadou Král, Žitný, Trubač. Podíků, médií…
Byl. Od všech. Média vás tlačí, ale musí mít smysl, ti kluci se vejte se, kde teď ti hráči hrají. Král
vedení, fanoušci. Na Kladně jsme musí chtít posouvat. Podařilo se je ve Slavii a reprezentaci, Žitný

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

Pokud bych měl přemýšlet čistě matematicky, tak mi vychází,
že příští nabídka bude ze Sparty
na post hlavního trenéra.
(smích) Já myslím, že ne, že ze
Sparty mi nabídka na trénování
áčka nepřijde. Chtěl bych co nejdéle vydržet v Teplicích, mám to
tu rád, cítím velkou výzvu tu něco
dokázat. Když to spočítám, tak
už jsem v Teplicích stejnou dobu,
jako jsem byl na Kladně, už se to
přelévá. Jsem za možnost trénovat
Teplice opravdu rád a doufám, že
důvěru vedení nezklamu.

RECYKLOJÍZDA

připomene,
že baterie do koše nepatří

K Recyklojízdě se přidávají i další nadšenci včetně hendikepovaných sportovců, například z Cesty za snem

Zvyšovat povědomí o třídění
a recyklaci baterií bude již potřetí projekt Recyklojízda. Tříčlenná
skupinka cyklistů na elektrokolech vyrazí na svou recyklačně
osvětovou tour 11. června. Za 10
dní plánuje zdolat přes 800 kilometrů. Během svého putování navštíví 25 měst, ve kterých ji čekají
setkání s občany a zástupci městských úřadů. Cesta Recyklojízdy
začíná v severovýchodní části republiky v Českém Těšíně
a končí ve městě Ostrov
na druhém konci republiky na úpatí Krušných hor.
Projekt organizuje nezisková společnost ECOBAT a informace o něm
jsou k dispozici na webu
recyklojizda.ecobat.cz a na facebookovém profilu Recyklojízda.
„Za posledních deset let se
množství baterií odevzdaných

v České republice k recyklaci více
než zčtyřnásobilo. Stále však platí,
že je to jen necelá polovina z baterií, které se dostávají do oběhu,“
říká Eva Gallatová, členka týmu
Recyklojízdy a také zástupkyně
ECOBATu, a dodává: „Sedáme
proto na kola, abychom se na naší
cestě mohli potkat i s lidmi, kterým
třídění baterií zatím nic neříká

a pokusili se je přesvědčit, že baterie opravdu do koše nepatří, a je
třeba je odevzdávat k recyklaci.“
Ve městech, kterými Recyklojízda projede, se budou konat krátká
půlhodinová setkání s širokou
veřejností. V řadě z měst už nyní
probíhají sběrové akce, baterky
mohou lidé nosit i na samotná setkání, jsou pro ně připraveny zdar-

ma krabičky Ecocheese na třídění
a skladování použitých baterií
v domácnostech. Sportovně zdatní se mohou k týmu Recyklojízdy
i připojit a část cesty s ním zdolat
na kole či elektrokole.
Na své cestě Recyklojízda zavítá do těchto měst: Český Těšín,
Karviná, Bohumín, Opava, Krnov,
Bruntál, Rýmařov, Šumperk, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Rychnov
nad Kněžnou, Náchod, Trutnov,
Vrchlabí, Jablonec nad Nisou, Liberec, Česká Lípa, Děčín, Ústí nad
Labem, Teplice, Litvínov, Most,
Chomutov, Kadaň a Ostrov. Itinerář je k dispozici na http://recyklojizda.ecobat.cz/pripojte-se/.
Velmi cenná je pro projekt pomoc a podpora všech městských
úřadů, ve kterých proběhnou setkání s Recyklojízdou. Záštitu nad
Recyklojízdou v Moravskoslezském kraji převzal hejtman Ivo
Vondrák a náměstkyně hejtmana
Jarmila Uvírová. Elektrokola a další cyklo vybavení pro zdolání celé
trasy Recyklojízdě zdarma zapůjčuje firma MOJEKOLO. Zdravé
snídaně a sladké odměny pro děti,
které přijdou na setkání s Recyklojízdou, poskytuje společnost ROSSMANN. Za mediální podporu patří díky odbornému měsíčníku pro
průmyslovou a komunální ekologii
Odpadové fórum, dále také projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko.
V Ústeckém kraji je mediálním
partnerem magazín RegioRevue.

Přijďte také podpořit
dobrou věc
Kdy a kde v Ústeckém kraji?
Dne 18. 6. 2019

Česká Lípa
- nám. TGM v 9:00 hod.
Děčín
- Smetanovo nábř. ve 12:00 hod.
Ústí nad Labem
- Lidické nám. v 15.00 hod.

Dne 19. 6. 2019

Teplice
- nám. Svobody v 9:00 hod.
Litvínov
- u Scholy Humanitas v 11:00 hod.
Most
- Radniční ve 14:00 hod.

Dne 20. 6. 2019

Chomutov
- nám. 1. máje v 9:00 hod.
Kadaň
- Mírové nám. v 11:00 hod.
Ostrov
- Mírové nám. ve 14.30 hod.
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Radost z jízdy

OBJEVUJTE.
BMW X1 JIŽ OD 8 999 KČ BEZ DPH MĚSÍČNĚ.
WWW.KOPECKY.CZ
Kombinovaná spotřeba v l/100 km 6,0–5,9. Emise CO2 v g/km 139–136.
Tato nabídka operativního leasingu je kalkulována na vůz BMW X1 sDrive 18i s JOY paketem (musí obsahovat automatickou převodovku
a parkovací senzory, zbytek výbavy dle přání klienta, pořizovací cena vozu 800 700 Kč vč. DPH) za podmínek 0% akontace, 48 měsíců,
15 000 km/rok, obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění, GAP, pojištění skel a balíček servisních služeb BMW Service Inclusive
obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let nebo do najetí 100 000 km. Splátka s DPH činí 10 888 Kč. Nabídka je určená pro plátce DPH.
Kalkulace pro neplátce bude zpracována na požádání. Nabídka platí do odvolání. Služby BMW Financial Services v České republice jsou nabízeny
prostřednictvím UniCredit Leasing CZ, a.s., a UniCredit Fleet Management, s.r.o.

KOPECKÝ AUTO s.r.o.,
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527

INZERCE

ZŠ Edisonova Teplice
na republikovém finále v minifotbale
Po vítězství v okresním kole i v krajském kole
jsme postoupili do kvalifikace o republikové finále v minifotbale. V rozhodujícím zápase jsme
prohráli se ZŠ Eden Praha 2:1. Pro náš tým to bylo
velké zklamání, ale takový je sport. Po pár dnech
však přišla zpráva, že ZŠ Eden do rep. finále nenastoupí a my je máme nahradit v tomto klání nejlepších fotbalistů základních škol České republiky. Tuto výzvu jsme rádi přijali.
Republikové finále ve Spořicích u Chomutova se
konalo 23. – 24. května 2019 a zúčastnilo se 6 škol
v kategorii chlapců i dívek.
Ve skupině jsme narazili první den na ZŠ Příbram
– Březové Hory a zvítězili jsme 4:1. Druhý zápas
byl velmi tvrdý a po boji jsme prohráli se ZŠ Sever Hradec Králové 4:3. Tento výsledek nás poslal
do semifinále z druhého místa.
V pátek nás čekal vítěz druhé skupiny ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště. V prvním poločase jsme inkasovali rychle 3 góly a soupeř kontroloval hru. V druhém poločase jsme hráli výborně a měli
jsme obrovskou převahu, ale skórovali jsme pouze jednou.
V zápase o 3. místo nás čekala ZŠ E. Rošického, Jihlava. Tento zápas byl v naší režii a zvítězili jsme jasně 5:0. Získali jsme 3. místo v konkurenci
velmi silných a vyrovnaných soupeřů.
O tento úspěch se zasloužili: Radek Charvát, Martin Kříž, Daniyl Dolechek, Ladislav Jamrich, Matyáš Lána, Patrik Život, Matyáš Korselt, David
Köstl, Michal Trnovec, Marek Jungmann, Jakub Lachman a Martin Růžička. Poděkování patří i p. uč. Jitce Hozákové, p. uč. Vítězslavu Justovi
a trenérovi Miroslavu Vlasákovi.

POTŘEBY
PROPRO
DOMÁCNOST
1 - POTŘEBY
DOMÁCNOST
• SHÁNÍM menší kuchyňskou linku do zahradní
chatky ve slušném stavu za rozumnou cenu. Tel.:
733 272 377. (5101)
• PRODÁM vestavnou el . troubu GORENJE 1 000,-Kč
sklokeramickou varnou desku WHIRLPOOL 500,-Kč
mikrovlnou troubu SENCOR 400,-Kč. Vše v dobrém
stavu cca 1 rok v provozu. Teplice. Tel.: 737 242 695.
(5102)
• NABÍZÍM tyčový vysavač zapojit do sítě, sáčkový,
regulace, výkonu při vysávání, 1 600 W, pěkný bezporuchový za 650,- Kč. Tel.: 737 843 626. (5103)
• PRODÁM kamna PETRY vhodné na chatu, jsou bezvadné. Tel.: 727 980 733. (5104)

NÁBYTEK

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM elekt. polohovací křeslo s možností polohy do stoje. Celokožené tmavě hnědé barvy, téměř

nepoužívané. PC 13 300,- Kč nyní 7 000,-Kč. Tel.:
732 437 252. (5201)
• PRODÁM tmavý dřevěný nábytek „Selská jizba“ celkem 6 samostatných kusů + kulatý,rozkládací stůl se
čtyřmi židlemi.Vhodný na chalupu, chatu. 2x spodní
skříňky na soklu s dvířky, 2x vrchní skříňky s policemi
1x spodní skříňka na soklu se třemi velkými, hlubokými zásuvkami, 1x vrchní skříňka s dvířky a policí.
Vše velmi pěkné, cena: 10.000,- Kč. Tel.: 607 885 066.
(5202)
• PRODÁM zahradní nábytek. Bílý plastový stůl a 4
židle - 500,- Kč. Tel.: 607 946 319. (5203)
• DARUJI za odvoz rozloženou dvoudveřovou skříň, 2
šuplíky, desky ze skříní, polystyrenové desky hloubka
5cm. Tel.: 770 698 445. (5204)
3 - HRAČKY-KOČÁRKY
HRAČKY-KOČÁRKY
• PRODÁM krabici plyšových hraček, zvířátka,
různé druhy a velikosti, jako nové za 350,- Kč. Tel.:
604 782 643. (5301)

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

ODĚVY

R0582033

4 - ODĚVY

• MAMINCE poskytnu levně oblečení na miminko
na první půl-rok, body, košilky, kalhotky, kombinézky,
čepic. atd. krabice, věci vše pěkné , cena dohodou.
Tel.: 739 816 462. (4401)
• PRODÁM levně atraktivní oblečení ve výbavičce
od 0- 6 měsíců, barvami vhodné pro obojí pohlaví,
vše nově pořizované, košilky, body, dupačky, overálky,
trička, mikinky, tepláčky, kalhoty apod, dále vybavení
do dětské postýlky. i jednotlivě. Tel.: 602 954 145.
(5402)
• PRODÁM velmi levně, za symbolickou cenu: např.

40 Kč za kus spoustu pěkného DÁMSKÉHO OBLEČENÍ trika, tílka, šaty, sukně, kalhoty, svetry a další ve velikosti 38 - 46, ve velmi dobrém stavu. Přijedu za Vámi,
nebo se můžete přijet podívat a vybrat Vy. Jsem z Ústí
n. L. Pište pouze SMS. Tel.: 728 871 864. (5403)
5 - ELEKTRONIKA
ELEKTRONIKA
• PRODÁM Xbox + hry např. ASSASIN, GTA, sluchátka. Her celkem je kolem 25 ks. Cena dohodou. Tel.:
773 607 080. (5501)

HOBBY

8 - HOBBY

• SBĚRATEL koupí větší sbírku poštovních známek.
Férové jednání, platba hotově. Tel.: 777 097 050.
(5806)
• VAŠE filmy 8mm, Betamax, VHS, HI8, Mini DV, uložím na DVD rychle a kvalitně. Odstranění chyb zdarma
včetně uložení na USB. Tel.: 603 904 397. (5807)
(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 28)

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

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

INZERCE
• 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. Platba na místě za slušné ceny.
Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu - platí stále. Tel.:
732 457 993. (4801)
• NABÍZÍM časopisy nastřádané za 3 měsíce, kompl.
neponičené Čas pro hvězdy, Rytmus života, Na kafíčko, Moje šťastná hvězda, Pestrý svět atd. i pošlu. Tel.:
605 864 376. (4802)
• PRODÁVÁTE byt, stěhujete se? Koupím vaše knihy
i celou knihovnu. Děkuji za nabídky. Tel: 721 771 991.
(5803)
• HLEDÁM někoho, kdo ovládá 3D animace v programu Blender 2.79. Tel.: 721 585 579. (5804)
• PRODÁM šicí stroj LUCZNIK typ 437 - 438 s automatickým řízením stehu. Kryt stroje tvoří estetická skříň.
Druh stehu:jednoduchý nebo trojitý, šířka stehu až
4 mm, rozměr základní desky 420 x 178. Cena 599,-Kč.
TP - Proboštov. Tel.: 777 114 812. (5805)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy jako originál též kopie,
tisky a staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.:
733 511 224. (5808)
• SBĚRATEL koupí staré hodiny nástěnné, kapesní,
náramkové, budíky, strojky a vše nejdoucí i celé pozůstalosti po hodináři. Tel:: 775 691 189. (5809)
• VYSOCE zaplatím mince, stříbrné a z obec. kovu, medaile, plakáty, řády a vyznamenání. Děkuji za nabídky.
Sběratel. Tel.: 603 230 673. (5810)
• KOUPÍM staré knihy, časopisy, bankovky, známky,
mince medaile a odznaky. Tel.: 737 397 806. (5811)
• PRODÁM cca 21 starožitných gramodesek 78 otáček,
swing, Ježek, Osvobozené divadlo v dobrém stavu
pro fandy a sběratele, slušná cena 1 tis. Kč. Ul. Tel.:
721 421 207. (5812)
• PRODÁM housle 4/4, výrobce Francesco Ruggeri,
znal. posudek mám. Tel.: 704 724 364. (5816)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíč kovář. práce. Tel::
722 150 816. (5814)

• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od r.
1890 do 1930/40 dále nást. hodin nebo figurál. aj. vše
od hodin, děkuji. Tel.: 606 957 179. (5815)
• PRODÁM VHS kazety, dokumenty - příroda, svět.
Některé nebyly ani přehrány. Velký výběr - cena dohodou. Tel.: 607 908 439. (5813)
• PRODÁM knihy historie, politiky, exilové, legionářské, cestopisné obrazové poezie, akademické , cizojazyčné, autogramy atd. Seznamy pošlu na váš email.
Tel.: 737 604 734. (5817)
• SBĚRATEL koupí staré pánské náramkové Hodinky
zn. Prim, Doxa, Zenith, Omega , Glashütte, Doxa a jiné
značky i rozbité, stará autíčka na setrvačník, na kabel , na klíček , na baterie, staré panenky i gumové,
stará chrastítka, sošky Royal Dux, vojenské věci, zlaté
a stříbrné mince , retro lampy , staré sklo, starou bižuterii, staré obrazy a další. Přijedu - platím hotově. Tel.:
776 740 851. (5820)
9 - AUTO-MOTO
PRODEJ
AUTO-MOTO
PRODEJ

NABÍZÍME MOŽNOST INZERCE

V NĚMECKÝCH NOVINÁCH

PRO DRÁŽĎANY A PŘÍHRANIČNÍ OBLAST
FREITAL, DIPPOLDISWALDE, PIRNA, SEBNITZ
Podnikatelská inzerce. Výhodná cena!
Kontakt: Redakce měsíčníku Regio
		
tel.: +420 417 534 206, sekretariat@agenturais.cz

• PRODÁM Škoda Yeti 1.2 TSI v plné záruce, naj. jen
43.000 km, r.v.2015, ABS, klimatizace, 1. Maj, koupeno v ČR i serv.u Škoda,serv. knížka,SUPER STAV jako
nový, nehav. a garáž,nekuřák.+ 4ks komp. zim.kol.
319.000,-Kč. Tel.: 604 587 457. (5902)

Prodám BMW 3, X - DRIVE
2.OD, 135 kW, r.v. 2012, 191 tis. km,
2 maj., NAVT M- PAKET, skvělý stav
375 tis. Kč

info: 602 249 446

• PRODÁM zimní pneu na diskách pro Opel R14
175/65-82T- cena 1 000,-kč. Nové letní 2 ks- 500,-Kč.
Tel.: 723 376 312. (5904)
• PRODÁM 5 ks letních pneu 165/70 r13 Matador
mp8 economy obuté na plechových discích.Málo
jeté,vzorek 5mm. Teplice.Tel.: 605 977 368. (5906)
• PRODÁM Renault lio 1.2, 2002, 170 00km Euro 3,

PROVÁDÍME:

 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
R0552003

www.elsen.cz

pěkný. Cena 20 000 ,-Kč, dovoz i výměna za auto vítána. Tel.: 606 909 901. (5907)
• PRODÁM Renault Megane Classic 1.6 16V 2002
klima, Alu kola, pěkný 130 000km i výměnou za auto
moto veterána / 20 000,-Kč. Tel.: 606 201 271. (5908)
10 - AUTO-MOTO
KOUPĚ
AUTO-MOTO
KOUPĚ

Otevřeno 2. kolo přijímacího řízení
na HGF do 20. 8. 2019
Nabízíme obory související s těžbou a využíváním nerostných
surovin, s rekultivacemi, ekonomickými aspekty, zaměřováním
zemského povrchu, tvorbou map, zpracováním odpadů atd.

https://budoucnostmahloubku.cz/most/

R05

Studium probíhá v kombinované formě v tříletém bakalářském
a ve dvouletém magisterském navazujícím programu.

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

• KOUPÍM jakýkoli motocykl Jawa - Panelka, kývačka, pérák - ČZ - Cross, moped Stadion, Velorex, vozík
Pav - Simson - MZ aj. i nekompletní nebo jen ND
velký TP doklady, dále Škoda MB 100 R /1000/120/
Garde - Rapid - Trabant aj. také stabilák, motor, různé
stroje nářadí - Platba na místě za nejlepší ceny. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu - platí stále. Tel.:
603 335 591. (41001)
• KOUPÍM auto Felicii pick-up. Tel.: 417 861 901.
(51002)
• KOUPÍM veterána 1955 - 1975 i bez dokladů. Kompletní kompletní nebo výměna za os. auto Renaul Clio,
Megane - pěkné. Tel.: 732 906 927. (51004)

BYTY PRODEJ
11 - BYTY - PRODEJ
• K PRODEJI krásný byt DR 2+1 70m2, cihla, dřev.
podlahy, vana, sprch. kout, obklady I, sanita Grohe,
kvalitní materiály. Vzdušný, světlý, výhled park. U
Metelkovy školy. Cena 1,1 MIO. Nevolat RK!! Tel.:
774 951 095. (51101)
12 - BYTY - KOUPĚ
BYTY KOUPĚ
• KOUPÍM byt v Teplicích a okolí 1+1 nebo 2+1.Platba
v hotovosti. Tel.: 705 286 945. (51201)
13 - BYTY - PRONÁJEM
BYTY PRONÁJEM
• PRONAJMU bytu 2+1, 2. p., činž. dům. Byt je po celk.
rek., plast. okna, pl. podlahy, nová kuchyň. linka, plyn.
sporák, nové plyn. topení, balkon. K dispozici sklep
a dvůr. Čisté náj. 8000,- Kč za měsíc + energie, kauce
16 tisíc Kč. Byt je ihned volný. Kontakt: 724 063 141.
(51304) 
(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 30)
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Nebytové prostory,
kanceláře a byty k pronájmu
Jaroslav Andres • tel.: 603 472 304 • phrealas@gmail.com
v centru Ústí n. L.

INZERCE

Nabízíme levné

Bližší informace

stěhování

Nabízíme bydlení
pro seniory

a autodopravu
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

HAVEL - HAVLOVÁ

Výtvarnické potřeby
Teplice, Rokycanova 896/1
Tel. 603 753 047

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

nabízíme:

• bez bourání
• montáž 3 hodiny

HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP

www.vanabezbourani.cz

POTŘEBUJETE
OPLOTIT
POZEMEK?

Areál Telasko Hudcov

R0582001

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

R0552021

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

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

kačírky, zemina,
štěrky, písky,
recyklát
Tel. 774 099 510
R0582004

TAXI

PRODE J:

www.telasko.cz
R0552022

Realitní služby, jaké si přejete

PLOTOVÉ CENTRUM

Tel.: 602 945 204

R0552013

Provozní doba:
po - pá 9.00 - 17.00 hod.

• bez nástřiku
• záruka 5 let

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

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

R0552010

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

NOVÁ VANA DO STARÉ

R0552028

R0520015

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

KLEMPÍŘSTVÍ
A RIZIKOVÉ KÁCENÍ

R0552018

R052014

ASPRA

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

OPLOCENÍ
PRO NÁROČNÉ
PLASTOVÉ
PLOTOVKY
R0582001

R0582008

Tel.: 604 844 179

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

Také vaše nabídka
může být na této
„zelené“ stránce.
Kontakt do redakce:
+420 602 643 244
email: vrculova@agenturais.cz

Silniční a odtahová služba

R0520038

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

Jindřich Langmaier

Mobil 602 287 065
www.odtahteplice.cz

přeprava osob
a majetku

R0555023

+420 606 317 031

STŘECHY
LUKÁŠ PAYERLE

R0582012

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské
a klempířské práce
Světecká 24, 417 54 Kostomlaty
+420 737 931 354
info@strechy-teplice.cz
www.strechy-teplice.cz
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INZERCE
Na trhu nejsme žádnými nováčky. Již dlouhá léta
zlepšujeme úroveň přepravy u nás a uvítáme
další talenty do týmu VAPAS, přidejte se!

ŘIDIČ MKD sk. C, E

Do našeho týmu v severních Čechách na pobočku v Lovosicích přijmeme
spolehlivého řidiče plachtových návěsů, který bezpečně a svižně dopraví
svěřené zboží do cíle. Nabízíme volné víkendy a profesionální přístup.

Kontakt: sulova.ilona@vapas.cz, tel.: 735 171 927, www.vapas.cz
T0552020

Volné nebytové prostory
po celkové rekonstrukci
k pronájmu! V přízemí
zadního traktu domu čp.
617/14 na lukrativním
Benešově náměstí v Teplicích. Tři místnosti o celkové výměře 54 čtverečních metrů, vhodné jako kanceláře či provozovna služeb.
Okamžitě k nastěhování. Nutno vidět.

Volejte 775 061 147
• SHÁNÍM byt garsonka nebo 1 + 1, v Teplicích - Trnovany. Tel.: 737 573 317. (51302)
• HLEDÁM pronájem pěkného bytu ve vile, domě,
v klidné čtvrti Teplic, ideálně balkon, terasa, zahrada.
Cenu a kauci respektuji. Solventní, bezúhonný, pořádný, majitel firmy středního věku, bez zvířat, bez dětí.
Tel.: 774 951 095. (51303)
15 - NEMOVITOSTI
- PRODEJ
NEMOVITOSTI
PRODEJ
• NABÍZÍM k prodeji pozemek v obci Žim. výměra
1357 m2, parcela č.:178/2. Cena 300,- Kč za m2. Tel.:
721 081 482. (51501)
• PRODÁM rodinný dům v Kostomlatech pod Milešovkou 3+1 (4+1) se zahradou. Tel: 606 689 911. (51502)
• PRODÁM RD v Kostomlatech pod Milešovkou. Tel.:
606 689 911. (51503)
16 - NEMOVITOSTI
- KOUPĚ
NEMOVITOSTI
KOUPĚ
• KOUPÍM garáž v Teplicích a okolí. Tel.: 608 337 738.
(51602)

• HLEDÁM pronájem zahrady v oblasti Teplice a okloí,
spěchá! Tel.: 730 630 958. (51703)
18 - SEZNÁMENÍ
SEZNÁMENÍ
• HLEDÁM se ženou, která je slušná. Nabízím přátelství. Později uvidíme, může být i mírně postižená
i cizinka. Já důchodce. TP, LT, UL. Tel.: 774 669 203.
(51801)
• CHLAP 41 let, hledá partnera „věčného kluka“ k soužití. Zájmy - příroda, sport, hory i vlaky. Jen solidní
nabídky SMS + MMS odpovědi. Tel.: 608 689 056.
(51802)
• ROZVEDENÁ nekuřačka 66/168 hledá hodného
muže, přiměřeného věku pro vzájemnou oporu a trvalý vtah. Teplic a okolí. Tel.: 604 694 829. (51803)
• NEKUŘÁK 74/164/68 nekuřák hledá k sobě ke spol.
bydlení ženu nekuřačku, štíhlé postavy, uvítám zkušenou řidičku, jsem z Mostu. Tel.: 704 446 569. (51804)
• HNĚDOOČKA 57/161 vysoká, střední postavy, hezká a mladšího vzhledu, hledá muže, který je akční
a nesedí doma v papučích. Strávíme léto spolu? Tel.:
728 224 849.
19 - ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ
ZAMĚSTNÁNÍ
• HLEDÁM práci na úklid, mytí nádobí v restauracích.
Tel.: 602 873 705. (51901)

NEMOVITOSTI PRONÁJEM

Lukrativní, nově rekonstruované nebytové prostory k pronájmu! V přízemí domu čp. 617/14 na Benešově náměstí
v Teplicích. Plocha 34 čtverečních metrů, volné ihned za
rozumnou cenu. Nutno vidět.

17 - NEMOVITOSTI
- PRONÁJEM
NEMOVITOSTI
PRONÁJEM
• PRONAJMU pivnici v Krupce, levně. Možnost ubytování. Tel.: 723 505 787. (51701)
• HLEDÁM zahradu do pronájmu, s údržbou pomohu.
Poblíž TP. Tel.: 770 698 445. (51702)

Volejte
775 061 147

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
• POHLÍDÁM vaše dítě v kočárku, dopoledne, procházkou v Zámecké zahradě nebo vyvenčím menšího
pejska, cca 2 hodiny dle potřeby 1 - 2 krát týdně. Teplice - Řetenice. Info e-mail: zameckazahrada1@post.
cz. (51902)
• DŮCHODKYNĚ shání práci na zkrácený úvazek - 4
hodiny denně. Tel.: 704 060 480. (51904)
• HLEDÁM instalaterské práce v Teplicích a okolí, mám
paxi i živnostenský list. Tel.: 774 297 523. (51905)
• HLEDÁM pomocníka na stavební práce okolo rodinného domu v Krupce, 1 000,-Kč za 8 hodin. Pracovitost, spolehlivost.Tel.: 737 920 329. (42001)

ZVÍŘECTVO21 - ZVÍŘECTVO
• PRODÁM psí zateplenou boudu. Velikost cca retrívr.
Cena 1 000,-Kč. Tel.: 602 715 386. (42101)
• PRODÁM mladé andulky, cena 100 Kč/ks. Ne SMS.
Teplice. Tel.: 607 919 142. (52102)

RŮZNÉ

22 - RŮZNÉ

• TEPLICKÁ pětičlenná kapela, zahraje na vaši spol.
akci či svatbě. Tel.: 721 567 597. (52209)

• PRODÁM nové řetězy na pilu „Stihl“ - 4ks. 3/8 - 56
článků. Pozůstalost. Cena dohodou. Tel.: 775 507 356.
(42201)
• PRODÁM funkční šlapací šicí stroj. zn. „Lada“, litinový stojan, sklápěcí pracovní část. Pozůstalost. Cena
dohodou. Tel.: 775 507 365. (42202)
• PRODÁM prodejní pulty 3m dlouhé část z vrchu prosklená, levně, cena dohodou. Tel:777 062 758. (52203)
• PRODÁM satelitní komplet, CV - 5 000, CINX - parabola, 80cm, držák, dálkové ovládání, kabely. Cena
2 500,-Kč. Tel.: 603 395 625 (52204)
• PRODÁM elektronickou koloběžku, NITRO SKUTR.
Tel.: 777 200 656 nebo 777 200 662. (52205)
• ZA symbolickou 1,-Kč prodám větší množství zavařovacích sklenic s víčkem. Tel.: 737 330 734. (52207)
• PRODÁM větší množství různých zavařovacích sklenic za 2 - 3 Kč / ks. Teplice, Trnovany. Tel.: 737 716 616.
(52208)
• PRODÁM větší množství náhradních dílů na Favorita. Pak svářečku el. 220W Itálie, kovový regál velký,
váhu Vítkovice 200kg a ořechy 1kg / 50,-Kč. Tel.:
728 718 449. (52210)
• PRODÁM dívčí batoh pro 1. - 3 . třídu cena 750,- Kč.
Tel.: 774 585 812. (52212)

Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m 2 do 5 000 m 2
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Radek Andres
tel.: 774 077 050 • phrealas@gmail.com

R0552009

NEMOVITOSTI PRONÁJEM

www.vyhodnereality.cz

R0552002

VÍCE NEŽ 4 000 DRUHŮ
MASIVNÍHO NÁBYTKU

• PRODÁM parfémovanou vodu LIU*Jo, 30ml, dámská, PC 900,- Kč za 650,-Kč , parfémovanou vodu
AVON - Luck, 50ml, dámská, orientálně-ovocně-květinová, za 350,-Kč (PC 550,-). Nevhodné dárky!! Dále
čisticí kartáček Skinvigorate od MARY KAY, nepoužívaný, zabalený, za 850,-Kč (původní cena 1500,-). Mohu
poslat na dobírku, či osobní předání v UL či TP. Tel.:
607 691 750. (52211)
• PŘEPÍŠI vaše videozáznamy ze všech existujících
formátů na DVD. Přepisy na studiových zařízeních.
Možnost střihu, potisku, DVD atd.. Tel.: 725 065 344.
(52213)
• PRODÁM prodejní pulty 3m dlouhé část z vrchu prosklená, levně, cena dohodou. Tel:777 062 758. (52203)

Přijmeme

ELEKTRIKÁŘE

/pracovníka elektroúdržby.

Tel.: 774 532 289

R0552003

LIKVIDACE

ÚČETNICTVÍ,

VÝSTAVNÍCH VZORKŮ

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

OD Labe 2. patro

DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY
R0552017

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.

• PRODÁM 4 kolový vozík pro špatně chodící PC
2 400,-Kč nyní 850,- Kč, málo používaný. Tel.:
723 644 405. (52214)
• DARUJI rodinný stan s ložnicí pro 4 osoby včetně hliníkové konstrukce. Tel.: 737 131 201. (52215)
• PRODÁM elekt. gril, el. ždímačku na prádlo, dvě
klece na andulky, dřevěnou desku s otvorem na kulatý
dřez, digitální kameru, fotoaparát, nádobí a mnoho
jiných věcí hodících se na chalupu. Tel.: 704 520 930.
(52216)
• PRODÁM pěkné sazenice červených rajčat F1C1 Tornádo a Purino + datlových rajčat v kalíškách od půl-kilového jogurtu. Cena 8 Kč/ks. Volejte po 18.30 hodině
a nechte dlouho vyzvánět. Tel.: 474 542 462. (52217)
• PRODÁM větší množství ručního zámečnickéh onářadí, cena dohodou. Štafle dřevěné, 2 m + nástavce.
Schůdky kovové skládací. Tel.: 739 692 725. (52218)
• PRODÁM Abri Soft Superdry x 30, 60 x 90cm
254124 2 x balení – 400Kč. Abri – flex Poemium x
14 100-140cm, Abri flex 40 – 56 REF 41086 8xbalení
za 2 500,-Kč, Tena Slip Maxi large x 24 711024 2xbalení za 800,- Kč. Tel.: 603 395 625. (52219)

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

iTeplice.cz SLEVY AŽ 70 %

zpravodajství Teplicka

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

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

www.sobnabytek.cz
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