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Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou
Hledáme posily do výroby

•
•
•
•

Seřizovač
Nástrojař
Strojní zámečník
Elektrikář

Na výrobních pozicích nabízíme
až 35.000 Kč měsíčně plus roční
benefity až 40.000 Kč, nově také
náborový příspěvek ve výši až 20.000 Kč.

Dále hledáme tyto pozice:

• Senior Controller
• Technik BOZP

R0908001
R088001

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
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PODZIMNÍ VELETRH
ZAHRADA ČECH

O největší výstavní akci
na severu Čech

16-17

8-10

12

PRVNÍ VE STŘEDNÍ
A VÝCHODNÍ EVROPĚ

15

TADY BYLI DOMA

Příběh FLOAT začal
v sedmdesátých letech
minulého století - nová světová
technologie v řetenické sklárně

Výstava umělců, kteří
v poválečném období
většinou nuceně odešli
z republiky

22-23

ŠANCE 2019

Regionální veletrh
středního vzdělávání

Německá společnost

hledá spolehlivé

řidiče kamionů

do 18 t pro dodávky masa do severních Čech.
Sídlo společnosti: Döbeln u Drážďan.
SAMETOVÉ TEPLICE

30 let od první ekologické
demonstrace v Teplicích

Pracovní doba: 40h / týden.

S NOVÝM SRDCEM
ZPĚT DO ŽIVOTA

Vše ostatní během přijímacího pohovoru.

Příběh mladého muže
s transplantací srdce

Telefon: 608 558 287

Měsíčník REGIOREVUE • Vydává Agentura IS Teplice s.r.o., U Císařských lázní 7 • info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206
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AUTOMECHANIK

C

M

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

R0952002
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Kontakt: adolf.vitu@chara.cz
417 563 025

K
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Novinky z centra

Starbucks se představuje

Sháníte malý dárek, který zaručeně potěší? Zastavte se určitě
v naší prodejně HOROSKOP. Nově ji najdete vedle ALBI na hlavní
pasáži poblíž vchodu z nám. Svobody.
Nákup hraček pro vaše ratolesti si zpříjemníte v POMPU. Prodejna, která je v Teplicích jediná, prošla na konci září modernizací
a výběr dárků pro děti tak v předvánočním období bude pro vás
ještě příjemnější.
Příznivci kryptoměny se dočkali. V Galerii mohou nově využít bitcoinmat, který návštěvníkům umožňuje nákup či prodej bitcoinů. Naleznou jej naproti pobočce Raiffeisenbank v 1. patře.

Jedna z očekávaných novinek letošního podzimu je tu. Otevření
kavárny Starbucks jistě potěší nejen obyvatele Teplic, ale i celého
kraje. Nejbližší pobočky tohoto řetězce totiž naleznete až v Praze či Drážďanech. Chladné dny si zde můžete
zpříjemnit šálkem lahodné kávy v kombinaci například s čerstvým muffinem.
Útulné prostředí je navíc samozřejmostí.
Věděli jste, že první kavárna této
značky byla otevřena již v roce 1971?
Na otevření první pobočky v Česku
jsme si přitom museli počkat až do roku
2008. V současné době se Starbucks může
pochlubit více než 17 000 kavárnami v 55 státech. Je také přední pražící společností i prodejcem kávy ve světě.
A ještě jedna zajímavost, kterou možná ne všichni tuší. Název
společnosti byl inspirován románem Bílá velryba (Moby Dick)
a v lidech vyvolává pocit romantiky spojený se širým mořem
a námořnickou tradicí dávných obchodníků s kávou.

Čistírna v centru města
Už jste využili služeb naší čistírny? Kabáty, saka, kalhoty, svetry,
košile či boty, s tím vším si poradí specialisté z prodejny „5 a sec“.
Čistírna je součástí mezinárodní sítě uvedené značky a v Ústeckém kraji ji najdete exkluzivně pouze v Galerii Teplice. Čistírnu
můžete navštívit u vchodu do Alejní ulice a její předností je rychlost i kvalita služeb. S klubovou kartou navíc výrazně ušetříte!

Vše pro domov
Obchodní centrum Galerie Teplice rozšiřuje svou nabídku o další
služby pro zákazníky. Nově se v nejbližší době otevře prodejna
ProSpánek, která nabízí vše pro pohodlí vaší ložnice. Sháníte
matrace pro zdravý spánek, polštáře či povlečení? Pak si zde určitě vyberete.
Navíc se také můžete těšit na novou prodejnu BANQUET. Zde
zákazníci naleznou kompletní sortiment domácích potřeb, keramiky, užitkového skla a porcelánu.
Obě prodejny budete moci navštívit v 1. přízemním patře. A kde
konkrétně? ProSpánek naproti prodejně dm drogerie a BANQUET
vedle supermarketu Korzo.

Nový Trojanův film se natáčí
na Šluknovsku

kovávala komunikaci mezi Varn- Soutěž o nejinovativnější
sdorfem, Šluknovem a Rumburkem.
firmu regionu za rok 2019
Varnsdorf, kde se většinu času naDruhý ročník soutěže o nejinotáčí, má podle herce Jiřího Macháčka ojedinělou atmosféru, a právě vativnější firmu regionu za rok 2019
vyhlásil Ústecproto si štáb vybral šluknovskou
ký kraj společkrajinu. Natáčení by mělo skončit
ně s Inovačním
v listopadu a v kinech by se měl
centrem Ústeckého kraje. Přihlášky
Bouřňák objevit na jaře 2020.
(kr-ustecky.cz) mohou podávat podniky v kate-

KALEIDOSKOP

Šlukdorf – spojení názvů měst
Varnsdorfu a Šluknova vytvořilo fiktivní prostředí v právě natáčeném
filmu Bouřňák režiséra Ondřeje Trojana. S hledáním ideálního místa
pro natáčení celovečerního snímku
pomohla štábu i filmová kancelář
Ústeckého kraje, která zprostřed-

RAJSKÝ

Podzimní veletrh Zahrada Čech skončil
V pořadí 43. ročník zahradního veletrhu Zahrada Čech úspěšně skončil a opět se těšil vysoké návštěvnosti. Branami výstaviště prošlo v průběhu devíti dnů 86 000 lidí. Vybírat mohli z tradičního prodejního sortimentu u téměř 500 vystavovatelů a prodejců na ploše více jak 5.000 m2.
Nejnavštěvovanějšími dny byly jako tradičně obě výstavní soboty. Zatímco první výstavní sobotu navštívilo 17 000 návštěvníků, ani ta druhá
sobota nebyla s počtem 16 000 návštěvníků pozadu. „Zájem o Zahradu
Čech je každoročně vysoký. Návštěvníci vědí, že si na výstavě zakoupí
kvalitní český česnek, sazenice jahod, ovocné i okrasné stromky, cibulky i trvalky přímo od zahradníků a pěstitelů, zahradní nářadí od prvovýrobců i kvalitní zahradní techniku a každoročně se vracejí za svými
osvědčenými prodejci.“ uvedla ředitelka Bc. Michaela Mokrá.

Mostecké gymnázium
oslavilo 100 let od svého
založení

V roce 1919, tehdy ještě jako re-

goriích malé a střední a začínající
firmy do tří let se sídlem v Ústeckém kraji. Přihlašování bude probíhat do 31. října 2019. Pro odbornou hodnotící komisi bude v rámci
posuzování stěžejní inovativnost
nových či významně zdokonalených
výrobků, technologií nebo procesů. Pro soutěžící podniky a firmy
platí, že inovace či výrobky musí
být uskutečněny nebo vyrobeny
za poslední tři roky do vyhlášení
daného ročníku. Na vítěze soutěže
formní reálné, navštěvovalo gymčeká odměna ve výši 50 tisíc a titul
názium 106 studentů. Nyní jich
Inovační firma Ústeckého kraje pro
je téměř 800. I díky studentským
rok 2019 
(kr-ustecky.cz)
úspěchům je gymnázium považováno za jedno z nejvyhlášenějších
v Ústeckém kraji. Letos škola oslavila výročí 100. let své existence.
Slavnost na počest výročí se uskutečnila 21. září. Oslavy výročí se
Krupka představila nové
zúčastnil také Oldřich Bubeníček,
logo
hejtman Ústeckého kraje. „GymnáPo velkém úspěchu se zápisem zium v Mostě je prestižní školou,
na Seznam světového a kulturního která už celé století dělá čest městu
dědictví UNESCO přichází Krup- Most i celému regionu. Věřím, že její
ka s další novinkou. Nová vizuální budoucnost bude minimálně stejně
identita je navazujícím důležitým dlouhá a pestrá jako její historie,“
krokem v oblasti komunikace měs- řekl hejtman na úvod oslav v gym(kr-ustecky.cz)
ta směrem k občanům a turistům. naziální aule. 

Kancelářské
a komerční prostory
v Teplicích
Bc. Jaroslav Andres - tel.: 603 472 304
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Dominantou horního města je hrad
Krupka ze 14. století, vysoký umělecký a památkový význam mají
rovněž gotický městský kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou
hornickou zvonicí, gotický kostel
sv. Ducha, renesanční kostel sv.
Anny a historické měšťanské domy.

www.vyhodnereality.cz

Václavská pouť v Lovosicích

Svatováclavská mše. Hlavním celebrantem je Josef Šeliga a vystoupí
Tradičně na státní svátek Den
lovosický pěvecký chrámový sbor
české státnosti se v Lovosicích
Ave Verum.
sejdeme na Václavské pouti. Největší městská slavnost a zakončení
O seniorskou obálku je velký
Lovosického kulturního léta. Těšit
se můžete na bohaté tržiště, více zájem
Projekt seniorská obálka je
než čtvrt kilometru stánků, pouťové atrakce, historickou scénu, na světě teprve krátce, ale už teď
vyhlídkové lety vrtulníkem a samo- je o něj veký zájem. Obálka slouží
zřejmě na řadu hudebních hostů, jako záchytný bod pro záchranáře
kteří vystoupí hned na několika v případě, že se jejímu vlastníkovi
scénách po celém městě. V koste- něco přihodí. Záchranáři se z vyle Sv.Václava začíná v 10:30 hodin plněného listu mohou dozvědět

KOMORNÍ CYKLUS

K1

Francis Poulenc: Klavírní sextet, op. 100
Paul Dukas: Čarodějův učeň, v úpravě pro dechové kvinteto a klavír
Richard Strauss: Enšpíglova šibalství, v úpravě pro dechové kvinteto a klavír

Dechové kvinteto 4+1 s klavírem
Emi Suzuki - klavír
Petra Benešová - flétna
Martin Beneš - hoboj
Petr Kubík - klarinet
Radovan Skalický - fagot
Pavel Staněk - lesní roh

9. října 2019 v 19:00 hodin
Zahradní dům v Teplicích

Vstupné: 150,- Kč • Předprodej vstupenek v Domě kultury Teplice

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Ústeckého kraje

Louda Auto a.s., společnost s 26letou tradicí, která od roku
2015 působí také v Teplicích, představila v teplické Bartholomeus Gallery nový model ŠKODA KAMIQ.
Tři vystavené crossovery přesvědčily o pravdivosti sloganu
ŠKODA KAMIQ je první crossover, který Vám zaručeně sedne.
Nový vůz tradiční vysoké škodovácké kvality kromě důrazu na
bezpečnost přináší i mnoho komfortních vychytávek – například možnost ovládání prvků prostřednictvím chytrého telefonu. Telefon tak pomůže vyhledat vůz na velkém parkovišti
nebo na dálku zkontroluje zda jsou všechna okna na vozidle
zavřená, či informuje kolik paliva je ještě v nádrži. Na zdařilém
podvečeru v originálním prostředí bývalého kostela nový vůz
představil Michal Neruda, nový regionální ředitel provozoven
Louda Auto a.s. v Teplicích.
anamnézu, prodělané operace,
alergie, seznam léků a kontaktní
osoby. Proto by měla být obálka
na místě, kde ji nelze přehlédnout,
například na dveřích zevnitř bytu.
Projekt tzv. ICE karty byl zahájen
na Litoměřicku, dnes je využíván
v deseti krajích. Ústecký kraj plánuje projekt rozšířit po celém svém
území.
(kr-ustecky.cz)

Sanitka pro nemocnici
v Mukačevu

Ústecký kraj vyslal zástupce
na akci České dny v Zakarpatí
do ukrajinského Užhorodu, města,
které je centrem Zakarpatské oblasti, nejzápadnější části Ukrajiny.
Náměstek hejtmana pro r Zdeněk

Matouš zde předal symbolický klíč
od sanitárního vozu, který Ústecký
kraj daroval Zakarpatské oblastní
radě v rámci dohod o vzájemné
spolupráci. Sanitní vůz je určen
pro Oblastní dětskou nemocnici
v Mukačevu. Užhorodská veřejnost
měla možnost vidět i kulturní program v podání ústeckého Domu
dětí a mládeže. Došlo i na prezentaci regionálních příspěvkových
organizací, výrobních firem apod.
Dohoda o vzájemné spolupráci
mezi Ústeckým krajem a Zakarpatskou oblastní radou funguje
od roku 2017, je zaměřena především na turistických ruch a vzájemnou propagaci obou regionů.

(kr-ustecky.cz)

golfbarbora.cz
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FLOAT PROCESS. Příběh této nové světové výrobní technologie a řetenické sklárny se
začal psát uprostřed sedmdesátých let minulého století. To se zde vyrábělo ploché
sklo způsobem vertikálně taženým na strojích Fourcault, ještě
z dob pokrokového podnikatele Josefa Maxe Mühliga, který jej
poprvé realizoval v nedaleké hostomické sklárně v roce 1919.

První ve střední

a východní Evropě

Pohled na linku Float

Novou, revoluční technologii
výroby na cínové lázni plaveného
skla Float poprvé vyvinula firma
Pilkington Brothers Ltd. v St. Helens u Liverpoolu ve Velké Británii. Šlo o to, koupit licenci. ČSSR
tehdy byla součástí Rady vzájemné hospodářské pomoci, a tak
není divu, že jednání byla zdlou8

havá a složitá. Prioritou ÚV KSČ
a tehdejší vlády byl rozvoj těžkého průmyslu a krytí potřeb SSSR
a dalších zemí Varšavské smlouvy.
Tam směřovaly finanční a devizové zdroje i stavební kapacity.
Nakonec se to na základě výjimky podařilo! Rozhodnutí postavit výrobní linku plaveného skla

právě v Teplicích bylo oznámeno
6. prosince 1966. Naše republika
byla první z tehdejšího sovětského
bloku, která licenci získala.
Výstavba výrobní linky Float
byla zahájena v červenci 1967.
Nepočetný investorský útvar národního podniku SKLO UNION
plnil na stavbě kromě funkce in-

vestorského dozoru i funkci generálního dodavatele stavební
části i finálního dodavatele technologií. Stavebním dodavatelem
byla jugoslávská firma UNION
ENGINEERING Beograd, která
byla schopna nabídnout nejkratší
dodavatelský termín i dostupnou
cenu. První stavební práce byly

»

Lázeň Float 1

zahájeny v době, kdy projekční organizace SKLOPROJEKT
Praha zpracovávala výkresovou
dokumentaci, takže se stavělo
i projektovalo téměř současně. To
umožnilo realizovat obrovskou
a technicky náročnou investiční
akci v neuvěřitelně krátkém čase
– za dva a čtvrt roku do dne uvedení do zkušebního provozu. Stalo
se tak 22. 10. 1969 v 11:30 hodin,
tedy před padesáti lety.
Za účasti skupiny anglických
odborníků z firmy Pilkington
bylo do cínové lázně z vanového agregátu vpuštěno první sklo
a za několik hodin byl ustálen
pás o tloušťce 6,10 mm a šířce
3200 mm. I když první sklo ještě nebylo zdaleka tak čisté, aby
mohlo být označeno jako prodejné, vynikal skleněný pás optickou klidností povrchu a perfektní
tloušťkovou tolerancí. Tak byl, bez
účasti veřejnosti, zahájen zkušební
provoz a zároveň předepsané období plnění garančních zkoušek
podle licenční smlouvy, uzavřené
mezi Sklo Unionem a firmou Pilkington Brothers Ltd.
České ploché sklo vždy obstálo ve světové konkurenci a bylo
průkopníkem nových technologií. Dnes patří AGC Flat Glass
Czech a.s. Teplice, evropská pobočka skupiny AGC Glass, k nej-

»

větším výrobcům plochého skla
na světě. Provozy s licencí Float
Processor má tři a ročně vyprodukuje a zpracovává 480 000 tun
plochého skla především pro
stavebnictví, automobilový a solární průmysl a dekorativní sklo
a nábytek do interiérů. V závodě
nyní pracuje 620 zaměstnanců.
Historický okamžik zprovoznění
prvního Floatu si připomenou 18.
a 19. října 2019. A s nimi i jejich
nejbližší, protože v Teplicích snad
není rodiny, z níž by někdo v tomto závodě v současnosti či minulosti nepracoval.

Na první lince Float bylo docíleno těchto výrobních
rychlostí pásu skla:
tloušťka skla v mm
3
4
5
6
8
10
12

rychlost pásu skla m/h
600
450
368
317
227
183
150

Float v Teplicích byla první výrobní linkou tohoto druhu
nejen ve střední a východní Evropě.
Trvalý provoz první výrobní linky plaveného skla Float byl
zahájen po skončení zkušebního provozu 1. ledna 1970.
Hlavní snaha byla zaměřena na stabilizaci tavícího výkonu
vanové pece s denním průměrem 286 tun. Dále bylo
nutné dobudovat severní řezací linky a dokončit vytápění
provozních hal pro zimní období.
První výhas a generální oprava vanové pece první linky
Float se uskutečnil v roce 1972, další následovaly v letech
1975 a 1978. Postupně se díky těmto opatřením zvýšil výkon
tavící vanové pece na 325 tun ročně a výroba plochého
plaveného skla byla realizována v tloušťkovém rozsahu
od 3 do 12 mm, pokusně i do 16 mm.

Z archivních materiálů
připravila L. Richterová Pohled do řídícího velínu

Schématické uspořádání linky na výrobu skla Float (obr.): 1. zásobník kmene 2. zakladač vsádky 3. tavící vanová
pec 4. nevytápěná část pece s nátokem skloviny 5. plavící lázeň s roztaveným cínem 6. chladící pec 7. zařízení na
manipulaci se sklem 8. řezání skla 9. ukládání skla na palety 10. balení skla 11. doprava skla k zákazníkovi.

Na stavbě se podílela řada dodavatelských tuzemských i zahraničních podniků. Vanovou tavící pec první linky Float
postavila Teplotechna Praha, n. p. závod Teplice. Plnění cínové lázně, jejíž konstrukci zhotovily Teplické strojírny n. p.,
začalo 18. 10. 1969. Dále se na výstavbě této investice podílely ČKD Praha, Přerovské strojírny, ZPA Praha, Transporta
Chrudim, závod Úpice, ZVVZ Milevsko, BEZ Bratislava, Královopolská strojírna, Státní výzkumný ústav sklářské techniky,
Sklářské strojírny Turnov, ZEZ Praha a další. Ze zahraničních dodavatelů to byly firmy ACE, Kent, Honywell, Pinch Bamag
a CNUD, která dodala tunel chladicí pece, vytápěné elektricky s automatickou regulací.
9

A jak na začátky revoluční změny ve výrobě plochého skla
technologií Float vzpomínají pamětníci?
do červena. Chvíli jsme si lámali
hlavu, ale přišli jsme na to. V rámci spektrofloatu se na sklo nanášela
měď a olovo. My jsme ale potřebovali červený odstín a pro ten bylo
potřeba nahradit měď indiem. Tak
jsem jel do Příbrami a získal jej.
A vyplatilo se. Kromě hotelu Vladimir byl největším odběratelem
František Čuba z legendárního
JZD Slušovice“.

Vrátíme-li se k výstavbě a zprovoznění první linky na ploché
plavené sklo, nelze nevzpomenout na Ing. Zdeňka Hamáčka,
Ing. Vladimíra Tuláčka či šéfa
první linky Float Ing. Jaroslava
Beránka. Své profesi perfektně
rozuměli a uměli to s lidmi. Dokázali postavit tým ze zkušených
sklářů z Fourcaultu, ale i úplných
nováčků, od mistra výš ze středo-

Mistr hutní výroby Jiří Jonáš

Jiří Jonáš byl na lázni mistrem,
vrchním mistrem, vedoucím hutního provozu a nakonec, před
odchodem na zasloužený odpočinek, zástupcem ředitele pro vývoj
a kvalitu: „Technologii na výrobu plaveného skla Float považuji
za největší vynález 20. století nejen
ve sklářském průmyslu. Byla nová
svým principem, avšak v začátcích ještě neprozkoumaná v nuancích a záludnostech. Vždyť patent na využití fyzikálního zákona
o planparalelnosti ploch dvou kapalin o různé měrné hmotnosti byl
podán již v roce 1902, ke komerčnímu využití jej dopracovali Pilkingtoni ve Velké Británii, s nimiž
jsme jako tým technologii zdokonalovali a za to sklízeli jejich obdiv. Spolupráce s anglickou firmou
k nám přinesla střet dvou ekonomických světů. Vyrovnat se s tímto
faktorem pro nás znamenalo velké
nasazení a nemálo improvizace.
Na druhou stranu tak vznikala
krásná nejen profesní, ale i osobní
přátelství, která trvají dodnes.
Zdá se mi až neuvěřitelné, že
jsem přitom mohl být od samotného začátku. Museli jsme se
za pochodu hodně učit, protože
všechno bylo úplně nové. Používání televizní techniky v procesu,
moderní měřící zařízení, první
technologický řídicí systém IBM,
nové kvalitní materiály a zařízení, například lineární motory, to
vše byly věci do té doby neznámé
10

nejen ve sklářském průmyslu. Byla
to vzrušující doba, co chvíli se
zkoušela nová technologie. Pamatuji si, že jsme se báli vzít si řádnou dovolenou, abychom nepřišli
o něco nového. Vynikající kolektiv
pracovníků na lince Float se v Řetenicích stal tradicí. Samozřejmě,
že byly i tenkrát problémy, hlavně
s narůstajícími požadavky zákazníků. Ale s jejich řešením jsme se
zdokonalovali a technicky vyspívali. Rád vzpomínám na kolegy
Ing. Frantu Hammerbauera, Petra
Knorra, Ing. Josefa Pelce a další,
s nimiž jsme prožívali úspěchy
i prohry. Disciplína byla tvrdá,
protože v sázce bylo mnoho“, říká
Jiří Jonáš a ještě přidává jeden
zajímavý příběh: „Když se stavěl
v Ústí nad Labem hotel Vladimir,
chtěl mít architekt sklo obarvené

Ing. Zdeněk Hamáček, Ing. Vladimír Tuláček a Ing. Jaroslav Beránek

Těch statečných, kteří byli
u zrodu velkolepého díla, už žije
jen hrstka. Další pamětníci vzpomínají na dva důležité momenty,
které zajistily řetenické sklárně
budoucnost. Tím prvním byla
podle jejich názoru koupě licence Float Processor, druhým pak
úspěšná privatizace v 90. letech
minulého století.

Vrchní mistr Ing. František Hammerbauer a mistr Petr Knorr

školáků. Potvrzují slova Jiřího Jonáše, že se všichni museli hodně
učit. Tehdy byli mladí a plní energie, a tak dokázali všechny problémy překonat. I od nich zazněla
v souvislosti s první linkou Float
jména lidí, kteří se do historie
zapsali: technologové Ing. Olga
Konečná a Ing. Jiří Kadeřábek,
Ing. Alexandr Pek a Ing. Jan Svoboda, techničtí vývojáři, Ing. Petr
Krásný, šéf energocentra, které
novému provozu dodávalo generátorový plyn a později lehký
topný olej (v tavícím agregátu
je teplota 1 570 stupňů Celsia).
Naši skláři pak nabyté vědomosti
a zkušenosti využili i při zprovoznění Floatu v Torgau v sousední
NDR.
Druhou záchranou výroby
plochého skla v Řetenicích byla
úspěšná privatizace sklárny do rukou Belgičanů, u které stáli generální ředitel Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc. a Ing. Pavel Šedlbauer. To
už je ale jiná kapitola…

Foto: © AGC Glass Europe - Urbanpro

skleněný obklad Matelac Silver Bronze

SKLENĚNÉ INTERIÉRY NA MÍRU
INSTALUJEME SKLENĚNÉ OBKLADY | DĚLICÍ PŘÍČKY
DVEŘE | ZÁBRADLÍ | ZÁSTĚNY | PERGOLY
MARKÝZY A JINÉ
Objevte kouzlo hladkých a jemných linií. Sklo je elegantní, hygienické, praktické a snadno se udržuje.
Jeho možnosti jsou neomezené, vše lze dokonale přizpůsobit, využití vašeho prostoru a vašim
představám. Svěřte své interiéry odborníkům. Jako významní výrobci skel, máme dlouhé zkušenosti
a know-how.

AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group, Sklářská 450, 416 74 Teplice
richard.kastl@eu.agc.com, www.agc-yourglass.com

ZA KULTUROU
A ZÁBAVOU

Tady byli doma
Výstava děl vyhnaných umělců s názvem
Tady byli doma v Oblastním muzeu v Děčíně –
první souborná výstava umělců, kteří byli v letech 1945-46 ve většině nuceni odejít ze svých
domovů a často zde také vše zanechat, včetně
jejich životního díla. K vidění je přes sto obrazů
a grafik sudetoněmeckých umělců, kteří se sdružovali na Děčínsku v první polovině 20. století.
Autorkou výstavy je Mgr. Eva Staňková. Katalog
výstavy je možné zakoupit na pokladně děčínského muzea, výstava potrvá do 31. řijna 2019.

(muzeumdc.cz)

Z kavkazké tůry přímo
do teplického kina
Excentrický poutník – jak sám o sobě píše
cestovatel, novinář a spisovatel Ladislav Zibura,
znovu navštíví Teplice se svou známou stand-up cestovatelskou projekcí. 8 řijna proběhnou
v Kině Květen dvě přednášky od 17:00 a 20:00.
Od svých kolegů poutníků se Zibura liší zejména stylem vyprávění, to je protkané humornými
a nápaditými zážitky z cest, o kterých se nebojí
říct i něco peprnějšího. V Ústeckém kraji plánuje
další představení – 9. řijna v Městském divadle
v Chomutově a 27. listopadu v ústeckém Hraničáři. Na jaře příštího roku pak navštíví Děčín,
Litvínov a Louny.

Vyberte si na podzimních trzích
v Chomutově
Rádi nakupujete čerstvé potraviny a přímo
od zdroje? V tom případě si nenechte ujít Farmářské trhy v Chomutově. V sobotu 5. a 16 řijna se náměstí 1. máje od 8:00 do 12:00 promění
na jarmark s přehlídkou čerstvých surovin. Sezónní ovoce a zelenina, sýry, masné a uzenářské výrobky z tuzemských chovů, mošty, šťávy
a mnoho dalšího. 
(informuj.cz)
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a Domu kultury

enek - pokladn

Rezervace vstup

GEOSVĚT

0

tel.: 417 515 94

veletrh

30 let poté anebli
Takoví jsme by

30 let poté anebli
Takoví jsme by

11.11. - 18.00

KONCERT PRO VŠECHNY SLUŠNÝ
LIDI 2019 písně Karla Kryla
Krušnohorské divadlo Teplice -Velký sál
Vstupenky již v prodeji.

18.11. - 19.00
AUDIENCE & PROTEST

Městské divadlo Kladno
Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál
Vstupenky již v prodeji.

MINERÁLY A DRAHÉ KAMENY

12. – 13. 10. 2019
Hotel Olympik Praha

Oceňování
26.11. - 19.00
ŠTEFAN MARGITA

GALA 2019
Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál
Vstupenky již v prodeji.

29.11. - 19.00
HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
Krušnohorské divadlo Teplice -Velký sál
Vstupenky již v prodeji.

R0908027

kamenů

minerálů a drahých

soudním znalcem!

S TÍMTO INZERÁTEM VSTUP ZDARMA

Zájezdy a relax pobyty pro každého z Vás
VÝBĚR z nabídky cestovní kanceláře TEP TOUR
ADVENTNÍ ZÁJEZDY:
Sobota 30.11.2019
		
30.11.2019
30.11.2019

Vánoční trhy v Krušnohoří 
cena zájezdu 390,- Kč/os.
- Annaberg a Saská Kamenice (Chemnitz)
Polsko - adventní WROCLAW 
cena zájezdu 790,- Kč
Německo - adventní Norimberk  cena zájezdu 740,- Kč

Neděle 01.12.2019 Zimní pohádka na pevnosti Königstein
		
+ adventní Pirna 
cena zájezdu 340,- Kč
Středa

04.12.2019 Adventní Drážďany - odpolední nákupy 

250,- Kč

VÁNOCE V KRKONOŠÍCH
– hotel TOP Benecko

termín zájezdu 21. 12. - 26. 12. 2019

Vánoční pobyt na horách s BUS dopravou
z Teplic. Cena na osobu 5 100,- Kč
Cena zahrnuje: BUS doprava, 5x ubytování
ve 2lůž. pokoji s plnou penzí, vánoční
program

Pátek 06.12.2019 Mikulášská v ZOO Lipsko + adventní Lipsko  1 100,- Kč
		
Včetně vstupenky do ZOO/ děti do 16 let 
650,- Kč

VÁNOCE a SILVESTR

Sobota 07.12.2019 Německo - Budyšín - historické vánoční trhy 
07.12.2019 Rakousko - adventní Vídeň 
07.12.2019 Rakousko - adventní Salzburg 

s wellness
programem

450,- Kč
740,- Kč
690,- Kč

V JÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Sobota 14.12.2019 Adventní plavba lodí z Děčína na Königstein  990,- Kč
		
Na pevnosti Zimní pohádka / 
cena za dítě 880,- Kč

Více informací k uvedeným zájezdům včetně kompletní nabídky najdete na www.teptour.cz

						

Cestovní kancelář TEPTOUR , Masarykova třída 652/18, 415 01 Teplice
Tel.: 417 577 738 | 417 533 890 | mobil: 777 184 618 | E-mail: teptour@teptour.cz
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Objevte
krásu podzemí
Bozkovské dolomitové
jeskyně

Bozkovské dolomitové jeskyně jsou nejdelším jeskynním systémem v České
republice vytvoř eným v dolomitech. Kromě vzácné krápníkové výzdoby zdobí
stěny podzemních chodeb a síní unikátní plástevnaté a mřížkovité struktury
křemene, plasticky vypreparované tzv. selektivní korozí. Prohlídka vrcholí
v Jezerním dómu s překrásně prosvětleným největším podzemním jezerem
v Čechách.

R0916029

www.caves.cz
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Blíží se kulaté, již 30. výročí listopadových událostí roku 1989. Jak na tu dobu vzpomíná
a na co bychom neměli zapomínat, o tom jsme hovořili s primátorem statutárního
města Teplice, kde demonstrace za čistý vzduch začaly, Hynkem Hanzou.
V té době jste byl kluk. Přesto:
Jak na ni vzpomínáte?
Bylo mi dvanáct let. Přesně
v době ekologických demonstrací
v Teplicích jsme se se spolužáky
vraceli ze školy v přírodě v Koutech nad Desnou. Většina dětí
tehdy trpěla laryngitidou, mne
nevyjímaje, a tak jsme alespoň
dvakrát ročně vycestovali na zdravý vzduch. Rodiče pro mne přijeli na vlakové nádraží. Vystoupili jsme do tenkrát u nás typické
podzimní smogové atmosféry, kdy
se velmi obtížně dýchalo. Tatínek
volil cestu autem Na Valy přes
Šanov. Vysvětlil mi, že do centra
města nemůžeme, tam pochodo-

Hynek
Hanza:

Svoboda je odpovědnost
vali demonstranti, kterým už došla trpělivost. Vzpomínám si, že
jsme cestou potkávali trolejbusy
a autobusy ze žlutými vlaječkami
signalizujícími: Pozor, inverze! No
a potom se v rámci celé republiky
zvedla vlna občanské nespokojenosti proti režimu, došlo ke střetům demonstrantů s ozbrojenými
složkami a nakonec vše vyústilo
v sametovou revoluci. To jsme sledovali doma v televizi, která u nás
v té době hrála nonstop.
Kdo formoval vaše politické
smýšlení?
Jednoznačně otec Jaroslav Hanza. Byl pro mne ikonou, osobností
a vzorem. Pocházel z Kaznějova
v Plzeňském kraji, který osvobodili Američané. Možná i to sehrálo
svoji roli jeho celoživotní orientace k pravicovým názorům a v Teplicích patřil k spoluzakladatelům
Občanské demokratické strany.
Byl zastupitelem i radním města.
Později jsem se společně s ním

účastnil pravidelných středečních
setkávání zastupitelů, kde se tříbily
myšlenky a formovala komunální
politika. Na tyhle diskuse jsem se
vždycky těšil a ve svých 19 letech
vstoupil do ODS. Dá se tedy říct,
že se moje politické smýšlení vyvíjelo v otcových šlépějích od útlého
věku.

potenciál ODS blíže ke středu, než ry jsme připravili řadu akcí, jejich termíny a žánr zveřejňujeme
ke klasické pravici.
na další stránce, na které veřejnost
Co pro vás osobně znamená srdečně zvu. Chtěl bych zdůraznit,
že výročí má být velikou oslavou
svoboda?
Svoboda rovná se odpovědnost. a poděkováním za to, co se před
Svoboda je pro mne alfa a omega třiceti lety v naší zemi odehrálo.
bytí. Je potřeba si jí vážit a neustále Mohlo to také dopadnout jinak,
pěstovat, stejně jako zdravý patri- mnohem hůř. Malý dluh v celé
otismus. Být hrdý na to, že patřím východní Evropě stále ještě máme:
sem k nám do Teplic, že se tady Zbohatli jsme materiálně, ale ne
za uplynulých třicet let udělal kus mentálně. S tím se však dá něco
práce, zejména ve zlepšování pod- dělat, začít musí každý sám u sebe.
Na snímku je Hynek Hanza s otmínek pro občany v možnostech
volnočasových aktivit, ve sportu, cem Jaroslavem, který pro něj zůkultuře i v základním školství. stal velkým vzorem.
Můj předchůdce Jaroslav KubePřipravila: L. Richterová
ra a zastupitelé města do staveb,
foto: rodinný archiv
rekonstrukcí a vybavení zařízení
investovali hodně prostředků, ale
vyplatilo se. Dnes se do Teplic stě- Pozn. redakce:
hují mladí lidé, zakládají tady roK 30. výročí ekologických dediny a z toho mám velkou radost. monstrací v Teplicích se pro-

Jste předsedou ODS v Teplicích. Nemohu se nezeptat, jak si
stojí v současnosti?
Stejně jako v celé republice prošla obměnou generací. Těší mne, že
mladí si uvědomují, jak se máme
dobře, jak je svoboda pro život
důležitá a většina z nich je aktivní
v práci pro město. Tady s dovolením malý exkurz do minulosti:
Jako žák ZŠ jsem byl přesvědčen,
že naším prvním prezidentem
byl Klement Gottwald, jak jsme
se učili. To by se dnešní mládeži,
Jak si město připomene výročí
alespoň doufám, už stát nemohlo!
Společnost se mění a s ní i politi- revoluce?
Společně s dalšími organizátokum. Dnes je podle mého názoru

střednictvím fotografií Miroslava Rady vrátíme v příštím vydání
magazínu RegioRevue začátkem
listopadu.
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

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

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

přijme z důvodu expanze
do svého týmu:

Hledáme nyní nové kolegy
do svého týmu na pozici

Elektro-mechanik
Požadujeme:
SŠ – elektromechanik, případně výuční list
 yhláška 50 §6, Znalosti oprav zařízení a strojů
V
Znalost a orientace v technických výkresech
Dobrá znalost práce na PC
Znalost AJ výhodou

R09

•
•
•
•
•

•
•
•
•

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/

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 pozice:

2 směnný provoz, možnost přechodu na 3 směnný režim

 Pracovník na ohraňovacím stroji
2 směnný režim, možnost přechodu na 3 směnný režim

 Operátor výroby – montáž
2 směnný režim

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

Budeme se těšit na spolupráci s vámi.

společnost s dlouholetou tradicí, zabývající se
projekcí a výstavbou sklářských agregátů
a ocelových konstrukcí, obsazuje pozice:

NABÍZÍME:

Požadavky: Nejlépe SOU vzdělání technického směru • Znalost čtení
technické dokumentace • Dobrá znalost práce na PC • Manuální zručnost, přesnost a preciznost • Praxe vítaná • Schopnost plnit zadané úkoly včas • Organizační schopnosti
Co můžeme nabídnout: Zázemí silné mezinárodní společnosti • Stabilní práci v prosperující společnosti • Moderní a čisté pracovní prostředí,
kvalitní zaškolení • Příjemné pracovní prostředí • Motivující finanční
ohodnocení • Prémie, bonusy, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky • 26 dní dovolené
Místo výkonu práce: Krupka – průmyslová zóna CTPark
Předpokládaný termín nástupu: ihned / dohodou
R09

• zajímavou práci na plný úvazek ve stabilní české firmě
• možnost získání nových znalostí
• školení zaměstnanců ke zvýšení kvalifikace v oboru
• příspěvek na stravování a pojištění
• výkonnostní prémie
Kontakt:
Teplotechna-Prima, s. r. o., J. K. Tyla 2859/1,
415 01 Teplice, tel.: 417 816 021
e-mail pro zasílání životopisů:
vachatova@teplotechna-prima.com

R09
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Zajímavé ohodnocení, benefity
a týden dovolené navíc

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR
ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ
ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ

 Pracovník na CNC stroji

Kontakt: email: jobs_cz@exyte.net • mobil: 736 222 655

operátor/operátorka

R0952021

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

8hodinové směny, PO-PÁ,
nutno řidičské oprávnění skupiny C

nepřetržitý provoz, dlouhý – krátký týden,
11hodinové směny

Nabízíme:
•
•
•
•

skladník

Kromě světových operních scén koncertuje Štefan Margita jako svobodný umělec se
svými hosty hojně také v České republice, severní Čechy nevyjímaje. Ani letošní podzim
nebude výjimkou. Zeptali jsme se, jak se stalo, že vstoupil do svůdného světa šansonů
a s čím přijede v listopadu do Teplic.
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Šansony jsem si zamiloval
V Teplicích nebudete poprvé.
Měl jste čas při hostování prohlédnout si město? Pokud ano,
jaký na vás udělalo dojem?
Bohužel ne. Většinou přijedu
na místo hodinu, dvě před koncertem a hned po něm jedu domů.
Ale vím, že Teplice jsou slavné
a krásné lázně s dlouholetou tradicí a poutavou historií.

Jste světově uznávaným operním tenorem. S rozmyslem a pokorou vstupujete i do odlišných
hudebních žánrů, jakými jsou
například lidové či muzikálové
písně. V zatím posledním albu
s názvem Mapa lásky z loňského
roku jste nově zabrousil do světa
šansonů. Čím vás zaujaly právě
ony?

Proč jsem se já, operní tenor,
rozhodl nahrát album, na kterém
najdete písně žánru, jehož písním
se říká divadlo světa ve třech minutách. Jeden kritik kdysi dávno
napsal: „V těchto písních je všechno, mizérie i sláva, nebeské i to
nejnižší. Jedním slovem: lidské,
lidské, lidské“. Slovo šanson - la
chanson – znamená ve francouz-

štině jakoukoliv píseň. Myšlenka
natočit někdy album plné šansonů
s jeho velkými hity mne napadla,
když jsem před pěti lety nahrával
album Melancholie. Konkrétně
píseň Jacquesa Brela Chanson des
vieux amants a píseň z autorské
dílny Léa Ferreho Avec le temps
se slovenským textem Ľubomíra
Feldeka Ten zlodej čas. Už tenkrát 
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jsem věděl, že ho jednou natočím
a příznivé reakce na můj výlet
do tohoto světa vše jen uspíšily.
Navíc mi poslech šansonů přináší relax a uvolnění při studiu náročných operních rolí. A zároveň
nutné vyvážení nad propastí, která
mezi operou a šansonem panuje. Šansony, a to je zvláštní, jsem
rád poslouchal už jako malý kluk.
Dodnes si pamatuji na jeden dávný
zážitek z rodných Košic. Tenkrát
u nás vystupovala slavná zpěvačka
Dalida. Spíš popová diva, než šansoniérka v pravém slova smyslu,
což mi tenkrát bylo ale úplně jedno. Byla přece z pravlasti šansonu,
ze sladké Francie! A protože můj
táta byl tenkrát ředitelem košického maratonu a pod jeho organizátory spadala košická sportovní
hala, dostal jsem se na zkoušku,
na které bylo skutečně jen pár lidí.
Dalida už během zkoušky navodila naprosto úžasnou atmosféru,
kterou mne doslova uchvátila a já
jí jak hypnotizován sledoval. A samotný koncert? Jedním slovem báječný! Hned den po Dalidině koncertě jsem si šel koupit LP desky
Hany Hegerové. A když pak začala
dělat šansony i Hanka Zagorová,
kterou jsem tehdy pochopitelně
osobně neznal a vzhlížel k ní jako
k velké a nedostupné hvězdě, bylo
rozhodnuto. Šansony jsem si zamiloval jednou provždy. Snad proto,
že jejich nejvlastnější náplní jsou
láska, její štěstí i její trable, a city
i bolesti se v nich většinou prožívají naplno. A při jejich poslechu nás
občas zamrazí na páteři.
Většina šansonů se vyznačuje
vedle strhující hudby také hloubkou textů. U nás je dámou šansonů právě vynikající Hana Hegerová. Na veřejnosti už nevystupuje,
jak se vám podařilo získat ji pro
společný duet Mapa lásky?
Píseň Mapa lásky pochází z repertoáru i zpěváka, herce a kytaristy Georgese Moustakiho. U nás
ji poprvé s českým textem Pavla
Kopty Mapa lásky nazpívala v roce
1973 později Hana Hegerová, která
ji v následujících letech ještě několikrát nahrála a stala se nedílnou
součástí jejích koncertů. Požádal
jsem Fera Feniče, který je s paní
Hanou v pravidelném kontaktu, zda
bychom tuhle píseň nemohli natočit
jako duet. A ona souhlasila. Tajně
20
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prozradila, že vždy záviděla Marii
Rottrové a Jirkovi Bartoškovi jejich
společný duet Klíč ke štěstí, a teď
se jí splnil sen, po kterém léta toužila. S Mirem Žbirkou jsem na toto
album chtěl původně nazpívat
jeho a Peterajovu píseň Atlantída
a už jsme o tom dokonce začali
jednat. Jenže nakonec je všechno
úplně jinak. Předloni na jaře jsem
v pařížské Národní opeře Bastille
hrál a zpíval roli tambour majora
v opeře Vojcek rakouského skladatele Albana Berga. Poslední představení jsem měl 15. května, a když
jsem den na to přiletěl do Prahy,
zavolal jsem si taxíka. Dost jsem
spěchal, protože tentýž den mne
ještě v Městském divadle v Kolíně
čekal recitál s Moravským klavírním triem. V taxíku hrálo rádio
a já najednou uslyšel píseň, jejíž
text mne okouzlil a uzemnil najednou. Žádná Atlantída, ale Jesenná
láska je píseň, kterou chci s Mirem
Žbirkou v duetu nazpívat! První
slovenský Zlatý slavík naštěstí souhlasil.
Kteří autoři se podíleli na textech?
Využili jsme textů, které Jiřina Fikejzová, Vojtěch Nýdl, Pavel
Kopta, Pavel Cmíral a Miroslav
Válek napsali v minulosti pro jiné
interprety. Ke dvěma krásným
francouzským šansonům pro mne
nové texty napsali Václav Kopta
(Být ráno sám je hřích) a slovenský básník Ľubomír Feldek (Láska
v Saint Jean). A dva šansony mi
na míru napsali Ondřej Soukup
s Gábinou Osvaldovou (Moët et
na albu musí být. Vždyť má v re- chandon) a Martin Chodúr (Odyspertoáru mnoho krásných šansonů sea).
a na písni Sláva, je bál, jsme se oba
shodli na první dobrou. Kdykoli
Jak dlouho trvá příprava a sajsem tuhle píseň slyšel, měl jsem motné natočení nového CD?
pocit, že je to jasná finálovka, kteI na albu Mapa lásky jsem pracorou musí končit koncert. A to je val s producenty Honzou Adamem
taky jeden z důvodů, proč jsem ji a s Danielem Hádlem, kteří se mi
s Hankou v duetu nazpíval s myš- osvědčili už v případě předchozích
lenkou, že mé šansonové album alb Melancholie a X MAS. Obvykle
nemůže jinou písní končit. A Miro pracujeme na jednom albu tak dva
Žbirka a Zlata Adamovská? Oba a půl roku. Oříškem je mj. získat
jsou skvělí, vážím si jich a mám je v zahraničí autorizace českých texrád. Zlata byla pro mne taky jasná tů. To trvá strašně dlouho a nikdy
volba. Stále slyším její úžasný sexy nevíte, zda vám text bude povohlas, když dabovala Meryl Streep len. Takže někdy jsou to i pěkné
a měla vždy můj obdiv. Na desce nervy. Český text Lásku mít a nic
nezpívá, ale recituje. Přišla do stu- víc ke slavnému Brelovu šansodia a nahrála to úplně fantasticky nu Quand on n‘a que l‘amour mi
za několik minut. Dokonce na sebe na míru napsal Martin Chodúr,

Narozen 3. srpna 1956 v Košicích. Uznávaný operní pěvec,
tenorista slovenského původu, žijící v Praze. V minulosti
již působil na scénách nejslavnějších operních domů
například v milánské La Scale, londýnské Covent
Garden a v roce 2008 i v newyorské Metropolitní opeře.
Mezi jeho stěžejní repertoár patří opery Leoše Janáčka
(Káťa Kabanová, Z Mrtvého domu, Osud) a postava
Tambourmajora z opery Woczek od Albana Berga, s níž
vystoupil v Paříži, Římě či Berlíně. Jeho manželkou je
zpěvačka Hana Zagorová. Na státní svátek ČR 28. října
2017 převzal z rukou českého prezidenta Miloše Zemana
medaili Za zásluhy.

jsem doufal, že by se přišla na nás
alespoň podívat do studia. Bohužel,
ale paní Hegerová už nic opravdu nenatáčí, takže se použila starší
nahrávka. Daniel Hádl nás ale tak
krásně propojil, jako by paní Hegerová stála ve studiu vedle mne. Zažil jsem ještě její poslední koncerty
v Divadle Kalich a byly nádherné.
Už tenkrát jsem toužil s Hanou Hegerovou spolupracovat a povedlo
se mi to alespoň tímto způsobem.
Vznikl tak první virtuální duet
v historii české populární hudby.
Dalšími hosty alba jsou vaše
manželka Hana Zagorová, Miro
Žbirka a herečka Zlata Adamovská. Proč právě tato volba?
U Hanky bylo naprosto jasné, že

který je i autorem textu k duetu
se Zlatou Adamovskou Slova. Ten
jsme pro sebe objevili v repertoáru
Dalidy a Alaina Delona. Český text
Lásku mít a nic víc pak autorizovala sama šansoniérova dcera France
Brel z Editions Jacques Brel. Z toho
jsme měli obrovskou radost, protože mnoho českých textů k Brelovým šansonům autorizaci nikdy
nezískalo.

ale vynahradím si to každoročně
o prázdninách. Taky si hlídám,
abych někde ve společnosti nechytil nějakou virózu. Proto většinou
nedělám po koncertech autogramiádu. Rád se se svými fanoušky
potkávám, ale pokud od některého
z nich něco chytnete, byť mu uděláte radost, může se stát, že následující koncerty musíte rušit. A to
dělám strašně nerad.

Na albu není znát, že jste operním zpěvákem. Jak je těžké na to
při natáčení zapomenout?
Není až tak těžké přeladit hlas
z operní pozice do šansonového
stylu. Samozřejmě se při nahrávání krotíte, protože nemůžete
naplno používat ten velký hlas,
kterým zpíváte při operních představeních. U šansonu musíte vycházet z textu. A o to jsem se snažil
a na výsledku je to, myslím, znát.

Jak dopředu se plní váš pracovní diář a co máte před sebou
v příštím roce, potažmo v dalších
letech?
Plánuje se hodně dopředu. A to
je tedy hodně zavazující! V lednu
příštího roku budu poprvé zpívat
ve španělské Valencii v opeře Richarda Strausse Elektra, do Chicaga se na jaře vrátím ve Wagnerově
opeře Zlato Rýna, protože role poloboha Logeho je už dlouho jednou z mých stěžejních rolí. V pražské Státní opeře se bude po její
rekonstrukci hrát opera Billy Budd
Benjamina Brittena, která měla
loni velký úspěch v Národním divadle. V příštím roce se pak v roli

Jako operní sólista si musíte
hlídat hlas. Jak se to dělá?
Hlas si pochopitelně hlídám,
ale nepřeháním to. Během sezóny
musím zapomenout na zmrzlinu,

Tichona v Janáčkově Kátě Kabanové vrátím na scénu Metropolitní
opery v New Yorku. V roce 2021
si pak znovu zazpívám roli prince Šujského v Musorgského opeře
Boris Godunov. Tentokrát v Opeře
ve Washingtonu.
Jaké je soužití dvou vynikajících zpěváků? Notujete si doma?
Krásné. My jsme se asi jeden pro
druhého opravdu narodili. Pořád
se milujeme, nikdy se nehádáme.
Byť se to některá bulvární média
snaží svým čtenářům vnutit. Nechápeme to, mrzí nás to, ale to je
tak asi všechno, co proti tomu můžeme dělat. Doma máme nejraději
ticho. Oba se pochopitelně rozezpíváváme před koncertem nebo
operním představením. Zpívám si,
když se učím novou roli a Hanka
tehdy, když se učí nové písničky.
Teď si ale budeme zpívat víc, protože se budeme učit duety na čtyři
naše koncerty, které budeme mít
příští rok na podzim s novým koncertním programem Konečně společně ve velkých sportovních halách. V Brně, v Bratislavě, Ostravě

a v pražské O2 Areně. Doprovodí
nás Boom Band Jiřího Dvořáka.
A závěrem: Na co se mohou těšit posluchači vašeho galakoncertu 26. listopadu v Teplicích?
Na všech koncertech mého letošního předvánočního turné
mne doprovodí Ambroš Ladies
Orchestra, což je smyčcový orchestr tvořený krásnými mladými
ženami. Mým hostem bude operní
sopranistka Kristýna Vylíčilová.
Zazpívám mé oblíbené operní árie
(například Pláč Federica z opery
Francesca Cilei Arlésanka a přípitkovou árii z Verdiho opery La Traviata), Dvořákovu píseň Když mne
stará matka, Schubertovu Ave Maria, popovou píseň Caruso s českým textem Zdeňka Borovce Jaká
to nádhera, kterou pro Luciana Pavarottiho napsal italský skladatel
Lucio Dalla. A taky dvě muzikálové árie z muzikálů Porgy a Bess
a Notre-Dame de Paris. Všichni se
na tyhle koncerty moc těšíme!
Připravila: L. Richterová
foto: Jan Zátorský

Nabízíme příležitost začít profesní kariéru
ve výrobním závodě Teplice – Újezdeček a v novém
provoze v Průmyslové zóně JOSEPH, Havraň.
Poradíme, zaškolíme, rozšíření kvalifikace zajistíme.

Hledáme nové zodpovědné kolegy
do zámečnické a strojírenské výroby
•
•
•
•
•
•

CNC plazmové řezání
Rovnání plechů
Kovotvářecí stroje (lisování, vrtání, apod.)
CNC hydraulický ohraňovací lis
Svařování
Expedice
Řada osobních benefitů
info@praceaib.cz , tel.: +420 777 115 935

aib-kunstmann.cz
R0908026

Power in Perfection.
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Je sportovním novinářem, specializuje se především na dění ve fotbalových Teplicích
a hokejovém Litvínově, přehled má i o všech ostatních sportech v regionu. Potkat ho můžete
nejen s diktafonem a fotoaparátem, ale i jako aktivního sportovce; hraje hokejbal, jezdí
na kole a především běhá. Aby ale mohl dělat to, co miluje, musel František Bílek z Teplic
nejprve překonat vleklé zdravotní problémy, které ho provázely už od narození.
Až po transplantaci srdce, které se dočkal po nekonečných osmi letech, mohl začít naplno žít.
Nyní, 11 let po osudové operaci, je plný sil a optimismu.
Jaké to je čekat na nové srdce
8 let?
Psychicky náročné, a to především pro vaše blízké. Předpokladem je být připravený, bez infekcí,
nemocí, ani víc nastydlý být nemůžete; telefon může zazvonit i uprostřed noci, prostě kdykoliv. Už jsem
si po pár letech říkal, že to asi už
nepřijde, počáteční ostražitost poklesla, prakticky jsem ani nevnímal,
že jsem čekatelem na tak fatální zákrok. Postupem času jsem znovu
chodil opět na fotbaly, hokeje jako
divák, novinář. Touha žít alespoň
relativně normálně byla daleko
silnější, než bylo moje racionální
myšlení. Zdravotní stav se ale zhoršil, posledních pár měsíců jsem
stěží ušel pár metrů. Ocitnul jsem
se na urgentní listině, čekal jsem
na nové srdce v nemocnici. Nevypadalo to dobře, moje srdce už bylo
slabé, vinou čehož ani ostatní orgány nepracovaly, jak měly. To bylo
nejtěžší především pro mé rodiče.
Oni trpěli od mého narození nejvíc.
Ale dočkal jste se. Cítil jste
hned zlepšení?
To přišlo až mnohem později.
Zprvu to byl náročný boj se sebou
samým, se svými obavami a také
s tělem, především svaly nebyly
po dlouhé době nečinnosti v té nejlepší kondici. Trvalo mi přes půl
roku, než jsem se vrátil mezi lidi.
Najednou to bylo něco úplně jiného; už jsem se nemusel po pár metrech zastavovat, mohl jsem bez přestávky jít. Dokonce jsem měl i chuť
se rozběhnout. Ale za tu dobu, co
jsem byl věčně nemocný a omezovaný, jsem se odnaučil žít, najednou
jsem nevěděl, jak s různými možnostmi naložit.
Váš příběh mohli vidět před
sedmi lety diváci České televize
v pořadu 13. komnata. Je nemocné srdce opravdu vaší třináctou
komnatou?
Není. Díky tomu, že jsem měl
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S novým srdcem

zpět do života

Bojoval jsem s mnoha emocemi
a trvalo mi nějakou dobu, než jsem
vše správně zpracoval a mohl jít dál.
Troufám si tvrdit, že nyní máme
s bývalou partnerkou přátelský
vztah, za což jsem moc rád. Pro dítě
nemůže být po rozchodu rodičů nic
lepšího, než když dál fungují spolu
jako tatínek a maminka, přestože
už mají rozdílné životy.
To ale umí málokteří rodiče.
Spíš proti sobě různě bojují, komunikují spolu jen výjimečně,
s problémy.
O to víc si toho vážím a jsem
na to i hrdý. Vážím si i přístupu mé
bývalé partnerky. Na prvním místě
musí být dítě, jeho zájmy a potřeby.
Ego musí jít stranou. To, že ho chlapi mají větší, než ho mívají ženy, je
známá věc. Až když ho dokážeme
potlačit, tak jednáme správně. Ale
je to cesta trnitá. Mnohdy je na ní
mnoho průšvihů, špatných věcí.
Ani u mě tomu samozřejmě nebylo
jinak. Myslím si, že i vinou toho, že
jsem byl několik let zaseknutý s nemocným srdcem, jsem nenabral
potřebné životní zkušenosti, které
potřebuje každý rodič, partner. Tak
to prostě je, není důvod si to nepřiznat. Hledat chyby někde jinde, než
u sebe, by byla chyba.

Nakolik trnitá byla vaše cesta
k novinařině?
Nemyslím si, že byla trnitá. Sloh
SVĚT POD MASKOU. Od malička Františka fascinovali maskovaní muži v i čeština mě bavily, sport jsem měl
brankářské výstroji. „Vystřihával jsem si obrázky brankářů, lepil je do sešitů. rád ještě dřív, než jsem začal chodit do školy. Snažil jsem se o sportu
Chtěl jsem být jako oni, ale kvůli zdravotním potížím jsem nemohl. Mít
psát a měl velké štěstí, že se moje
možnost stát v brance, je pro mě splněním životního snu.“
články líbily panu Biedermannovrozenou srdeční vadu, jsem uměl pro mě těžší, než se rvát s nemocí. vi, legendě sportovní novinařiny
na Teplicku. Pak už to šlo samo. Já
své problémy překonávat, nic ne- Alespoň teď mi to tak připadá.
věřím, že když člověk dělá, co má
přišlo náhle. Mnohem těžší to mají
rád, a když to dělá s vášní, tak si ho
lidé, kteří musí bojovat se získanou
V čem konkrétně?
nemocí, kteří jsou zvyklí na zcela
Rodina je pro mě smyslem živo- to najde a prosadí se. Ale potřebuje
jiný život, než jaký jim vytýčí zís- ta. Je těžké přijmout skutečnost, že k tomu trochu toho štěstí.
kaná nemoc, zranění. Pro mě bylo už nemůžete dát svému dítěti to, co
Co vás na novinařině nejvíc
novou a nečekanou situací tři roky je pro něj nejdůležitější, totiž funstaré období po rozchodu s mamin- gující rodinu. Sám jsem měl díky baví?
Někdy mám pocit, že víc než ty
kou mého syna Štěpánka. To bylo skvělým rodičům úžasné dětství.

ky zakládal. V létě jsme bohužel
Fenoménem dnešní doby je bějeho činnost museli ukončit, zájem hání. Také jste mu propadl?
o hokejbal není mezi mladými taTaké! V životě by mě nenapadlo, že
zrovna já budu běhat. A vidíte, už je
kový, aby dovoloval pokračovat.
to přes rok, co jsem začal. Úplně mi
to změnilo styl života, je to jako droTakže s ním končíte i vy?
To ne! Chci chytat déle, než chy- ga. Ruku v ruce s tím přišla i změna
tal Dominik Hašek, takže určitě stravování, 15 kilo šlo dolů. Hlavně
do padesáti. (smích) Přestoupil psychicky mi ta změna pomohla.
jsem do Chomutova k Wolves. Svůj
čas chci ale věnovat především ŠtěCo vás k ní vedlo?
Uvědomil jsem si, že pokud tu
pánkovi, který začal hrát v novém
teplickém hokejovém klubu Hus- chci se svým klukem a svými nejkies. Jsem s ním na každém trénin- bližšími být co nejdéle, tak pro to
ku, o víkendech má často zápasy. musím také něco udělat. Nedívat
TRANSPLANTACE. V roce 2008 se František musel podrobit náročné
Pokusím se to ale skloubit, abych se nalevo, napravo až na výjimky
transplantaci srdce. Trvala přes šest hodin. „Nikdy jsem se nesnažil zjistit, od
si občas zachytal. Jde mi i o to, aby nemívá dobrý konec. Všechno je
koho srdce mám. Není to pro mě podstatná informace. Stačí mi, že spolehlivě
měl ve mně sportovní vzor. I když v hlavě. Ale zase jsme u toho, že
funguje,“ tvrdí šťastný čtyřicátník. Na snímků je pár dnů po operaci.
doufám, že pokud bude v bráně, dojít k tomu, stejně jako k jiným
samotné zápasy, sportovní klání, vár. Vše jde ruku v ruce s dobou, tak nebude tak děravý, jako jsem já. věcem, je během na dlouhou trať.
Petr Scastny
mě baví to následné hledání pří- která ve všech sférách převrátila (smích)
běhu, tvůrčí práce. Každý sportov- žebříček hodnot. Navíc poctivou
ní zápas, byť se jedná o měření sil novinařinu vytlačují rychlé zprávy,
mezi dětmi či na okresní úrovni, kterým pomáhá fenomén internemá zajímavý příběh. Jen ho najít. tu, sociálních sítí.
Už jsem se mnohokrát přistihl při
tom, že když jsem na utkání jen tak,
Zmínil jste, že sám sportujete.
bez foťáku, diktafonu, tak mě ani Můžete sportovat bez omezení?
tak moc nebaví. Nedokážu se dlouS omezením, transplantované
ho dívat jen jako divák. To už raději srdce má svá specifika, navíc něsportuji sám.
kolika operacemi je handicapované i tělo samotné. Ale na omezení
Mně se zdá, že sportovní novi- jsem zvyklý už odmalička. I když
nařina v současné době už není jsem měl problémy se srdcem, tak
tak prestižní záležitost, jakou byla mě to táhlo do brány. Ve fotbale,
ale hlavně v hokeji. V pubertě jsem
dříve.
To máte pravdu. Zlaté časy ryzí musel skončit, to už fyzicky nešlo.
sportovní novinařiny jsou dávno Nějaké tři roky po transplantaci
pryč. A nejde pouze o sport. Stejně jsem zkoušel chytat ve futsale, přijako z něj se pomalu vytrácí férové šlo mi to méně fyzicky náročnější,
zápolení o body, o čest, tak i z no- než se zkusit vrátit do hokejbalové
vinařiny se vytrácí snaha podat co branky. Dělal jsem tehdy pro Balnejobjektivnější a nejzasvěcenější ticfloru, měl jsem k futsalu blízko.
zprávy. Vše je otázkou peněz, otáz- Moc mi to ale nešlo. Nakonec jsem
kou poptávky a nabídky. Proto se ale přeci jen skončil v hokejbalodávají sportovcům nehorázné vý- vé brance. V Krupce jsem obnovil S MALÝM HOKEJISTOU. Syn Štěpánek dělá na ledě první krůčky. Hrdý
platy, proto je nejsledovanější bul- oddíl, který jsem na konci základ- tatínek František je na každém jeho tréninku.

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

Radek Andres • tel.: 774 077 050 • www.vyhodnereality.cz
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vysílač Ještěd, zámek Lednice
či katedrála sv. a mnoho dalších obřích modelů z lega najdete na jednom místě. Kromě
památek na vás čekají i filmoví
hrdinové, lego vtípky a největší
horská dráha na světě!
(czechrepubrick.cz)

Nejznámnější české
památky jako gigantické
stavby z lega*
Obdivujete pracně složené
konstrukce z lega? V tom případě neváhejte navštívit lego
výstavu českých památek v Praze 1 na Příkopech 14, přímo
v budově Hamleys, nejstaršího
hračkářství na světě. Největší český lego svět vás ohromí
do detailu propracovanými
stavbami. 30 gigantických modelů nejznámnějších českých
památek, na kterých se pracovalo přesně 1885 pracovnínch
dnů a na jejichž stavbu bylo
zapotřebí téměř tří tun lega,
najdete na ploše více než 900
m². Národní muzeum, Karlštejn,

K A M

Přijďte si vyrobit vlastního
strašáka z dýně
Přijďte si se svými dětmi vyrobit vlastního strašáka z dýně
a užít si halloweenské odpoledne. V pátek 25. řijna bude
od 16:00 připraven program
plný zábavy v budově Centra

Galerie ocelových figurín je jedinečná a interaktivní výstava kovových soch. Vyfoťte se se svým oblíbeným superhrdinou, celebritou nebo jinou postavou, kterou znáte z kreslených pohádek
a sci-fi filmů a nasedněte do luxusního automobilu nebo motocyklu. Všechny naše exponáty jsou v životní velikosti nebo dokonce
větší a jsou ručně vyrobené z recyklované oceli! Najdete zde přes
100 figurín na ploše 1200 m² na dvou patrech. Na přestávku se
můžete zastavit v naší kavárně v druhém patře a ochutnat šálek výborné italské kávy Piazza d‘Oro nebo si zakoupit originální
šperk v našem obchodě se suvenýry. Sídlíme v nádherné secesní
budově v centru Prahy a máme otevřeno každý den! Těšíme se na
Vaši návštěvu!
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pro celou rodinu na Pražské
ulici v Teplicích. Těšit se můžete
na soutěž o nejkrásnější dýni,
grilování či voucher do solné
jeskyně ZDARMA! Pro návštěvníky v masce bude připravený
malý dáreček. Na vydlabování
dýní si nezapomeňte přinést lží-

šidelné i zábavné prohlídky
pro všechny, kdo si chtějí užít
zábavu a poznat nová místa
této duchcovské dominanty.
Pro návštěvníky budou připraveny nejen zámecké interiéry,
ale také zámecké sklepení, kde
na děti čekájí různá překvapení.

a K D Y
pro děti a rodiče

ci a nůž! Vstupné: 50,- Kč za dítě. Předhallowenské prohlídky jsou
Rezervace na tel: 724900361.
vhodné nejen pro rodiny s dět(kudyznudy.cz) mi. Ale pozor! Kapacita prohlídek je omezená, tak si nezaDuchové na duchcovském
pomeňte prohlídku rezervovat!
zámku
Vstupné: 150 Kč dospělí, 100,- Kč
V prostorách zámku Duchcov snížené, 390,- Kč rodinné. Rebudou v sobotu 12. řijna pro- zervace na telefonním čísle:
bíhat od 15:00 do 20:00 stra- +420 417 835301
(vylety-zabava.cz)

Najdete nás na:
Facebooku
www.aquacentrum-teplice.cz

LEGENDÁRNÍ
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Pětihvězdičkový hotel Imperial byl postaven v roce 1912, nabízí kombinaci
tradičního kouzla a moderního komfortu. Jeho poloha je nepřekonatelná. Díky
lanovce je jen minuty od centra města a zároveň na vrcholu kopce, kde vládne
klid a nabízí se ohromující výhled. Nejpopulárnější karlovarský pramen Vřídlo je
přiveden přímo do hotelu pro pohodlí jeho hostů. Součástí hotel Imperial je vlastní
Spa & Wellness Centrum nabízející širokou škálu péče a procedur. Nikde jinde
ve městě si neužijete tak skvělou gastronomii.
Město samo, obklopené čistou přírodou, se pyšní více než 650 lety historie
a atmosférou klidu a pohody. Naše léčivé prameny jsou unikátní, neboť se v nich
lze nejen koupat, ale jsou určeny i k pití, a to s významným pozitivním účinkem
na lidské zdraví.

… kdo nikdy nenavštívil hotel Imperial, nemůže chápat ten pocit…

POCIŤTE HISTORII!
HOTEL IMPERIAL – TRADICE OD ROKU 1912

R0916030

reservation@spa-hotel-imperial.cz | +420 353 203 113 | www.spa-hotel-imperial.cz

fotbalová

FORTUNA:LIGA - podzim 2019
1. kolo so 13. 7. 2019
1.FK PŘÍBRAM - FK TEPLICE1:1
2. kolo ne 21. 7. 2019
FK TEPLICE - SK SLAVIA PRAHA1:5
3. kolo pá 26. 7. 2019
FC BANÍK OSTRAVA - FK TEPLICE 0:1
4. kolo st 18. 9. 2019
FK TEPLICE - FK MLADÁ BOLESLAV2:0
5. kolo pá 9. 8.2019
FC FASTAV ZLÍN - FK TEPLICE 1:0
6. kolo so 17. 8.2019
FK TEPLICE - FC VIKTORIA PLZEŇ 	
1:1
7. kolo so 24. 8. 2019
SK SIGMA OLOMOUC - FK TEPLICE 	
2:0
8. kolo ne 1. 9. 2019
FK TEPLICE - MFK KARVINÁ 0:0
9. kolo so 14. 9. 2019
FC SLOVAN LIBEREC - FK TEPLICE 	
1:1
10. kolo so 21. 9. 2019
1.FC SLOVÁCKO - FK TEPLICE 	
1:1
11. kolo pá 27. 9. 2019
FK TEPLICE - BOHEMIANS PRAHA 190518:00
12. kolo so 5. 10. 2019
SLEZSKÝ FC OPAVA - FK TEPLICE 17:00
13. kolo ne 20. 10. 2019
FK TEPLICE - AC SPARTA PRAHA18:00
14. kolo so 26. 10. 2019
FK JABLONEC - FK TEPLICE17:00
15. kolo so 2. 11. 2019
FK TEPLICE - SK DYNAMO ČES. BUDĚJOVICE17:00
16. kolo so 9. 11. 2019
SK SLAVIA PRAHA - FK TEPLICE 17:00
17. kolo so 23. 11. 2019
FK TEPLICE - FC BANÍK OSTRAVA 
17:00
18. kolo so 30. 11. 2019
FK MLADÁ BOLESLAV - FK TEPLICE 
17:00
19. kolo so 7. 12. 2019
FK TEPLICE - FC FASTAV ZLÍN 
17:00
20. kolo so 14. 12. 2019
FC VIKTORIA PLZEŇ - FK TEPLICE 17:00
(Změna termínů vyhrazena)

Obuv pro každého

www.gardners-eshop.cz
Pěstujte rostliny jinak!

www.bike-eshop.cz
Prodej jízdních kol

www.stavebniny-eshop.cz
Prodej stavebnin

www.mydlarnauzamku.cz

NAKUPUJEME PO INTERNETU

www.eobuv.cz

Kvalitní toaletní mýdla

www.bonami.cz

On-line prodej potřeb pro bydlení

www.eva.cz

Vybavení pro dům, byt a zahradu

www.eshop-manasek.cz
On-line prodej hraček

www.krabice-eshop.cz
S námi jednoduše sbalíte vše!

www.galanterie-eshop.cz
Eshop s galanterií

www.eshop.intercars.cz

Náhradní díly a příslušenství do auta

www.makita-eshop.cz
Špičkové nářadí MAKITA

www.purusmeda.cz
PROPOLIS včelí produkt
Kapky – Spray – Tablety

www.cesky-porcelan.cz

CIBULÁK – od tradičního českého výrobce
Cibulák v mnoha variantách – praktický a krásný

Zařadíme i váš e-shop.
Kontakt: asitentka@agenturais.cz
tel.: 777 959 061
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MEZINÁRODNÍ
STROJÍRENSKÝ
VELETRH

Zveme vás na
charitativní bleší trh
ošacení a obuvi pro ženy, dívky, muže,
adolescenty i děti školou povinné.
K mání budou také knihy z Regionální knihovny
Teplice, sportovní potřeby a další užitečné věci.
Výtěžek „blešáku“ je určen
pro Fond ohrožených dětí, teplický Klokánek.

Přijďte si vybrat

v sobotu 19. října 2019 od 10 do 16 hodin
do kostela Českobratrské církve evangelické
v Teplicích, ulice J. V. Sládka 16

R0916031

Neváhejte, nabídka kvalitního zboží
za symbolické ceny je široká.

BRNO

19. - 20. 10. 2019
festival dobrého jídla a pití!

A VŮNĚ
NÍ CHUTĚ
• DELIK ÁT
CHAŘI
ŠTÍ ŠÉFKU
E
Č
Í
N
D
E
Ř
• P
G SHOW
NÍ COOKIN
L
IÁ
C
E
P
S
•

Gastro food fest
na Zahradě Čech
Jednotné vstupné

100,-

Držitelé ZTP-P a děti
do 140 cm
zdarma
Otevírací doba:

sobota 1000 - 1800
neděle 1000 - 1700
www.zahradacech.cz

Markéta Hrubešová

Radek Šubrt

Kristína Nemčková
Vítězka MasterChef Česko

Pořadatel:
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Partneři:

Mediální partneři:

Patricie Solaříková

Aleš Lehký

INZERCE

R0952002

VÍCE NEŽ 4 000 DRUHŮ
MASIVNÍHO NÁBYTKU

NÁBYTEK

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM kožené křeslo velké 90 x 100 cm bílá barva, nepoškozené, perfektní tav, PC 3000,- Kč nyní za 1000,- Kč. Důvod - stěhování.
Tel.: 723 227 510. (9201)
• PRODÁM skleněný konferenční stolek 75 x 60cm, rok starý PC
1200,- Kč nyní 500,- Kč. Tel.: 704 060 480. (9202)
• PRODÁM 2 místnou rozkládací sedačku (textil. potah), zdravotní
omývatelnou postel - bílou, dvě samostat. postele (možno spojit
v letiště) vše levně. Teplice. Tel.: 606 574 031.
• PRODÁM různá křesla, skříňky, TV- stolky, pokojové konfek. stolky,
velký šuplík na kolečkách (pod postel), dva botníky, 5ramenný lustr pěkný. Vše Levně. Teplice. Tel.: 702 744 912.

HOBBY

• PRODÁM housle 4/4, výrobce Francessco Ruggeri, znal. posudek
mám. Tel.: 704 724 364. (9806)
• PRODÁM unikátní komplet 32 ks DVD filmů legendy CLINTA EASTVOODA, většinou nehrané, pro fandy a sběratele dobrá cena 1500
Kč. UL. Tel.: 721 421 207. (9807)
• VYSOCE zaplatím mince - zlaté, stříbrné a z obec. kovu, medaile,
řády i vyznamenání. Tel.: 603 230 673. (9808)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy jako originál též kopie, tisky a staré
rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 733 511 224. (9809)
• SBĚRATEL koupí knihy, časopisy, mapy, fotografie, pohledy známky a odznaky. Tel.: 737 397 806. (9812)
• SBĚRATEL koupí nástěnné hodiny, kapesní, náramkové budky, strojky a vše nejdoucí i celé pozůstalosti po hodináři. Tel.:
775 691 189. (9813)
9 - AUTO-MOTO PRODEJ
AUTO-MOTO

8 - HOBBY

• KOUPÍM LP gramofonové desky, větší množství či sbírka vítána.
Přijedu. Tel.: 721 442 860. (9801)
• SBĚRATEL koupí větší sbírku poštovních známek. Solidní jednání,
platba hotově. Tel.: 777 097 050. (9802)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od r. 1890 do 1930/40,
dále nást. hodiny nebo figurál. aj. vše od hodin. Tel.: 606 957 179.
(9803)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel:. 722 150 816.
(9804)

PROVÁDÍME:

• PRODÁM 5 ks letních pneu 165/70 R 13,zn. Matador economy. Málo jeté na ocelových discích. Cena 350,- /ks. Teplice/. Tel.:
737 242 695. (9901)
• PRODÁM OA zn. OPEL CORSA C 1.0, hatchback, benzin, modrá
barva, r.v.2004, manuál řazení, 44 kW, 5 stupňů, posilovač řízení,
STK do II/2021, naj. 200230 km, prům. spotř. 5,5 l/100 km, letní
pneu, dálniční známka 2019, spolehlivé auto před dům, cena
20.000,- Kč. K tomu možno sadu 4 nových zimních pneu na discích
za 4200,-Kč. Tel.: 604 748 802. (9902)

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

LIKVIDACE
VÝSTAVNÍCH VZORKŮ
OD Labe 2. patro

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

 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
R0952003

www.elsen.cz

SLEVY AŽ 70 %

R0952024

E-mail: info@sobnabytek.cz
Tel.: 475 200 876, 777 480 159
Tel.: 417 535 300 | Mob.: 603 182 232 | e-mail: info@cbsteplice.cz

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

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

T0982017

VÝKUP BYTŮ

PLATBA V HOTOVOSTI
J. V. Sládka 1113/3, Teplice
Tel.: 774 555 876 R0920023

REALITYDEJ

SEZNÁMENÍ18 - SEZNÁMENÍ
• VDOVEC hledá partnerku kolem 65 - 68 let, nekuřačku, sportovně
založenou. ZN: náhoda. Tel.: 721 131 221. (91801)
• NEKUŘÁK 64 let, hledá ženu nekuřačku, přiměř. věku pro vzájemnou oporu a trvalý vztah. Teplice a okolí. Tel:: 737 977 261. (91802)
• HLEDÁM Tě. Námořníku Viktore R. si se plavil v 80 letech na moři.
Již jsme na sebe kontakt měli. Ztratil si můj telefon? Dana z Kostomlat. Tel.: 775 303 193. (91803)
• HLEDÁM obyčejnou ženu , která je sama a která chce ještě trošku
žít. Umí se smát, chce chodit tancovat, na houby i na pivko. Jsem

19 - ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ
ZAMĚSTNÁNÍ
• NABÍZÍM doučování žáků ZŠ v předmětech Ma, Fy, AJ od září 2019
- Teplice . Tel.: 737 860 261. (91901)
• HLEDÁM práci jako uklízečka. Mytí nádobí, žehlení, úklid, pomoc
v domácnosti atd., Teplice. Tel.:602 873 705. (91902)
• HLEDÁM poctivou, hodnou paní, jen češku s autem z Teplic. Na občasnou péči - výpomoc. 1x do týdne nebo dle potřeby. Jsem 3. st. inv.
- dcera odmítla pečovat. Krupka. Tel.: 735 434 613. (92001)
• HLEDÁM paní na výpomoc s péčí o mého otce, 1-2x týdně - jedna
návštěva cca 5 hodin/ 300,- Kč. Otec je na vozíčku, s holí se pohybuje
jen omezeně. Místo: Teplice-Trnovany. Tel.: 606 659 161. (92003)

ZVÍŘECTVO21 - ZVÍŘECTVO
• NABÍZÍM luxusní štěňátka amerických kokršpaněla narozena 12.
7. 2019 s kvalitním zahraničním rodokmenem. Štěňátka mají čipy
s pasem a dvakrát očkování. Jsou vhodná na chov, výstavy, psí aktivity i jako mazlíčci. Nezávazná návštěva možná. S chovem poradíme.
Odběr po 16. 9. 2019. Tel.: 603 449 853. (92102)

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

R0952003

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

R0952020

ÚČETNICTVÍ,

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

VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER
Například:
12V/44Ah za 1287,- Kč
12V/55Ah za 1529,- Kč
12V/72Ah za 1892,- Kč

R09

• PRODÁM dr. byt 1+1 (36 m2), 5 patro po rekonstrukci, ul. Šeříkova,
Krupka. Cena 495 000,- Kč. Tel.: 776 649 466. (91102)
• PŘENECHÁM byt za odstupné 3+1 krásný slunný. Pouze osobní
jednání. Tel.: 777 545 002. (91103)
• PRODÁM byt 2+1+ lodžie, po kompl. rekons. v čistém domě
na dobré adr. Krupka, 2. patro, výtah, bez problém. lidí. Cena 600 tis.
při rychlém jednání sleva. Tel:: 723 952 621.
• KOUPÍM byt v Teplicích o vel. 2+kk nebo 2+1 nejlépe v přízemí,
nebo s výtahem. Platba v hotovosti. Tel.: 705 286 945. (91201)
• PRONAJMU byt 1 + 1 V Novosedlicích 4 n.p. o velikosti 48 m2. Byt
je po celkové rekonstrukci. Nájemné bez služeb činní 3.500 Kč měsíčně. Kauce 10.500,- Kč. Tel.: 777 799 290. (91301)
• VYMĚNÍM dr. byt 2+1 v Ústí nad Labem za stejný byt nebo
2+kk v Teplicích, nejlépe Trnovanská nebo Gagarinova ul. Tel.:
733 437 392. (91401)
• PRODÁM pozemek o celkové výměře 4.855 m2, p.č. 368/1,
v k.ú. Cínovec, vedle hlavní silnice č.8 směrem do Německa. Tel.:
606 542 451. (91501)
• KOUPÍM garáž v Teplicích. I v horším stavu. Pouze na vl. pozemku
v osob. vlastnictví. Možná i lokalita Bratislavská v Řetenicích. Jsem

přímý zájemce, ne realitní kancelář. V případě dohody peníze ihned
v hotovosti, podle stavu. Solidní jednání. Tel.: 774 951 095. (91601)
• KOUPÍM vilku v Šanově, stav nerozhoduje. Cenu akceptuji. Tel.:
775 571 901. (91602)
• HLEDÁM garáž do pronájmu. Tel.: 724 706 553. (91701)
• PRONAJMU garáž ul. Jilemnického - Šanov. Tel:: 723 384 189.
(91703)
• PRONAJMU garáž v Teplicích ul. Libušina, bez elektriky. Tel.:
736 240 018. (91704)
• PRONAJMU pivnici v Krupce, levně. Tel.: 723 505 787. (91705)
• HLEDÁM k pronájmu zahrádku. Tel.: 774 100 716. (91706)

ELEKTRIKÁŘE

/pracovníka elektroúdržby.

R0952030

REALITY

po 60 a mladšího vzhledu, rádse bavím a chci ještě pro někoho
žít. Jen vážně! Umím lásku dát, ale také brát a nelžu! Krupka. Tel.:
722 633 145. (91806)
• HLEDÁM slušnou kamarádku asi 70let na pohovor, na procházky.
Jsem sama a chodím s pomocí hole. Jinak soběstačná, je mi smutno.
Tel.: 737 653 064. (91804)
• HLEDÁM muže pro život - nekuřáka, abstinenta, vyšší postava a přiměřený věk. Já 68 let, výška 174 cm a váha 82 kg. Tel.:
607 354 477. (91805)

Přijmeme

Záruka 24 měsíců.
Sleva 7% při odevzdání staré baterie.
Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice
Tel. 417 534 504, 774 708 222

www.vyhodnereality.cz

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

INZERCE

ASPRA V ÝK U P K N I H
HAVEL - HAVLOVÁ

R0982013

stěhování

a autodopravu
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

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

Tel.: 723 617 198

Email: jellimetzkyjiri@gmail.com
IČO: 76501531

Nabízíme bydlení
pro seniory

OSBD Teplice

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

• bez nástřiku
• záruka 5 let

www.vanabezbourani.cz

Teplice, Rokycanova 896/1 - Tel. 603 753 047

R0952025

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
R0982004

R0352035

Výtvarnické potřeby

R0952019

Tel.: 602 945 204

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY
SPRÁVU DOMŮ
SPRÁVU BYTŮ

kačírky, zemina,
štěrky, písky,
recyklát
www.telasko.cz

R0952016

Již 45 let zajišťujeme vše,
co souvisí s bydlením

PRODE J:

Provozní doba: po - pá 9.00 - 17.00 hod.

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

Tel. 774 099 510

STŘECHY
LUKÁŠ PAYERLE

R0982012

R0952022

Střední 1057/11, 415 01 Teplice
www.osbdtp.cz

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

Areál Telasko Hudcov

Bližší informace

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

NOVÁ VANA DO STARÉ

• bez bourání
• montáž 3 hodiny

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě.

OPLOCENÍ
PRO NÁROČNÉ
PLASTOVÉ
PLOTOVKY
R0920011

R0920011

POTŘEBUJETE
OPLOTIT
POZEMEK?

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

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

R0952010

R0982008

Tel.: 604 844 179

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

VYKUPUJEME:

R0952028

Nabízíme levné

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

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

Mobil 602 287 065
www.odtahteplice.cz

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

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

www.vyhodnereality.cz

v 19.00 hod. v Koncertním sále
Domu kultury Teplice

Ondřej Kabrna a Milan Nápravník

Účinkují:

Severočeská filharmonie Teplice
Dirigent Petr Vronský
Jana Koubková Quartet
Během večera zazní i skladby George Gershwina,
Boba Dylana, Stinga, Jaroslava Ježka, Jany Koubkové,
A. C. Jobima, Bobby McFerrina aj.
Předprodej vstupenek v Domě kultury Teplice

