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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 60.000 Kč.

Dále hledáme tyto pozice:
• Senior Controller
• Technik BOZP

Pokud Vás zajímají bližší informace a máte chuť se stát naším
novým kolegou, pošlete svůj životopis na email:

teplice.cz@ardaghgroup.com
Bližší informace získáte i na telefonu 417 846 530 

nebo přímo u nás - Zemská 612, Teplice

Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou

R0908001
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LISTOPADOVÉ
UDÁLOSTI
V TEPLICÍCH  
Inverze jako rozbuška
revoluce
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ZIMA V ČESKÉM 
ŠVÝCARSKU  
Zimní tvář národního parku
na Děčínsku

16-17

JAK SE ŽJE
CUKRÁŘŮM  
Od zaoceánské lodi
až k osobité a útulné
cukrárně
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SEVEROČESKÁ VODA 
PODPORUJE MLADÉ 
VĚDCE  
Laboratorní sady pro 
deset škol jako dárek
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PAMÁTKY V NÁS
I KOLEM NÁS   
O obrazech, litografiích či 
vzpomínkách s umělcem 
Vladimírem Šavlem jr.

18-19

PARTA NADŠENCŮ 
Z MEDVĚDIC  
Parta kamarádů, která
dělá hudbou radost sobě 
i ostatním
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DIVADLO
TROCHU JINAK  
Poznejte severočeská
divadla v jiném světle

22-23

ČERTI Z RAKOUSKA 
PŘIJEDOU DO LOUN  
Čerti z Rakouska budou 
strašit i bavit děti

24

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

AUTOMECHANIK

Kontakt:  adolf.vitu@chara.cz
       417 563 025
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BANQUET
Značka BANQUET představuje kompletní sortiment domácích 
potřeb, keramiky, užitkového skla a porcelánu.
Potřebujete vybavit nebo jen doplnit svou kuchyni či jídelnu? 
A  preferujete moderní, minimalistické pojetí? Nebo máte rádi 
klasickou kuchyni v  rustikálním stylu? Ať tak či onak, výrobky 
BANQUET vám vždy budou mít co nabídnout. Prodejnu naleznete 
již brzy v přízemí vedle supermarketu KORZO.

4

CROPP NOVĚ OTEVÍRÁ V GALERII
Druhé nadzemní podlaží v  OC Galerie doplníme o  prostornou, 
stylovou prodejnu nejen pro mladé! Na  své si přijdou hlavně 
vyznavači streetové a pohodové módy.
Objevte největší kolekci streetové módy Cropp! Mikiny, trička 
a džíny za nejlepší ceny.

17. 11. 2019 od 16 hodin

galerieteplice.czfacebook.com/galerieteplice

TRADIČNÍ SLET

ANDĚLŮ
NA NÁMĚSTÍ SVOBODY

hudební vystoupení, divadelní pohádka, slet anděla z radniční 
věže a rozsvícení vánoční výzdoby obchodního centra, slavnostní 
ohňostroj, horké nápoje a stánky s občerstvením (Master street bar, 
Bubble wafl e & Hot drinks Deja vu, Catering Běla, Svačinka – vánoční 
cukroví & koláčky a spousta dalších dobrot)

* Zábava pro celou rodinu *

PROSPÁNEK
Listopad je tu a zima se blíží. Lahodný čaj, teplé ponožky, příjemná 
peřina a pohodlná postel!  Představa mnoha z nás v chmurných 
sychravých dnech.
V Galerii jsme na toto již připraveni. Těšit se můžete na nově 
otevřenou prodejnu ProSpánek, kde vás naučí spát!
V prodejně najdete specialisty na zdravý spánek, kteří jsou 
připraveni najít pro vás řešení.
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RAJSKÝKALEIDOSKOP

Severočeská vědecká 
knihovna se stala knihovnou 
roku 2019

 Přímo z rukou ministra kul-
tury Lubomíra Zaorálka si pře-
vzala ředitelka Severočeské 
vědecké knihovny Jana Linhar-
tová ocenění za  významný 
počin v  oblasti poskytování 
veřejných knihovnických a  in-
formačních služeb. Ocenění 
bylo uděleno za projekt pora-
denského a edukačního cent-
ra jako prvního metodického 
centra pro spolupráci škol 
a knihoven v rámci neformál-

ního vzdělávání. Severočeská 
vědecká knihovna je příspěv-
kovou organizací Ústeckého 
kraje. Kromě ocenění získá 
od  ministerstva také finanční 
odměnu ve výši 70 tisíc korun. 
Smyslem ocenění je vyjádření 
veřejného uznání knihovnám, 

jejich pracovníkům i  obcím 
za úsilí o rozvoj knihovnických 
služeb a  čtenářství. Kritéria 
pro hodnocení postihují šíři 
a rozmanitost práce knihoven 
i existenci nutných základních 
podmínek vytvářených samo-
správou.  (kr-ustecky.cz)
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Móda a hvězdy dětem
V  mosteckém divadle se v  neděli 20. října konal 6. roč-

ník charitativní módní přehlídky, který připravila majitelka 
svatebního salonu Delta Petra Vyoralová se svým týmem 
a  pomocníky. O  svěží energii v  sále se postaraly přede-
vším přítomné děti, pro něž byl výtěžek akce určen. Shod-
ně po 130 000 korunách putovalo do Klokánku v Teplicích 
a Ústí nad Labem, DD Vysoká Pec v Chomutově a Nadačního 
fondu Veroniky Kašákové, která neúnavně jezdí po dětských 
domovech v ČR a připravuje jejich obyvatele na vstup do sa-
mostatného života. Ví, co je čeká, protože ona sama společ-
ně s bratrem Karlem, který s Davidem Gránským večer mo-
deroval, vyrůstali v DD a dnes jsou úspěšnými a oblíbenými 
celebritami.  (LR)

Den za obnovu lesa 
a 18 tisíc vysázených stromů 
v Ústeckém kraji

 Den za obnovu lesa – tak se 
jmenovala akce Lesů ČR, která  
proběhla ve  všech regionech 
naší republiky. Dobrovolníci 
při ní po  celém Česku pomá-
hali s  obnovou lesů poniče-
ných kůrovcem a seznamovali 
se s  budoucí podobou lesů, 
které mají mít jiný charakter 
a druhovou skladbu než sou-
časné porosty. Sázelo se také 
v Ústeckém kraji, a to v Loveč-
kovicích. Akce přilákala více 
než 1700 lidí. Kromě sázení 
si mohli vyzkoušet i  měření 
výšky stromů laserem, měře-
ní objemu vytěženého dřeva, 
zapojili se do  úklidu klestí, 

prohlédli si lesnické mapy. Pro 
děti byly připraveny stánky se 
zajímavostmi o stromech, lese 
a myslivosti. (kr-ustecky.cz)

 
Lipová vesnicí roku 2019

Od formálního předání oce-
nění, přes odpolední zábavní 
program, hudební vystoupení, 
ohnivou show až po ohňostroj. 
Lipová na  Šluknovsku získala 

nejcennější republikový ti-
tul a  radovala se z  něj znovu 
celá obec spolu s hejtmanem 
kraje Oldřichem Bubeníčkem. 
Lipová je teprve druhou obcí 
Ústeckého kraje, která v histo-
rii předávání tohoto ocenění 
získala titul nejvyšší a stala se 
tak jedničkou v České republi-
ce, v roce 1998 jej získala obec 
Jiřetín pod Jedlovou.

(kr-ustecky.cz)
 

Zimák získal cenu v soutěži 
Stavba roku 2019

 Zimní stadion v  Teplicích 
alias ZIMÁK byl oceněn v rám-
ci soutěže Stavba roku 2019. 
ZIMÁK získal speciální cenu 
hlavního mediálního partne-
ra časopisu Stavitel. Do  le-

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

www.vyhodnereality.cz
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nomických zážitků a  spous-
ty spokojených návštěvníků. 
„Kvalitní a  netradiční gastro-
nomie je v dnešní době velice 
populární, o čemž svědčí i stá-
le se zvyšující nadšení návštěv-
níků ochutnávání jednotlivých 
nabízených meníček“, pozna-
menala obchodní, marketingo-
vá a provozní ředitelka Bc. Mi-
chaela Mokrá ze společnosti 
Zahrada Čech, jež je pořada-
telem festivalu. „Mezi návštěv-
níky se velkému ohlasu těšila 
nově zavedená čipová platba. 
Ta zjednodušila jak návštěvní-
kům platbu, tak prodejcům vý-
běr, čímž se také zrychlil servis 
a  ubylo front,“ doplnila ředi-
telka Bc. Michaela Mokrá. Další 
ročník oblíbeného festivalu se 
uskuteční o víkendu 17. a 18. říj-
na 2020.  (LR)

První sklizeň
Sklizeň prvních hroznů 

skončila na  Městské vinici 
na  Větruši v  Ústí nad Labem. 
Pěstování vinné révy zde bylo 
obnoveno v září 2016. Do sklí-
zení hroznů se zapojil primátor 
Petr Nedvědický spolu s inici-

tošního ročníku soutěže bylo 
přihlášeno celkem 53 staveb. 
Hlavní cenu získala stavba 
- modernizace Vzdělávacího 
a  výcvikového střediska hasi-
čů ve  Velkém Poříčí na  Ná-
chodsku. Slavnostního vyhlá-
šení soutěže Stavba roku 2019 
v  Betlémské kapli v  Praze se 
v  pondělí 21. října zúčastnil 
primátor města Hynek Hanza: 
„Cena je udělena stavbě z ve-
řejných prostředků, která vel-
mi zdařile rozšířila a doplnila 
komplex teplických sportovišť. 
Oceněna je nejen architektu-
ra, vlastní dispoziční a  pro-
vozní řešení stavby, ale i celá 
realizace - stavební provede-
ní, včetně řešení i  způsobu 
provedení stavebních i  kon-
strukčních detailů.“  (LR)

 
Festival obohatil chuťové 
buňky

Výstaviště Zahrada Čech 
v  Litoměřicích se opět stalo 
dějištěm festivalu dobrého 
jídla a pití. Ve dnech 19. a 20. 
října se zde konal již sedmý 
ročník Gastro Food Festu, který 
opět přinesl nespočet gastro-

átorem myšlenky Pavlem Ka-
cerovským. „Sklidili jsme jen 
několik bedýnek, ale i  to je 
dobrý počinek a příslib do bu-
doucna. Těším se na ochutnání 
prvního vína z Větruše, o jeho 
výrobu se postará zkušený vi-

nař,“ uvedl Petr Nedvědický. 
O kvalitě prvního vína prý není 
důvod pochybovat. „Hroz-
ny jsou plné a  mají příjemně 
sladkou chuť, víno by mohlo 
být velmi dobré,“ předpověděl 
Pavel Kacerovský. Na vinici je 
vysázeno 44 hlav odrůdy Cera-
son a 31 hlav odrůdy Malveri-
na, vybrány byly ve spolupráci 
s Cechem českých vinařů. Vět-
šina hlav vinné révy má své 
patrony, kteří věnovali městu 
po tisícikoruně a mají na svůj 
patronát certifikát. První víno 
by mohli ochutnat na setkání 
v dubnu příštího roku.  (LR)

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

www.vyhodnereality.cz
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...Inverze nadále trvá, koncentrace škodli-
vin v ovzduší několikanásobně překračuje po-
volené limity. Nadřízené orgány – OV KSČ ani 
ONV - na stížnosti občanů nereagují. A tak 
lidem, zejména mladým, dochází trpělivost. 
Objevují se první letáčky a výzvy k protestní-
mu shromáždění na náměstí Zdeňka Nejed-
lého (dnes opět náměstí dr. Edvarda Beneše). 
Nejprve se jedná o malé hloučky, s přibýva-
jícími dny roste počet nespokojených lidí. V 
sobotu 11. listopadu 1989 je už náměstí plné 
a lidé, mnozí s rouškami přes ústa, se vydávají 
na pochod Leninovou třídou (dnes Masary-
kovou) do Trnovan. Dění mapují jednotlivé 
složky veřejné i státní bezpečnosti, které se jim 
v tom snaží zabránit. Demonstrace je klidná, 
lidé jdou semknutí, mají holé ruce. Příslušní-
ci jsou nervózní, s něčím podobným se ještě 
nesetkali, objevují se prvky násilí proti pocho-
dujícím. Situace houstne, a tak v pondělí 13. 
listopadu pod tlakem slibuje vedoucí tajemník 
OV KSČ Antonín Váňa veřejnou diskusi na 
téma ekologie na zimním stadionu. Ohlášena 
je na pondělí 20. listopadu…

V téže době vrcholí občanská nespokojenost 
i v dalších místech ČSR, především v Praze. 
Iniciátory jsou vysokoškolští studenti, kterým 
pomáhají disidenti a herci. Veřejné sdělova-
cí prostředky situaci nekomentují, členové 
ústředního výboru KSČ i vlády situaci nedo-
ceňují. V pátek 17. listopadu 1989 se z vyso-
koškolských kolejí vydává průvod studentů 
do centra města. Na Národní třídě dochází ke 

Listopadové události
roku 1989 v Teplicích

Od začátku října 1989 se město už řadu dní halí do smogu. 
Špatně se dýchá, děti z mateřinek nemohou na vycházky, nedoporučuje se větrat… 

střetu s bezpečnostními složkami, jsou první 
zranění, zatýká se. To všechno se dozvídáme 
20. listopadu na zimním stadionu v Teplicích 
od přímého účastníka událostí v Praze Radka 
Chmela. Atmosféra veřejné diskuse na téma 
ekologie přerůstá ve všeobecnou nespokoje-
nost s vedoucí úlohou strany. Slovní potyčky 
se přiostřují. Náhle je stadion bez proudu. 
Nastává zmatek. Když se světlo znovu rozsví-
tí, je jasné, že už zdaleka nejde jen o ekologii. 
Občané na tribunách nad ledovou plochou 
netuší, že v útrobách stadionu jsou k zásahu 
připraveny Lidové milice. Naštěstí nedostaly 
rozkaz… 

Atmosféru listopadových událostí roku 1989 
v Teplicích skvěle vystihují snímky fotoreportéra 
Miroslava Rady. Chceme čistý vzduch, Teplice

Střet dvou světů v Teplicích

Vedoucí tajemník OV KSČ Antonín Váňa na zimním stadionu

Radek Chmel na zimním stadionu
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Miroslav Rada 
Před půlstoletím začínal s fotoaparátem značky 
Zenit. Obrazové zpravodajství mu učarovalo. V tomto 
směru si doplnil u profesorů FAMU vzdělání a začal 
se uplatňovat jako externista v redakcích. Ještě před 
sametovou revolucí pracoval v Okresním kulturním 
středisku Ústí nad Labem, v podnikových novinách 
Pozemních staveb, později v Průboji, Severočeském 
deníku, Severočeských novinách, v Deníku i v Metropolu. 
Být na místě včas a odvést perfektní práci je mu dodnes 
vlastní. Ve vydavatelství Vltava-Labe-Media vypomáhá 
dosud. Rád vzpomíná na dobu, kdy se vracel ze 
sportovních utkání a za jízdy v autě vyvolával fotky, aby 
je večer mohl předat redakci. Je nositelem ceny Czech 
Press Foto, za sebou má dvě desítky autorských výstav, 
disponuje bohatým archivem. V mediálním světě patří 
k uznávaným fotoreportérům. Jeho životní příběh by 
vydal na několik knih. 

»

Třicáté výročí listopadové revo-
luce se blíží. Pravděpodobně nej-
větší sbírku černobílých fotografií 
nejen z roku 1989, ale i  let násle-
dujících bezprostředně po něm ze 

severu Čech má v  okruhu médií 
uznávaný fotoreportér Miroslav 
Rada. 

Proto se na  něj obrátil senátor 
za  Chomutovsko Přemysl Rabas 

Fotoreportér Miroslav Rada vystavuje v Senátu
se žádostí, aby dokumentární do-
bové velkoformátové fotografie 
představil veřejnosti na  výstavě 
s názvem „SAMET A UHLÍ“. Její 
vernisáž se uskutečnila v  pátek 
6. září v  předsálí jednacího sálu 
Senátu Parlamentu ČR. Všichni 
hosté horní parlamentní komory, 
jíž předsedá rovněž Severočech 
Jaroslav Kubera, tak mají možnost 
připomenout či objevit události, 

které začaly ekologickými demon-
stracemi v  Teplicích již 11.  11. 
1989 a  přerostly v  sametovou re-
voluci. Nechybí ani momentky 
z boje aktivistů o záchranu Libko-
vic, zámečku Jezeří, ani z návštěv 
významných hostů v našem kraji: 
královny Beatrix, prince Charlese, 
Václava Havla a dalších osobností 
polistopadového vývoje v  Česko-
slovensku. 

 Václav Havel a ekolog Jan Piňos v Libkovicích

 Za zachování obcí jezdili občanští aktivisté demonstrovat do Prahy

9
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SAMET A UHLÍ
Severozápadní Čechy byly 

a  stále jsou energetickým srd-
cem republiky, které jí dodává 
elektřinu a teplo. Proto některé 
obce včetně památek zmizely 
z mapy, aby ustoupily těžbě uhlí. 
Každá z nich má svůj nesmaza-
telný příběh. Jednou z  vesnic, 
o  osud které se rozpoutal boj 
mezi státem a  občanskými ak-
tivisty, byly Libkovice. Počátkem 
devadesátých let se tu vystří-
dalo mnoho vládních delegací 
i  významných světových osob-
ností, keré se k  nám po  same-
tové revoluci přijely přesvědčit 
na vlastní oči a chtěly pomoci… 

Foto: Miroslav Rada

  Prezident Václav Havel 
v Libkovicích

 Princ Charles s ekology Josefem Vavrouškem a Petrem Pakostou

 Zámeček Jezeří

  Občanští aktivisté se 
k památkám poutali řetězy. 
K nejaktivnějším patřily 
Greenpeace a hnutí Duha

  Královna Beatrix s litoměřickým 
biskupem Mons. Josefem Kouklem 
v přesunutém kostele, který musel 
ustoupit těžbě uhlí v Mostě
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NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
PROVOZNÍ MONTÉR VODOVODŮ

FINANČNÍ REFERENT/KA

Pokud Vás naše nabídka oslovila, pošlete prosím svůj aktuální profesní životopis elektronicky na e-mail scvk@teamio.eu nebo poštou
na adresu: Severočeské vodovody a kanalizace a.s., personální útvar, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

SPOLEČNOST: Severočeská servisní a.s.
MÍSTO VÝKONU PRÁCE:  Litvínov, K Louce 309 
PRACOVNÍ POMĚR: Hlavní pracovní poměr
SMLUVNÍ VZTAH: Práce na plný úvazek
PRACOVNÍ DOBA: 7.00 hod. – 15.00 hod.
DATUM NÁSTUPU: dohodou
NÁSTUPNÍ MZDA:  20 500,- Kč + možnost výplaty odměn, 13. a 14. mzda, 
 po úspěšném zapracování možnost zvýšení mzdy
BENEFITY:  příspěvek na stravování/stravenky, dovolená nad rámec  Zákoníku práce, 

zdravotní volno, příspěvek na životní a penzijní připojištění, preventivní lékařská 
péče, pružná pracovní doba, rekreace v podnikových zařízeních, letní tábor pro 
děti zaměstnanců, sociální benefity v celkové hodnotě 27 000,- Kč/rok

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

Pokud Vás naše nabídka oslovila, pošlete prosím svůj aktuální profesní životopis elektronicky bez motivačního dopisu na e-mail
severoceskaserv@teamio.eu, nebo poštou na adresu: Severočeská servisní a.s., personální útvar, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

Zasláním Vašeho životopisu dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů a jejich uchování v databázi společnosti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

SPOLEČNOST: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
MÍSTO VÝKONU PRÁCE:  Teplice, Přítkovská 1689 
PRACOVNÍ POMĚR: Práce na plný úvazek
SMLUVNÍ VZTAH: Trvalý pracovní poměr
PRACOVNÍ DOBA: 7.00 hod. – 15.00 hod.
DATUM NÁSTUPU: dohodou
BENEFITY:  příspěvek na stravování/stravenky, dovolená nad rámec  Zákoníku práce, 

zdravotní volno, příspěvek na životní a penzijní připojištění, preventivní lékařská 
péče, pružná pracovní doba,  rekreace v podnikových zařízeních, letní tábor pro 
děti zaměstnanců, sociální benefity v celkové hodnotě 27 000,- Kč/rok, 

 13. a 14. mzda

Pracovní náplň
• Tvorba rozpočtů a jejich aktualizace •  Vyhodnocení plnění rozpočtu a analýza vybraných ukazatelů 
• Zpracování finančního reportingu pro management
Nabízíme
• Jistotu a stabilitu silné společnosti • Nadstandardní zaměstnanecké výhody vyplývající z kolektivní 
smlouvy • Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu • Příjemné pracovní prostředí                 
Požadujeme
• VŠ ekonomického směru event. SŠ ekonomického směru + praxe v ekonomické oblasti • Znalost 
podnikového účetnictví a ekonomických ukazatelů • Uživatelské dovednosti MS Office (vyšší úroveň 
znalosti MS Excel) • Samostatná, flexibilní, komunikativní osobnost

Německá banka, která Vám rozumí...
Když jde o peníze...Sparkasse
Kontaktujte nás ještě dnes na: 
www.sporitelna-drazdany.cz
cz-service@sparkasse-dresden.de

Špitálské náměstí 3517, 
400 01 Ústí nad Labem

28. října 1515/5, 
415 01 Teplice

Palackého 5625, 
430 01 Chomutov



Podařilo se dát dohromady poměrně rozsáhlý a dodnes neviděný 
soubor fotografií různých autorů, kteří se zmíněných událostí účastnili 
a dokumentovali je. Pátrali jsme i po dalších obrazových materiálech 
a dokumentech v archivech a muzeích. Výsledkem tohoto snažení je 
obrazová publikace, jež představí dění kolem ekologických demonstrací, 
stejně jako mítink na zimním stadionu, setkání s herci, generální stávku 
a další návazné události tohoto období. 

Předprodej → tiny.cc/inverze89www.facebook.com/inverze89

Při příležitosti 30. výročí sametové 
revoluce vzniká fotografická publikace 
o listopadových ekologických 
demonstracích a dalších událostech 
roku 1989 v Teplicích.



Podařilo se dát dohromady poměrně rozsáhlý a dodnes neviděný 
soubor fotografií různých autorů, kteří se zmíněných událostí účastnili 
a dokumentovali je. Pátrali jsme i po dalších obrazových materiálech 
a dokumentech v archivech a muzeích. Výsledkem tohoto snažení je 
obrazová publikace, jež představí dění kolem ekologických demonstrací, 
stejně jako mítink na zimním stadionu, setkání s herci, generální stávku 
a další návazné události tohoto období. 

Předprodej → tiny.cc/inverze89www.facebook.com/inverze89

Při příležitosti 30. výročí sametové 
revoluce vzniká fotografická publikace 
o listopadových ekologických 
demonstracích a dalších událostech 
roku 1989 v Teplicích.
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A  tak jsem se tam vypravila 
podruhé. V  nevelkém, promyš-
leně a  stylově uspořádaném pro-
storu panuje příjemná atmosfé-
ra. Na  stolcích plápolají svíčky, 
vše podtrhuje nevtíravá hudba. 
Za  skleněnou vitrínou čerstvé 
dorty a zákusky, až se sliny sbíha-
jí. Nad kávou značky Julius Meinl 
usedám s novými majiteli Žanetou 
a  Lukášem a  ptám se: Jak se žije 
cukrářům?

Lukáš je rodilý Pražák. Cuk-
rařině se před dvaceti lety vyučil 
na  Žofíně, tedy v  místě, kde se 
konají významné události, zejmé-
na plesy. Připravit občerstvení pro 
800 až 1  200 lidí dá pořádně za-
brat a nic se neodpouští. To platilo 
i  v  dalším jeho působišti na  zao-
ceánské lodi Queen Mary II., kde 
se o 2 600 hostů na palubě stara-
la tisícovka zaměstnanců, z  toho 
110 kuchařů a  42 cukrářů. Takto 
se plavil celých osm let. Nakonec 
letos v červnu s partnerkou Žane-
tou „zakotvil“ v Teplicích. Při jed-
né z  procházek objevil zavřenou 

Do cukrárny Cukrkandl v Teplicích mne přivedla návštěva slavného francouzského 
herce a také vinaře Pierra Richarda. Netušila jsem, na čí pozvání přijel, ani to, že 
cukrárna má nové majitele. 

cukrárnu Cukrkandl a  už to jelo. 
Lukáš je muž činu, a tak brzy volné 
prostory proměnil v útulné místo, 
kam se lidé rychle naučili chodit. 
Po celé léto jim sloužila i venkov-
ní terasa přes ulici, kterou by rád 
ještě do  letošní zimy proměnil 
v zasklený vytápěný dřevěný altán 
připomínající první republiku. Po-
řádat by tu chtěl i degustace znač-

kových vín, včetně těch od Pierra 
Richarda a  také sem zvát známé 
osobnosti. 

Znám i  odpověď na  otázku 
odkud se vzal v  Teplicích „Velký 
blondýn s černou botou“, na jehož 
podpis lahví s vínem čekala v ulici 
U Kamenných lázní fronta čítající 
několik desítek lidí. Vloni pořáda-
lo pražské arcibiskupství v souvis-

losti s  otevřením pětihvězdičko-
vého hotelu v Dolních Břežanech 
slavnostní recepci, na  které se 
Lukáš s Pierrem Richardem a dis-
tributorem jeho věhlasného vína 
v  Čechách Martinem Kopeckým 
seznámil. Slovo dalo slovo, a  tak 
se světoznámý herec a  uznávaný 
francouzský vinař u  příležitosti 
svých 85. narozenin jako Lukášův 
host nakrátko objevil v Teplicích. 

Cukrařina je podle Žanety 
i  Lukáše poctivé a  krásné řemes-
lo. Svoji rodinnou firmu posíle-
nou ještě o dceru opírají o bohaté 
zkušenosti mistra cukráře, který 
kromě léty prověřených znalostí 
má i notnou dávku energie a fan-
tazie. Jako příklad mohou kromě 
klasických dortů a  zákusků po-
sloužit třeba kremrole s likérovým 
krémem, které si hosté v krabicích 
odnášejí domů, nebo vyhlášený 
plundrový jablečný štrůdl. Je obdi-
vuhodné, co se všechno dá za den 
ve třech lidech stihnout. Cukrárna 
Cukrkandl s  vlastní výrobnou je 
totiž otevřená od pondělí do nedě-
le od 9 do 19 hodin. Za tím musí 
být velké odhodlání, skvělá orga-
nizace práce a  notná dávka sebe-
zapření. To už se dnes málo vidí. 

A  protože se blíží konec roku, 
ptám se na  nabídku. Bude opět 
stylová a osobitá. Lukáš totiž vlast-
ní sbírku chuťově vynikajících re-
ceptů slavných herců, například 
Oldřicha Nového, Adiny Mandlo-
vé, Lídy Baarové či Marie Rosůl-
kové. Pochopitelně se na zakázku 
pustí i do vánoček a cukroví a už 
se na to společně se Žanetou těší. 

Text a foto: L. Richterová

CUKRÁŘŮM
Jak se žije 



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:

 Pracovník na CNC stroji
 2 směnný provoz, možnost přechodu na 3 směnný režim v r. 2020 

 Pracovník na ohraňovacím stroji
 2 směnný režim, možnost přechodu na 3 směnný režim v r. 2020 

 Operátor výroby – montáž
 2 směnný režim PO – PÁ

Požadavky: Nejlépe SOU vzdělání technického směru • Znalost čtení 
technické dokumentace • Dobrá znalost práce na PC • Manuální zruč-
nost, přesnost a preciznost • Praxe vítaná • Schopnost plnit zadané úko-
ly včas • Organizační schopnosti

Co můžeme nabídnout: Zázemí silné mezinárodní společnosti • Stabil-
ní práci v prosperující společnosti • Moderní a čisté pracovní prostředí, 
kvalitní zaškolení • Příjemné pracovní prostředí • Motivující finanční 
ohodnocení • Prémie, bonusy, příspěvek na penzijní připojištění, stra-
venky • 26 dní dovolené

Místo výkonu práce: Krupka – průmyslová zóna CTPark 

Předpokládaný termín nástupu: ihned / dohodou

Kontakt: email: jobs_cz@exyte.net • mobil: 736 222 655 R10

Nemocnice Na Františku
Praha 1
přijme:

• lékař se specializovanou způsobilostí RDG
• vedoucí farmaceut (vedoucí lékárník)
• fyzioterapeut
• staniční sestra Chirurgie, operační sály
• všeobecná a praktická sestra
• sestra pro perioperační péči
• sestra pro intenzivní péči
• zdravotnický záchranář
• ošetřovatel, sanitář
Nabízíme:
• příjemné kulturně-historické prostředí v centru Prahy
• práce v akreditovaném zdravotnickém zařízení
• parkování v areálu nemocnice
• velmi dobré platové podmínky
• pro mimopražské ubytovna, popř. služební byt
• kvalitní stravování (obědy, večeře) v ceně 25Kč
•  výhody z kolektivní smlouvy (20 hodin volna navíc, penzijní připojištění, 

2x ročně příspěvek na kulturu, sport, vzdělávání a rekreaci aj.)
•  odborný i osobní růst, a další vzdělávání (kurzy, specializace, semináře, 

e-learning, odborné konference aj.)
 

Kontakt:
 Lékař, vedoucí farmaceut: Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM
 T: +420 222 801 370 - M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz - www.nnfp.cz
 Ostatní: Mgr. Rudolf Maťha, DiS., hlavní sestra
 T: +420 222 801 284 - M: Rudolf.Matha@nnfp.cz - www.nnfp.cz

Nastupte 
s Randstadem 
do Amazonu

a získejte 
Smartphone!

• 160 Kč/h + bonus až 10 % 
• jídlo, pití a svozy zdarma

volejte zdarma: 800 856 856 
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v Českém
Švýcarsku

Když je vše schováno pod sněhobílou pokrývkou, je 
ten správný čas vyrazit do jinak hojně navštěvovaného 
Českého Švýcarska. Nikde ani živáčka a spolu s tajuplným 
šuměním korun stromů se vydejte objevovat druhou tvář 
národního parku. Jedinečná možnost navštívit Pravčickou 
bránu bez davů a čekání u kasy. Podobně tajuplný pro 
vás může být výlet Kyjovským údolím až k Brtnickým ledopádům. Milovníci výhledů 
na zasněžené kopce a široké okolí ocení dobrou dostupnost rozhleden. A pro sportovce? 
Lyžařské areály a upravované běžecké stopy v blízkých Lužických horách a okolí. 
Kulturní vyžití zajistí bohaté programy Děčínského i Šluknovského zámku, Lorety 
v Rumburku, nebo oblastního muzea v Rumburku i Děčíně.

Zima



REGIONÁLNÍ VÝROBCI
V  průběhu vaší zimní dovolené doporu-

čujeme navštívit a  okusit výrobky zdejších 
regionálních výrobců. Nobilis Tilia, se síd-
lem na  Vlčí Hoře, disponuje nádherným, 
nově vybudovaným návštěvnickým centrem 
s  prodejnou a  čajovnou. Nedaleko odtud, 
v  Krásné Lípě, se nachází pivovar Falken-
štejn, který nenabízí pouze skvělé pivo, ale 
i možnost výborného jídla. Stejně tak nesmí-
me opomenout mýdlárnu Rubens v Růžové. 
Malebná prodejna zasazena do prostředí ná-
rodního parku s  nepřeberným množstvím 
druhů mýdel a  vždy příjemnou obsluhou. 
Jste milovníci čokolád? Děčínský Jordán 
nebo čokoládovna Mana v  Krásné Lípě se 
o vás rádi postarají. Neprohloupíte, ať svěříte 
péči o vás kterémukoliv z místních výrobců. 
Kvalita a ochota zaručena.

WELLNESS
K  zimnímu relaxu neodmyslitelně patří 

čas strávený ve wellness zařízení. Takových 
najdete v těsné blízkosti Českého Švýcarska 
hned několik. Mezi nejvýraznější patří na-
příklad Toskana v  Bad Schandau, která je 
lehce dostupná například Dráhou národní-
ho parku. V Sebnitz jsou zase bylinné lázně 
zimním lákadlem pro vyznavače wellness 
a odpočinku. Možností pro relax je tu však 
mnohem více, stačí si jen vybrat.

SPORT
Na  hranici destinací Českého Švýcarska 

a Lužických hor se nachází několik zimních 
sportovních areálů a běžeckých tratí. Pro fa-
noušky letních cykloradovánek jistě známý 
ski areál v Polevsku, kde v zimě upravují ně-
kolik kilometrů dlouhé běžecké trasy. Spor-

tovní areál v Jiřetíně pod Jedlovou a lyžařský 
areál v  Horním Podluží. Zimní dovolenou 
v  Českém Švýcarsku si tak lze lehce zpest-
řit lyžovačkou nebo běžeckou túrou. Kdo 
by rád po celodenním výletu ještě pár temp 
v  bazénu, nabízí se aquapark Děčín, bazén 
v Rumburku či v sousedním Varnsdorfu.

TIPY NA VÝLETY
Nechte se okouzlit silou přírody a vydejte 

se na výlet za Brtnickými ledopády. Přírodní 
úkaz, který je k vidění jen pár týdnů v roce, 
dorůstá obřích rozměrů. Fotogenické místo, 
kde vznikl nejeden úchvatný záběr. Přijeďte 
do Kyjova nebo Brtníků a vydejte se po tu-
risticky značených cestách přímo k ledopá-
dům. Neopomeňte v údolí navštívit i jeskyni 

Víl, skalní převis, kde v  průběhu zimních 
měsíců vzniká unikátní ledová výzdoba.

UBYTOVÁNÍ
O skvěle zařízené ubytování s příjemným 

personálem zde není nouze a  kapacita bě-
hem zimních měsíců je dostačující. Je tak 
jenom na vás, které si zvolíte za přechodný 
domov. Mimo jiné za zmínku stojí například 
Lípa Resort s relax centrem přímo v centru 
Českého Švýcarska v Krásné Lípě, hotel Lu-
žan v Rumburku, Doubické chalupy a hotel 
JEF v Doubici, jetřichovický hotel Bellevue 
nebo přepychový hotel Česká Koruna v Dě-
číně. V každém z koutů národního parku tak 
najdete ubytování s kvalitním servisem, kde 
vás rádi pohostí.

Jeskyně Víl - ledopády v Kyjovském údolí

golfbarbora.cz
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Malíř, grafik, ilustrátor
Kreslit se učil spolu se svým bra-

trem Iljou pod vedením tatínka, 
akademického malíře Vladimíra 
Šavla. Navštěvoval lidušku, poz-
ději střední a  nakonec i  několik 
vysokých škol se zaměřením na vý-
tvarné umění. Patří k umělcům se 
širokými zájmy. Známá jsou jeho 
květinová zátiší, městské veduty, 
litografická ex libris, zaměřuje se 
i na  funerální témata a v poslední 
době na  krajinu a  linie ženského 
těla. Jak sám říká, snaží se zachytit 
památky v nás i kolem nás. O tom 
je také jeho jubilejní autorská vý-
stava v  městské galerii Zahradní 
dům v Teplicích s názvem Inventu-
ra 70. Na průřez jeho tvorby se mů-
žete podívat ještě do 17. listopadu. 
Samostatných výstav má Vladimír 
Šavel, jr. na  kontě přes devadesát 
v Čechách i napříč celou Evropou. 

Krom toho se zúčastnil 290 kolek-
tivních přehlídek a  je zastoupen 
ve  veřejných a  soukromých sbír-
kách doma i  ve  světě. Z  umělec-
kého hlediska obdivuje kubismus, 
který pokládá za dovršení reality. 

Pedagog
Ve škole tráví Vladimír Šavel, jr. 

prakticky celý svůj profesní život. 
Začínal ještě při svém studiu na vy-
soké škole v  roce 1971 jako učitel 
výtvarné výchovy na LŠU a o deset 
let později, již jako absolvent, začal 
vyučovat na  Pedagogické fakultě 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem. To trvá dodnes a  k  tomu 
od roku 2007 ještě jednou v týdnu 
zajíždí do  Liberce, kde přednáší 
na  katedře primárního vzdělává-
ní FP Technické univerzity. Kolik 
žáků a  studentů prošlo jeho vede-
ním, ať v  učebnách, na  worksho-

pech či v  plenéru už dnes nespo-
čítá. Ale jistě jich budou tisíce. 
Někteří z  nich, například Šárka 
Coganová z  Liberce a  Lenka Her-
zogová z  Karlových Varů, měly se 
svým učitelem společnou výstavu 
„Tři úhly pohledu“ v  německém 
Pasově. Jeho pedagogických kvalit 
si vedení obou fakult vysoce cení, 
jak bylo řečeno při vernisáži jubi-
lejní autorské výstavy. 

Na čem právě pracuje?
Momentálně na  kamenotiskové 

litografii pro město Teplice. Podle 
vlastního návrhu připomene vý-
znamná výročí: 300 let stavby 
Morového sloupu na  Zámeckém 
náměstí, 100 let od vyhoření Kruš-
nohorského divadla, 80 let od  vy-
pálení židovské synagogy a  30 let 
od  listopadových událostí roku 
1989. Podobných pro různá města, 

především v severních Čechách, ale 
i Karlovu Univerzitu udělal desítky. 
Práce je to náročná. Při velejemné 
kresbě a  rytí se namáhají hlavně 
oči, při manipulaci s kamenem, vá-
žícím 40 kilogramů, pak celé tělo. 
Dílo bude ještě letos hotové. Z del-
ších plánů, které zatím nosí v hlavě, 
je to příprava dvou souborných vý-
stav děl jeho blízkých. V roce 2021 
uplyne sto let od  narození otce, 
akademického malíře Vladimíra 
Šavla. V  témže roce oslaví své se-
dmdesátiny jeho mladší bratr Ilja. 
K vlastním kulatým narozeninám, 
které oslaví 8. listopadu, si Vla-
dimír Šavel, jr. přeje jediné: Aby 
vydrželo zdraví a  mohl dál tvořit 
i vyučovat. Bez toho si život vůbec 
nedokáže představit. 

Připravila: L. Richterová
foto: archiv autora

Ateliér malíře a grafika Vladimíra Šavla, jr. je plný obrazů a obrázků, litografií, 
zapomenutých fragmentů ze sakrálních staveb i kamenných desek. Zároveň i milých 
vzpomínek. Letos slaví významné životní jubileum, a tak dovolte krátké zastavení 
s uznávaným umělcem.

Památky v nás
i kolem nás očima umělce
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Doc., Mgr. Vladimír Šavel junior  
Narodil se 8. listopadu 1949 v Ervěnicích. 
Vystudoval obor monumentální malby na Střední 
uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1969). 
Dále studoval na katedře výtvarné výchovy Pedagogické 
fakulty v Ústí nad Labem (1973), na katedře výtvarné 
výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
a na katedře dějin a teorie výtvarného umění Filozofické 
fakulty UK tamtéž. V roce 1989 habilitoval v oboru 
malířství na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci. Je docentem katedry výchov uměním 
na PF UJEP v Ústí nad Labem a přednáší na katedře 
primárního vzdělávání FP Technické univerzity v Liberci. 

»

očima umělce

Podzim

Zlatá Andělská linie

Staňte se součástí našeho týmu
Hledáme kolegy do stavební společnosti
s dlouholetou tradicí pro Ústecký kraj

Benefity:
- týden dovolené navíc
- stravenky
- zvýhodněné mobilní tarify pro zaměstnance i rodinné příslušníky 
- a další jiné benefity dle kolektivní smlouvy

Po zapracování a dle osobních výkonů nabízíme nadstandartní mzdu

Hledáme zaměstnance na pozice:
 Montér potrubních rozvodů a kanalizací
 Tesař
 Stavební a montážní dělník
 Řidič nákladního automobilu
 Strojník stavebních strojů
 Mechanik strojů
 Automechanik

Půjčovna stavebních strojů a nářadí v areálu společnosti
Křižíkova 2393, Teplice Kontakt: tel.: +420 601 590 902
Po-pá 7:00- 11:00, 12:00-16:00 pujcovna@vhs.cz

Kontaktní informace:
wludykova@vhs.cz | Tel.+420 417 941 121 | www.vhs.cz

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

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

Pro bližší informace nás kontaktujte na emailové adrese
jan.tyl@knaufinsulation.com nebo prostřednictvím online 

formuláře www.knaufinsulation-krupka.cz/záložka Kariéra/

Elektro-mechanik
Požadujeme:
•   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

R10

Řidič VZV
Požadujeme:
•   Výuční list/SŠ
•   Pečlivost, samostat-

nost, důslednost 
a svědomitost

•   Ochota učit se nové 
věci

•   Pracovní nasazení
•   Základní znalost PC
•   VZV
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Začátky jejího vzniku saha-
jí do  roku 2013. Tehdy se sešlo 
několik hudebních géniů nad 
lahví vína v kuchyni, aby si spo-
lečně zahráli a  zazpívali. Poz-

Parta nadšenců
z Medvědic

Ne nadarmo se říká, že hudba povznáší, přináší odreagování od běžných starostí, 
potěšení a spojuje lidi. Lhostejno, zda se jedná o profesionály či amatéry. O kapele 
Dring z malebné vesnice Medvědice v srdci Českého středohoří to platí bez výjimky. 

ději se ukázalo, že muzikantů je 
v Medvědicích víc a kuchyň jim 
začala být těsná. Pilně cvičili své 
oblíbené skladby, šlo jim to spolu 
dobře, a  tak se rozhodli uspořá-

dat pro sousedy v  místním kos-
tele Medvědické zpěvy vánoční. 
Vystoupení vzbudilo nečekaný 
úspěch. Muzikanti si ale byli vě-
domi nedokonalostí, a tak začali 
pravidelně dvakrát týdně zkoušet 
a pilovat svůj hudební um. Kape-
la se postupně vyprofilovala jak 
v nástrojovém složení, tak i v re-
pertoáru. 

Jak šel čas, někteří členové 
odešli, jiní naopak přišli. Od loň-
ského roku má kapela Dring pět 
členů. Tvoří ji Vladislav Procház-
ka (baskytara), Petr Knobloch 
(kytara a  klávesy), Jan Devetter 
(kytara a zpěv), Petr Gralewitz 
(bicí) a  jediná žena, Jana Bene-
šová (klávesy a zpěv). Ač nejsou 
hudebníci profesí, když to roz-
balí, je to pecka. Nejraději mají 
muziku šedesátých a  sedmdesá-
tých let, tedy rock & roll, blues 
a swing. Zpívají výhradně česky. 
Pár známých šlágrů v jejich po-
dání si můžete poslechnout na 
webových stránkách kapely, kde 
prezentují i  celý svůj playlist. 
Vystupují převážně na  spole-
čenských, soukromých a  firem-
ních akcích v severních Čechách 
a v Praze. Na veřejnosti si je mů-
žete poslechnout na  domovské 

scéně 22. prosince od  17 hodin 
na v pořadí již 6. ročníku Medvě-
dických zpěvů vánočních. Kostel 
bývá v  předvánočním čase plný 
lidí a  dobré nálady. Zváni jste 
i vy, vážení čtenáři. 

www.kapeladring.cz 

Připravila: L. Richterová
foto: archiv kapely

Kapela Dring na Císařské louce v Praze

Jan vyhrál soutěž „Best Elvis 
Konopáč 2017“
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www.halateplice.cz

Sportovní hala Teplice
příspěvková organizace

Víceúčelová hala, Zimák, Hotel, Wellness, Fitness, Restaurace, Sportovní ubytovna 

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

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR
ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ
ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ

NABÍZÍME:
• 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 R10

Silvestr na Hotelu Pomezí

Rezervace večera je možná i pro neubytované hosty
na info@hotelpomezi.cz nebo na tel. +420 734 135 715

 Živá hudba
 Bohatý raut
 Možnost ubytování
 Půlnoční přípitek
 Novoroční ohňostroj
 Výherní tombola

Navíc Vám v případě potřeby
zajistíme bezpečnou dopravu
do hotelu i zpátky domů.

R101805046
R102024

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



Divadlo trochu jinak
Noc divadel, kterou koordinuje Institut 

umění - Divadelní ústav od roku 2013, je sou-
částí evropského projektu European Theatre 
Night, jenž prezentuje divadlo tvořivým způ-

sobem v  netradiční 
formě vždy třetí lis-
topadovou sobotu již 
od  roku 2008. Projekt 
nabízí nevšední zážit-
ky, jako jsou například 
workshopy pro děti 
i  dospělé, prohlídky 
divadelních zákulisí, 
diskuze s herci, scéno-
grafy a režiséry a další 

formáty divadelních setkání, které v  běžném 
programu nenajdete. V Ústeckém kraji se akce 
můžete zúčastnit 16. listopadu v  divadlech 
v Litvínově, v Mostě, ve Varnsdorfu či v Rum-
burku. Více informací naleznete na stránkách 
jednotlivých divadel.  (informuji.cz)

Malíř Sýkora v lounské galerii
V  Galerii města Louny probíhá do  17. lis-

topadu výstava lounského rodáka, malíře 
Zdeňka Sýkory. Na několik týdnů se prostory 
galerie proměnily ve  fiktivní město, v  němž 
prostřednictvím archivních fotografií může-
me na jednom místě spatřit všechna Sýkorova 
díla realizovaná ve  veřejném prostoru doma 
i  v  zahraničí. Navštívíme tedy nejen Prahu 

ZA KULTUROU
A ZÁBAVOU

nebo Litvínov, ale i  nizozemský Gorinchem 
nebo švýcarskou Basilej. Fotografie a  doku-
menty informují o  technických parametrech 
(rozměrech, technikách) těchto uměleckých 
děl a také o jejich původním i současném sta-
vu. Souběžně s výstavou v GAML probíhá v di-
vadelní kavárně výstava plakátů s díly Zdeňka 
Sýkory, které mohou také velmi dobře před-
stavit celou jeho tvorbu.  (gaml.cz)

Svatokateřinské slavnosti na zámku 
Krásný Dvůr

Nenechte si ujít Svatokateřinské slavnos-
ti na  zámku Krásný Dvůr, kde se 24. listopa-
du od 11:00 do 16:00 můžete dozvědět jak se 
slavily svátky svatého Martina či Kateřiny, co 
znamenají jednotlivé adventní symboly či 
proč Mikuláš naděluje dětem dárky. Prohlíd-
ky vánočně vyzdobených interiérů se zaměří 
na dobu mezi posvícením a adventem. Drobný 
dárek je připraven i pro všechny návštěvníky. 
Nejen děti se mohou těšít na pohádku O ry-
báři a zlaté rybce v podání Divadla Rozmani-
tosti. Ve dnech 26. až 29. listopadu je možné 
pro skupiny od  10 osob objednat speciální 
svatokateřinskou prohlídku vánočně vyzdo-
beným zámkem. Plné vstupné 160 Kč, snížené 
vstupné 120 Kč. Vstupné na pohádku jednotné 
80 Kč.  (zamek-krasnydvur)

Mostecké divadlo čekají v listopadu 
tři derniéry

Městské divadlo v  Mostě nabízí poslední 
příležitost navštívit některé ze svých inscena-
cí. Hned tři představení mají totiž v listopadu 
derniéru. Divadelní bestseller ze soudní síně 
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s názvem Teror, ve kterém o daším ději rozho-
dují přímo diváci v jevišti, budou moci diváci 
zhlédnout naposledy 13. listopadu. 19. listopa-
du pak proběhne francouzská situační kome-
dii Dáma od Maxima, kterou ve zbrusu novém 
českém překladu režíroval mosteckému pu-
bliku věrně známý Milan Schejbal. Komedie 
„Je úchvatná!“ („Glorious!“) britského drama-
tika a herce Petera Quiltera byla inscenována 
na  více než 40 světových i  českých jevištích, 
jen u nás byla od roku 2007 uvedena pětkrát, 
právě v Mostě se 23. listopadu objeví naposle-
dy.  (divadlo-most)

Ledové království v žateckém kině
Premiéra světoznámého animáku Ledové 

království má pokračování. Proč se Elsa na-
rodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně 
volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové krá-
lovství. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem 
a Svenem se královna Elsa vydává na nebez-
pečnou a pozoruhodnou cestu. Ve filmu Le-
dové království se Elsa obávala, že je pro svět 
příliš mocná. Ve snímku Ledové království II 
musí doufat, že je mocná dostatečně. Pre-
miéra 24. listopadu v digitálním kině v Žatci. 
Vstupné: 150 Kč. (divadlozatec) 

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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M�ŽETE SE T�ŠIT

22.1.2020 - 19.00
PODIVNÉ ODPOLEDNE 
DR. ZVONKA BURKEHO

Vstupenky již v prodeji.
Krušnohorské divadlo Teplice -Velký sál

Rezervace vstupenek - pokladna Domu kultury tel.: 417 515 940

29.11.  19.00
HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA

Vstupenky již v prodeji.
Krušnohorské divadlo Teplice -Velký sál

Vstupenky již v prodeji.
Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

Vstupenky již v prodeji.
Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

19.1.2020 - 19.00
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, 

KDYŽ TEČE VODA

Vstupenky již v prodeji.

3.12.  19.00
FILM MUSIC TOUR 2019

ANNA JULIE SLOVÁČKOVÁ • MILAN PEROUTKA
WWW.FILMMUSICTOUR.CZ

R1052041



24

Námořnická pohádka 
o kapitánu Hromovi

Pražské Divadlo v  Rytířské 
představí 16. listopadu Námoř-
nickou pohádku o  čestném 
a  dobrém kapitánu Hromovi, 
který se na  své lodi Bublině 
vydává za  svým snem na  ost-
rov Hukakulu, kde se zamiluje 
do  mořské panny. Řada ne-
šťastných shod a  okolností mu 
ale při bouři přihraje do  cesty 
piráta Kudličku – uličníka, lhá-

K A M K D Ya
pro děti a rodiče

napětí při průchodu tmavými 
kouty a  společně s  dětmi zdo-
lejte úkoly pohádkových bytos-
tí, které vás na cestě budou do-
provázet. Startujeme průběžně 
mezi 17.30 a 18.30 hodinou. Akce 
se koná za každého počasí.

 (kudyznudy.cz)

uskuteční 16. listopadu. Čeká 
vás procházka po Resslu s jed-
noduchými úkoly. V  průběhu 
celé akce bude možné opéct 
si doneseného buřta. Starto-
vat se bude mezi 16:00 a  17:00 
u  koupaliště Stalingradská. 
S  sebou si nezapomeňte vzít 
lampiony, lucerničky, baterku, 
buřta a  dobrou náladu! Vstup-
né: 30 Kč/rodina.

Lampionový průvod 
na zámku Štiřín

Srdečně vás zveme na  13. 
ročník Lampiónového průvo-
du na  zámku Štiřín dne 15. 11. 
Staňte se jedním ze světýlek 
na zhruba kilometrové trati ko-
lem zámeckého rybníka, užij-
te si romantickou atmosféru 
osvětleného zámku, vychutnejte 

ře a  nevychovance, kterému 
ale zachrání život. Podaří se 
ho kapitánovi spolu s  dětmi 
naučit nejen slušnému chová-
ní, ale také všemu, co by pravý 
námořník měl umět a znát? Při-
jďte se v  sobotu 16. listopadu 
od  10:00 přesvědčit sami. Po-
hádka je ideální pro děti od  4 
do  9 let. Rezervace vstupenek 
na 725 830 655.  (informuji.cz)

Lucerničky svatého Martina
Středisko volného času 

v  Mostě si pro rodiče s  dětmi 
připravilo dobrodružství v  po-
době akce s  názvem LUCER-
NIČKY SVATÉHO MARTINA, ta se 

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

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

Čerti z Rakouska přijíždějí 
do Loun!

Český čert už na  zlobivé děti 
nestačí, tak si na pomoc zavolal 
posilu z Rakouska! 28. listopadu 
dorazí do lounského kulturního 
domu Zastávka hned několik 
čertů, které znáte z  rakouských 
průvodů a  potrestají hříšníky 
za  jejich činy! Nejedná se ov-
šem o žádný průvod, ale o dět-
ský program! Těšit se můžete 
od 16:00 na dětskou diskotéku, 
slavnostní představení čer-
tů, strašidelné efekty, hudeb-
ní doprovod dj a  moderátora 
a na mnoho dalšího.

(certizrakouska.cz)
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www.eobuv.cz
 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
 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           

N
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E 
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U

 1. kolo so 13. 7. 2019
 1.FK PŘÍBRAM - FK TEPLICE 1:1
 2. kolo ne 21. 7. 2019
 FK TEPLICE - SK SLAVIA PRAHA 1:5
 3. kolo pá 26. 7. 2019
 FC BANÍK OSTRAVA - FK TEPLICE  0:1
 4. kolo st 18. 9. 2019
 FK TEPLICE - FK MLADÁ BOLESLAV 2:0
 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 1905 1:0 
12. kolo so 5. 10. 2019
 SLEZSKÝ FC OPAVA - FK TEPLICE  0:1 
13. kolo ne 20. 10. 2019
 FK TEPLICE - AC SPARTA PRAHA 1:1 
14. kolo so 25. 10. 2019
 FK JABLONEC - FK TEPLICE 4:1 
15. kolo ne 3. 11. 2019
 FK TEPLICE - SK DYNAMO ČES. BUDĚJOVICE 14:30 
16. kolo ne 10. 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)

FORTUNA:LIGA - podzim 2019
fotbalová



INZERCE

OPLOCENÍ
PRO NÁROČNÉ

PLASTOVÉ
PLOTOVKY 

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček

Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz

R100011

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

R102008

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

R102010

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

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

ASPRA

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

HAVEL - HAVLOVÁ

R100013

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky, 
recyklát

www.telasko.cz
Tel. 774 099 510

R1
02
02
8

OSBD Teplice
Střední 1057/11, 415 01 Teplice

www.osbdtp.cz
Již 45 let zajišťujeme vše,

co souvisí s bydlením

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY

SPRÁVU DOMŮ 
SPRÁVU BYTŮ

R102019

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

zahrady 

TEL. 733 322 806

R105243Alexandr
Papík
REALITNÍ
MAKLÉŘ
pro Teplice
a okolí

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

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

R102025

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

R102016

VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

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

Záruka 24 měsíců.
Sleva 7% při odevzdání staré baterie.

Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice

Tel. 417 534 504, 774 708 222

R102033

POTŘEBUJETE 
OPLOTIT

POZEMEK?
PLOTOVÉ CENTRUM

TEPLICE - PROSETICE
Příčná 141

Tel.: 604 351 718
Vlková Anna

anna.vlkova@seznam.cz

R100011

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

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

R102022

Světecká 24, 417 54 Kostomlaty
+420 737 931 354

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

STŘECHY
LUKÁŠ PAYERLE 

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské

a klempířské práce

R100012

Výtvarnické potřeby
Teplice, Rokycanova 896/1

Tel. 603 753 047

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

R102034

ZLATNICTVÍ KAMIL KUCHYŇKA
Kamil Kuchyňka, ul. 28. Října 856/27, Teplice
tel.: 775 205 575

VÝROBA DIAMANTOVÝCH ŠPERKŮ
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ŠPERKŮ
VÝROBA SNUBNÍCH PRSTENŮ
OPRAVY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ

FACEBOOK: ZLATNICTVÍ KAMIL KUCHYŇKA
WWW.ZLATNICTVI KUCHYNKA-TEPLICE.CZ

R100046

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

Kontakt do redakce:
+420 602 643 244

email: vrculova@agenturais.cz

Váš inzerát
v drážďanském
týdeníku vyjde

ve 233.000 výtiscích
za cenu již
od 800,- Kč 

Kontakt v ČR:
sekretariat@agenturais.cz

telefon: 602 426 526
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INZERCE

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

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

R102003

www.elsen.cz
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R102009

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ

horolezeckou technikou,
štěpkování větví, frézování pařezů

Tel.: 608 360 681

R1
02
03
2

R102004

Silniční a odtahová služba

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

Prodej 2

• PRODÁM - Za  symbolickou cenu - kufříkový šicí stroj zn. 
Veritas a  přenosnou TV, uhlopříčka 34 cm zn. Philips. Tel.: 
702 615 458. (1910201)
• PRODÁM - zimní kombinézu na 0-3 měsíce, dále kojenecké 
oblečení 0-6 měsíců, prádlo, oteplené, zimní oblečení. Levně, 
dohodou. Tel.: 737 127 852. (1910202)
• PRODÁM - krabici plyšových hraček, zvířátka, postavičky, 
něco nové. Vše pěkné, 350,- Kč , pošlu. Tel.: 602  954  145. 
(1910203)
• PRODÁM - pánskou Esku cena 450,- Kč a dámské kolo Li-
berta cena 400,- Kč, pozůstalost. Tel.: 777 952 920. (1910206)
• PRODÁM - šící stroj Singer - vhodný pro sběratele. Cena 
1500 Kč. Tel.: 602 462 307. (1910207)
• PRODÁM - Dohodou dětské oblečení z kojenecké výbavičky 
0-8 měsíců. Prádlo, dále otepl. zimní oblečení, zimní kombi-
nézu 0-3 měs. Tel.: 602 880 764. (1910208)
• PRODÁM - rotoped Housefit, zátěžové kolo, nastavitelné 
sedadlo, měření tepu. Cena dohodou. Tel.: 728  272  217. 
(1910209)
• PRODÁM - Novou kvalitní autosedačku 9-36 kg, vlastní pě-
tibodové a výškově nast. pásy, polohovatelná hlavová opěrka, 
nová se zárukou 2 roky, nejnovější atest ECE R44/04. Zašlu 
i poštou. 1190 Kč. 776 4955 06. (1910210)
• PRODÁM - lyžařskou výbavu. Lyže, boty, běžky, oblečení, 
značkové věci velikost 50 á 44. Zánovní. Tel.: 736  626  530. 
(1910211)
• PRODÁM - elektrickou kytaru Les Paul, malé kombo, 
stojánek. Vše pěkné - Cena - 2.800 Kč. Vánoční dárek. Tel.: 
604 808 536. (1910212)
• PRODÁM vlašské ořechy ze zahrady. - 50kč/kg. Tel. 
723154423. (1910213)
• PRODÁM fotoaparát klasika na kinofilm, krásný, nepoužitý 
Canon EOS 300, nevhodný dárek pořízeno za 7, nyní 4 tis. Kč, 
dohoda. UL, tel.: 721421207. (1910214)
• PRODÁM - Šicí stroj - [24.8. 2019] Šicí stroj LUCZNIK typ 
437-438 s automatickým řízením stehu i s manuálem. Použí-
ván minimálně. Kryt stroje tvoří estetická skříň. Cena 499 Kč. 
Proboštov u Teplic. Tel.: 777 114 812. (1910504)
• PRODÁM - kojenecké oblečení 0-6 měsíců, pro dvojčata, 
možný i  jednotlivě, výběr, velmi levně. Tel.: 604  782  643.
(1910505)

Nábytek 5

• PRODÁM - Moderní nový nepoužitý bílý stůl 80 x 80 cm 
s 50 % slevou. Tel.: 704 520 930. (1910501)
• PRODÁM - obývací stěnu, ručně vyráběnou. Jde o kombi-
naci dvou Šatních skříní, vitrín a  knihoven. Celá délka je 7 
metrů, lze různě kombinovat. V dobrém stavu, nutno vidět. 
Důvod prodeje je stěhování. Cena dohodou. Tel.: 603 165 457. 
(1910502)
• PRODÁM - nikdy použitý slamníček o  rozměrech 120-60-
7, typ Bambino, vyrobený na  zakázku, po  celém obvodu 
zip. molitanové jádro, modrý potisk textil. obalu s  dětským 
motivem. Původní cena 1.200 Kč, nyní polovina. K  tomuto 
náleží bílá postýlka stejných rozměrů, cena 400 korun. Tel.: 
773 601 944. (1910503)

Hobby 9

• PRODÁM - fotoaparát klasika na kinofilm, krásný, nepouži-
tý Canon EOS 300, nevhodný dárek pořízeno za 7 tisíc, nyní 4 
tis. Kč, dohoda. UL, Tel.: 721 421 207.
(19107901)

• PRODÁM - starý velký buben vhodný pro fanoušky na ko-
panou za 300 Kč, foto na netu. Tel.: 723 466 140. (19107902)
• VYSOCE zaplatím mince - zlaté, stříbrné a  z  obec. kovu, 
medaile, řády i vyznamenání. Tel.: 603 230 673. (1910903)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy jako originál též kopie, tisky 
a  staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 733  511  224. 
(1910904)
• SBĚRATEL koupí knihy, časopisy, mapy, fotografie, pohledy 
známky a odznaky. Tel.: 737 397 806. (1910905)
• SBĚRATEL koupí nástěnné hodiny, kapesní, náramkové 
budky, strojky a vše nejdoucí i celé pozůstalosti po hodináři. 
Tel.: 775 691 189. (1910906)

Auto -moto

• KOUPÍM - auto - moto - veterána z let 1950 - 1975, Ford, 
Fiat, Opel, Simca, Renault a  jiné. Nabídněte - dohoda. Tel.: 
606 909 901. (1910601)
• PRODÁM - Opel Combo 1.3 CDTI 2006, TK - 5 / 21, spotřeba 
5 L/100 km, dvoumístná dodávka. Cena: 43.000,- Kč. Tel.: 
606 201 271. (1910602
• PRODÁM - Hyundai accent 1,3 55 kw r.v.2000. Spíše na ná-
hradní díly. Cena dohodou. TP. Tel.: 721 952 021
• PRODÁM - Škoda Fabia combi 1,4 Tdi, RV říjen 2004, 
188  300 km. Šedá metalíza, pos. brzd, ABS tempomat, dál-
kový centrál, elektrická okna, zatmavená skla, klimatizace, 
klimatizovaná přihrádka, možnosti seřízení předních sedadel, 
výška. Originál radio, hasusy. Jezdí perfektně, nebere olej. 
Příjemná spotřeba nafty. K  autu 2x kola, elektrony, plech, 
uzem. příčníky, pryž. vana dle kufru. Po  technické prohlíd-
ce, na  2 roky, říjen 2019. Požadovaná cena 40  000 Kč. Tel.: 
737 000 349. (1910603)
• PRODÁM Volkswagen Passat, 1.9. TDI, 99kW, r. v. 2002, na-
jeto 285 000 km. Cena 40 000 Kč. Tel.: 777 341 212. (1910604) 

reality

• KOUPÍM - zahrádku, ne kolonie do  300 tis. Tel.: 
721 952 021. (1910301)
• NABÍZÍM - k  pronájmu byt v Teplicích, v  tiché Ruské ulici 
u Zámecké zahrady ve 3. poschodí - 1+1 s koupelnou (vana) 
- 43 m2 (rozměry cca: pokoj 20 m2, kuchyň 16 m2, předsíň 3 
m2, koupelna 3 m2, WC 1,5 m2). Vlastní kotel na ústřední to-
pení, plastová okna, měřiče vody, kuchyňská linka a sporák. 
U domu je zahrádka a dvorek. Dům je bez výtahu a má níz-
ké stropy. Částka 3800 Kč + poplatky (voda, plyn, elektrika 
a UPC). Jistina (kauce) dle dohody. Podnájem je možný od 23. 
12. 2019. Upřednostňuji klidné nájemníky (nekuřáky). Byt 
dám do pronájmu nejraději ženě nebo páru.Volejte po 18 ho-
dině na pevnou linku 474 542 462 (nechte dlouho vyzvánět). 
Parkování auta před domem zdarma, obchod s potravinami 
je naproti domu, lékař ve  stejné ulici, zastávka MHD 5 min 
pěšky, nemocnice 10 min pěšky, park 5 min pěšky. e-mail: 
tanja_sz@freemail.hu. (1910302)
• PRONAJMU - Byt 3+1 v Teplicích, Pod Doubravkou 2376. 
V domě pouze 4 nájemníci, tiché a hezké bydlení. Nejraději 
manželům středního věku (žádné domácí zvířata). Tel.: 
732 863 188. (1910303)

• PRONÁJEM - garáž v  TP, ulice Petra Jilemnického. Tel.: 
723 384 189. (1910304)
• ŽENA - 60letá invalidní vdova, hledám podnájem bytu 
v Dubí 1. Velikost 2 KK nebo 2+1. Nebo podnájem druž. bytu 
té samé kapacity (cca 36 m²) - balkon vítán. Žiji sama, bez 
domácích zvířat. Zn: klidné prostředí, nabídněte prosím! Tel.: 
737 531 547. (1910305)
• KOUPÍM - byt v Teplicích 1+1 nebo 2+1. Platba v hotovosti. 
Tel.: 705 286 945. (1910306)
• KOUPÍM - garáž v Teplicích nebo Duchcově, v  jakémkoliv 
stavu, i v horším, dlouho nepoužívaná atd… Kdekoliv, pouze 
na  vlastním pozemku v  osobním vlastnictví. Peníze hotově; 
na ruku ihned. Tel.: 774 951 095. (1910307)
• PRODÁM - garáž v  Chotějovicích bez elektřiny. Cena 
60 000 Kč. Tel.: 721 170 852. (1910308)
• VYMĚNÍM - nebo prodám 2+1+lodžie 60 m2, Karlovy Vary, 
Tuhnice, přímo u  Penny marketu v  O.V., nové jádro, skříně 
ve  zdi, hodně velká kuchyň, zděný špajz, sklep, v  domě je 
fitcentrum zdarma každý má klíč. 3. patro. email.hulhe@
seznam.cz, tel. 776615477. (1910309)

• VYMĚNÍM dr. byt 2+1 v ÚSTÍ n. L. za 2+1, 2+kk v Tepli-
cich, nejlepší Šanov nebo Gagarinova ul. Tel.: 733437392. 
(1910310)
• PRODEJ - rodinného domu 6+1 v  Kostomlatech pod Mi-
lešovkou na parcele o celkové výměře 900 m2. Krásné místo 
umožňuje bydlení obklopené příjemnou zelení, jedná se 
o klidnou lokalitu. V přízemí je vstup do domu s předsíní, kde 
naleznete koupelnu s umyvadlem, wc a sprchovým koutem, 
vedle místnost na potraviny. Dále se zde nachází kuchyň spo-
jená s jídelnou, obývací pokoj s krbem. Z obývacího prostoru 
je také vstup na venkovní zahradní terasu. Dále je zde chod-
ba s hlavním schodištěm, ze kterého je přístup do pracovny 
a technické místnosti. V podkroví je situovaná prádelna, dva 
dětské pokoje, z  obou pokojů je vstup na  balkon, koupelna 
s  vanou, + WC + dvěma umyvadly, dále ložnice, za  ložnicí 
se nachází další místnost využívaná jako posilovna. Vytápění 
plně zatepleného domu zajišťuje elektřina, v  celém domě 
je podlahové vytápění, plyn do  domu není zaveden. Garáž 
vhodná pro dva osobní automobily, stojící za  sebou. Na  za-
hradě jsou vysázeny ovocné stromy, spousta zeleně, skleník, 
zahradní dům na  nářadí, bazén, sprcha. Zásoba dříví cca 
na 2 roky, jeden zásobník na dešťovou vodu. Vedle domu je 
základová vystavěna deska vhodná k výstavbě garáže, skla-
du, zahradního domku, stavební povolení je samozřejmostí.
Obytná plocha 119,60 m2. Zastavěná ploch včetně garáže 155 
m2. Parcele o celkové výměře 900m2. NEVOLAT RK, DĚKUJI !!!! 
Tel. 608226687. (1910311)

Zaměstnání 4

• SHÁNÍM - zaměstnání, péče o  domácnost, mytí nádo-
bí, veškerý úklid, péče o  nemohoucí. Okolí Teplic - Tel.: 
602 873 705. (1910401)
• NABÍZÍM - Pomoc s  dětmi jakéhokoliv věku - péče o  nej-
menší, doprovod dětí předškolního a školního věku kamko-
liv. Jsem dětská sestra s pedagog. školou a celoživotní praxí 
u dětí. Nyní krátce v důchodu. Tel.: 733 352 443. (1910402)

Seznámení 1

• ŽENA - Rozvedená, nekuřačka 68 let, 158 cm, všestranných 
zájmů, ráda vyměním samotu za přátelství s upřímným mu-
žem, pro vzájemnou oporu a  trvalý vztah. Tel.: 775  84  272 
(1910101)
• MUŽ - zajištěný vdovec, hledá ženu 62+, nekuřačka, 
na zimní rekreaci. Tel.: 721 131 221. (1910102)
• HLEDÁM - žena, hnědoočka, 161 cm, střední postavy, hez-
ká - mladšího vzhledu, hledá muže, který je akční a chce žít, 
můžeš být i mladší. Ráda cestuji, mám ráda výlety, posezení 
u dobré kávy. Tel.: 728 224 849. (1910103)
• ŽENA - Vdova, nekuřačka 66/166/69, všestranných zájmů 
postrádá seriozního přítele do podzimu života zn. ,,vzájemně 
se podpořit, žít, nejen přežívat “. Tel.: 702 615 458. (1910104)
• HLEDÁM - nezadaného muže 70+, kterého tíží samota jako 
mě a chtěl by to změnit. Nejraději Teplicko a okolí. Více po te-
lefonu - 737 844 199. (1910105)
• HLEDÁM - babičku nebo dědečka na vzájemnou výpomoc. 
Je mi 77 let, mám francouzskou hůl, jsem z Ústí nad Labem - 
jsem pojízdná. Tel.: 721 246 768. (1910106)
• ŽENA - 67/168 nekuřačka, delší dobu rozvedená, hledá hod-
ného muže pro zbytek života. Mám ráda přírodu, památky. TP 
a okolí. Tel.: 604 694 829. (1910107)
• MUŽ - 64/182. Hledá ženu, která nechce být sama. Já ne-
vím, kde tě mám hledat. Jsem domácí typ, bydlím v Teplicích, 
chybíš mi jenom ty. Tel.: 722 487 807. (1910108)

VÝKUP BYTŮ
PLATBA V HOTOVOSTI
J. V. Sládka 1113/3, Teplice

Tel.: 774 555 876 R100023

Přijmeme

ELEKTRIKÁŘE
/pracovníka elektroúdržby.

Požadujeme samostatnost, všestrannost
a pracovitost. Nabízíme dobré pracovní

a platové podmínky. Vyhl. 50.
Pro rychlejší komunikaci zasílejte 

životopisy na info@elsen.cz.
Nekuřácké pracoviště. Pracoviště: Teplice. 

Tel.: 774 532 289
R102003

REALITY

ZAMĚSTNÁNÍ

PRODEJ

NÁBYTEK

AUTO-MOTO

SEZNÁMENÍ

HOBBY
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INZERCE

VÍCE NEŽ 4 000 DRUHŮ 
MASIVNÍHO NÁBYTKU

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

www.sobnabytek.cz

LIKVIDACE
VÝSTAVNÍCH VZORKŮ

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

SLEVY AŽ 70 %
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  ...............................................................

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. R102020

• MUŽ - 75 let, hledá paní 65+, která je na ubytovně a ráda 
by se přestěhovala ke mě, společné Vánoce. Tel.: 604 608 106.
(1910109)
• JÁ - 56letý 171/72 muž bez závazků z Nového Boru, se rád 
seznámí s paní ve věku do 50 let. Zn. Poznat lásku a souznění. 
731818806. (1910110)
• RÁD bych se seznámil s  hodnou, nezadanou ženou, se 
kterou bychom mohli vytvořit přátelský vztah. Je mi 47 let, 
178/75, jsem nekuřák, rád chodím do kina, divadla, do příro-
dy, sportuji. 730108964. (1910111)
• MLADÁ maminka hledá tatínka pro svého tříletého syna 
a milence pro sebe 722 365 102. (1910112)
• AHOJ, i když mladá, tak už životem zklamaná. Hledám tu 
někoho kdo mě bude mít rád takovou jaká jsem. Janička. Tel. 
735 093 037. (1910113)

Zvířectvo 8

• PRODÁM - klec, plastové dno. Rozměry: V=80 cm, 
š=50 cm, d=98 cm. Cena 600,- Kč, Mob. Teplice 728529218. 
(1910801)
• PRODÁM - méně využitý KOČÁREK na PSA - Inno Pet Buggy 
Precious béžový /najdete na Tvůj pejsek/. Výhodný po městě 
a na výstavy pro malé a střední psy. Potřebujeme sportovní 
za kolo. Prodám i s novými koly a taškou. Stál 6 tis. CENA nyní: 
3000,-. Tel.: +420 737 819 399. (1910802)

Různé 7

• KOUPÍM - Ohýbačku plechů do  100 - 120 cm. Nabídněte. 
Tel.: 732 906 927. (1910701
• PRODÁM - Větší množství ručního zámečnického nářadí, 
cena dohodou. Štafle dřevěné, 2 m + nástavce. Schůdky ko-
vové skládací. Tel.: 739 692 725. (1910702)
• KOUPÍM - pánské náramkové hodinky zn. Prim, Doxa, Ze-
nith, Glashütte, Omega a jiné na natahování i nefunkční - kra-

bičky od hodinek - staré hračky, autíčka na kabel, na baterky 
na setrvačník - staré pískající hračky - staré sklo - vázy - sošky 
Royal Dux - staré šperky z  Českých granátů - zlaté a  stříbr-
né mince- vojenské věci - staré vycházkové hůlky a  další 
sběratelské zajímavosti - přijedu - platím hotově - můj tel: 
603 589 642. Děkuji za zavolání nebo tip. (1910703)
• PRODÁM: Vlašské ořechy, velké papíráky, cena 100 Kč za kg. 
Tel.: 602364083. (1910704)
• PRODÁM - letošní vlašské ořechy z  vlastní zahrady. Cena 
45 Kč za kg. Tel.: 604 428 541. (1910705)
• NABÍZÍM - Různé zábavné časopisy za  čtvrtletí, Rytmus 
života, Moje šťastná hvězda, Pestrý svět, Na  kafíčko, Sladké 
tajemství atd. Výměna za  dopisní známky. ivan123nka@se-
znam.cz. (1910706)
• PRODÁM- závěsný květník na 1 nebo 2 květiny pod sebou 
sisalový, přírodní barva. Nový. Foto pošlu. Tel.: 374 802 408.
(1910707)

• HLEDÁM - spolehlivou ženu na  úklid domácnosti (dům) 
cca 1x týdně v pracovním dnu (není určeno ve kterém a  lze 
měnit). Jedná se o běžný úklid, utírání prachu, čištění koupel-
ny, vysávání a vytírání podlahy, zalití květin + žehlení prádla 
a  podobně. 4x ročně mytí oken. Podrobnosti při osobním 
setkání. Telefonická domluva. Úklid trvá cca 4-5 hod. Vhodné 
pro maminky na  mateřské dovolené. či ženy v  domácnosti. 
Nabízím 500 Kč za úklid. Tel: 728 538 768. (1910708)
• NABÍZÍM - keramiku, svíčky dekorační, keramické for-
my na  pečení, květináče a  různé keramické dekorace. 
605 845 514. (1910709)
• PRODÁM - abri-soft superdry, x 30 60 x 90cm 2541/24 2 x 
balení - 400 Kč. Abri - fleux premium x 14  100-140xm Abri 
- flex 40-56 „ Ref 41086 8x Balení - 2500 Kč.Tena Slip maxi 
Large x 24 711024 2x Balení - 800 Kč. (1910710)
• PRODÁM - duše Warum 16x4 2 ks, trafo 220 V 24V, přepínač 
otáček el. motor, gumový kabel 220V 30n x 3kb, lahev pro-
panbutanu 2 ks, vše nové, levně. Tel.: 728 718 449. (1910711)

ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY

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

R102030

ZVÍŘECTVO

RŮZNÉ




