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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:

• Manažer kvality

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

sarka.soumarova@triviumpackaging.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

R1108001

R1152014
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VÁNOCE 2019
V ÚSTECKÉM KRAJI   
Jak se slaví vánoční svátky na 
severu

8-9

KOUZLO VÁNOC   
Skleněné království značky 
Zmítko

14

LIONI V TEPLICÍCH   
Pomáháme už 28 let

13

NOVÉ TEPLICKÉ 
KOUPALIŠTĚ MÁ 
KONKRÉTNÍ PODOBU   
O připravovaném 
letním koupališti v Teplicích

7

JAK SE ŽIJE FARÁŘŮM   
O práci faráře českobratrské 
evangelické církve

18-19

POTŘEBUJÍ NAŠI POMOC   
Návštěva Teplických koček 
v úpořinském útulku

26

Váš specialista na pneumatiky
a podvozkové části vozuC
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IT e-shop / výkup / servis
Výkup za hotové!

V jakémkoliv množství.

Sídlíme naproti
Hlavnímu nádraží v Praze!
Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1 

+420 777 555 222
ruzovka@ruzovka.cz

Ověřte si výkupní cenu:
https://ruzovka.cz/vykup
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Andělský program – Mírové náměstí
pátek 13. 12. 2019 8:30 - 10:30 Zdobení vánočních stromečků 

9:00 - 10:00 Štěpánčino divadlo - Neposlušný čert
13:00 Sun owers - dívčí pěvecký sbor

sobota 14. 12. 2019
moderátor Zdeněk Lukesle

14:30 - 15:15 DIVA-DLO pohádka NEBOJSA
15:30 - 16:00 Puallae Cantantes - dívčí pěvecký sbor
16:00 - 17:00 Divadlo ProDva - Pohádkové Vánoce - hudební pořad

17:00 Slavnostní zahájení Vánočních trhů
17:15 - 18:00 Vánoční koncert Petry Černocké 

neděle 15. 12. 2019
moderátor Zdeněk Lukesle

14:30 - 15:30 DIVA-DLO - Čekání na Ježíška - pořad pro děti
15:30 - 16:00 Podřipský žesťový kvintet
16:00 - 17:00 Kapela VOICE
17:00 - 18:00 Rosťa Pechoušek a jeho evergreeny

pondělí 16. 12. 2019 15:00 - 15:30 Hrušovanská notička - dětský sbor
15:30 - 16:00 Vinohrádek - dětský sbor
16:00 - 17:00 Sváťovo dividlo - O Koblížkovi
17:00 - 18:00 No Name LT

úterý 17. 12. 2019
Den s Hospicem sv. 

Štěpána 
aneb rozsviťte 

hvězdu s hospicem

9:00 - 11:30 Vystoupení MŠ Litoměřice
14:00 - 17:00 Hvězdné vzkazy - věšení hvězdiček na stromeček hospicu
15:00 - 17:00 Hvězdná dílnička
14:00 - 15:00 Pozdní sběr - hudební vystoupení
16:00 - 17:00 Sváťovo dividlo - O Smolíčkovi
17:00 - 17:45 RauDyt - zazpívejte si s hospicem
17:45 - 18:00 Podřipský žesťový kvintet

středa 18. 12. 2019 15:40 - 16:00 DMC Revolution - taneční vystoupení
16:00 - 17:00 Štěpánčino divadlo - Neposlušný čert
17:00 - 18:00 Rosťa Pechoušek a jeho evergreeny

čtvrtek 19. 12. 2019 15:30 - 16:00 Funky Dangers - taneční vystoupení
16:00 - 17:00 Sváťovo dividlo - Jak kočička a pejsek slavili Vánoce
17:00 - 17:30 Podřipský žesťový kvintet

pátek 20. 12. 2019 15:00 Vyhlášení nejhezčího stromečku
15:00 - 16:00 No Name LT
16:00 - 17:00 Sváťovo dividlo - Madlenka a skřítkové

sobota 21. 12. 2019
moderátor Zdeněk Lukesle

14:00 - 15:00 DIVA-DLO - O hloupém čertovi
15:00 - 16:00 Kejklíř a jeho kejkloviny - pořad pro děti
16:00 - 17:00 Vánoční koncert Elišky Lüftnerové
17:00 - 18:00 Rosťa Pechoušek a jeho evergreeny

neděle 22. 12. 2019
moderátor Zdeněk Lukesle

13:30 - 14:00 Podřipský žesťový kvintet
14:30 - 15:30 Štěpánčino divadlo - O slonovi
15:30 - 16:30 DIVA-DLO - Dědovy Vánoce - hudební představení
16:30 - 17:30 Bezevšeho - Pohádka o kaprovi
17:30 - 17:45 Videomapping - 8 století příběhů
17:45 - 18:30 Vánoční koncert Nadi Válové
18:45 - 19:00 Videomapping - 8 století příběhů

19:00 Závěr Vánočních trhů

Změna programu vyhrazena, časový posun možný.

2019 Vánoce plakát A4 program.indd   1 21. 11. 2019   11:31:44
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Galerie Teplice láká na hvězdné značky: 
Starbucks, Bageterii Boulevard a McDonald‘s
Největší teplické obchodní 
centrum Galerie Teplice před-
stavilo žhavé novinky letošního 
podzimu. Návštěvníci centra 
mohou nově navštívit kavárnu 
Starbucks, jedinou v Ústeckém 
kraji, stylovou módní značku 
Cropp či prodejny Banquet 
a ProSpánek.

Ještě před Vánocemi pak otevře 
svou provozovnu oblíbený 
řetězec Bageterie Boulevard. 
S  rozšířením nabídky služeb 
pro zákazníky počítá obchodní 
centrum i  v  příštím roce, kdy 
zároveň dojde k  rozšíření 
a modernizaci celé jídelní zóny. 
Mezi nejočekávanější značky, 
které by měly posílit nabídku 

v oblasti rychlého občerstvení, pak bude na jaře patřit restaurace 
McDonald‘s. 

Vánoční sbírka pro Týnku 
SBÍRKA NA FLEXI RAMPU PRO TÝNKU
Týnka je 28letá ochrnutá spastička, která je upoutaná na  vozík. 
Při pohybu je odkázaná na druhé. Nekontrolovatelné křeče jí vadí 
i v plynulé řeči. Kvůli tomu nemůže mluvit tak rychle, jak by chtěla.
Týnka potřebuje pomoci do  auta. Problém je s  nakládáním 
do vozu, kde je nutná instalace flexi rampy pro nájezd invalidního 
vozíku. Bez flexi rampy se ale s Týnkou manipuluje těžko. K tomu 
pomůže právě tato pomůcka.
S vozíkem k autu přijedete, zafixujete ho, a už jede. V současnosti 
musí 50 kilo vážící dceru maminka pokaždé odkurtovat z vozíku, 
zvednout a dát ji na přední sedačku. To je pro ni velmi náročné.
Zařízení, které vyrábí a do auta instaluje firma od Tábora, vyjde 
na 214 tisíc korun.
Řekli jsme si, že společně s Vámi zkusíme tento obnos Týnce a její 
mamince pod stromeček letos vybrat. Přidáte se?
Pomoci můžete libovolnou částkou na transparentní účet Konta 
Bariéry: 17111444/5500, variabilní symbol: 191192, QR platbou 
nebo finančním příspěvkem do zapečetěné kasičky na infostánku.
Přispět můžete i prostřednictvím webu Konto Bariéry.
Děkujeme Vám!

Rozšířené RETRO 
Stylová prodejna RETRO se nám krásně zvětšila a rozšířila i svou 
nabídku. Přestěhovala se nedaleko a to hned na protější stranu. 
Vedle prodejny CROOP
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Andělský program – Mírové náměstí
pátek 13. 12. 2019 8:30 - 10:30 Zdobení vánočních stromečků 

9:00 - 10:00 Štěpánčino divadlo - Neposlušný čert
13:00 Sun owers - dívčí pěvecký sbor

sobota 14. 12. 2019
moderátor Zdeněk Lukesle

14:30 - 15:15 DIVA-DLO pohádka NEBOJSA
15:30 - 16:00 Puallae Cantantes - dívčí pěvecký sbor
16:00 - 17:00 Divadlo ProDva - Pohádkové Vánoce - hudební pořad

17:00 Slavnostní zahájení Vánočních trhů
17:15 - 18:00 Vánoční koncert Petry Černocké 

neděle 15. 12. 2019
moderátor Zdeněk Lukesle

14:30 - 15:30 DIVA-DLO - Čekání na Ježíška - pořad pro děti
15:30 - 16:00 Podřipský žesťový kvintet
16:00 - 17:00 Kapela VOICE
17:00 - 18:00 Rosťa Pechoušek a jeho evergreeny

pondělí 16. 12. 2019 15:00 - 15:30 Hrušovanská notička - dětský sbor
15:30 - 16:00 Vinohrádek - dětský sbor
16:00 - 17:00 Sváťovo dividlo - O Koblížkovi
17:00 - 18:00 No Name LT

úterý 17. 12. 2019
Den s Hospicem sv. 

Štěpána 
aneb rozsviťte 

hvězdu s hospicem

9:00 - 11:30 Vystoupení MŠ Litoměřice
14:00 - 17:00 Hvězdné vzkazy - věšení hvězdiček na stromeček hospicu
15:00 - 17:00 Hvězdná dílnička
14:00 - 15:00 Pozdní sběr - hudební vystoupení
16:00 - 17:00 Sváťovo dividlo - O Smolíčkovi
17:00 - 17:45 RauDyt - zazpívejte si s hospicem
17:45 - 18:00 Podřipský žesťový kvintet

středa 18. 12. 2019 15:40 - 16:00 DMC Revolution - taneční vystoupení
16:00 - 17:00 Štěpánčino divadlo - Neposlušný čert
17:00 - 18:00 Rosťa Pechoušek a jeho evergreeny

čtvrtek 19. 12. 2019 15:30 - 16:00 Funky Dangers - taneční vystoupení
16:00 - 17:00 Sváťovo dividlo - Jak kočička a pejsek slavili Vánoce
17:00 - 17:30 Podřipský žesťový kvintet

pátek 20. 12. 2019 15:00 Vyhlášení nejhezčího stromečku
15:00 - 16:00 No Name LT
16:00 - 17:00 Sváťovo dividlo - Madlenka a skřítkové

sobota 21. 12. 2019
moderátor Zdeněk Lukesle

14:00 - 15:00 DIVA-DLO - O hloupém čertovi
15:00 - 16:00 Kejklíř a jeho kejkloviny - pořad pro děti
16:00 - 17:00 Vánoční koncert Elišky Lüftnerové
17:00 - 18:00 Rosťa Pechoušek a jeho evergreeny

neděle 22. 12. 2019
moderátor Zdeněk Lukesle

13:30 - 14:00 Podřipský žesťový kvintet
14:30 - 15:30 Štěpánčino divadlo - O slonovi
15:30 - 16:30 DIVA-DLO - Dědovy Vánoce - hudební představení
16:30 - 17:30 Bezevšeho - Pohádka o kaprovi
17:30 - 17:45 Videomapping - 8 století příběhů
17:45 - 18:30 Vánoční koncert Nadi Válové
18:45 - 19:00 Videomapping - 8 století příběhů

19:00 Závěr Vánočních trhů

Změna programu vyhrazena, časový posun možný.

2019 Vánoce plakát A4 program.indd   1 21. 11. 2019   11:31:44
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RAJSKÝKALEIDOSKOP
Děčín zakázal veškerý 
hazard na území města 

Město Děčín zakázalo na  svém 
území provozování veškerých ha-
zardních her. Nová vyhláška zača-
la platit 6. prosince 2019. Kasina, 
která mají vydanou platnou licen-
ci, mohou s provozem hazardních 
her pokračovat až do  vypršení 
platnosti již vydaných povolení. 

Na  území města Děčína je 
v  současné době osm kasin, po-
slední z  nich skončí s  provozem 
hazardních her v květnu 2022. Pro 
rozpočet města to bude zname-
nat postupný pokles příjmů až 
do výše cca 30 milionů korun roč-
ně.„Cílem této vyhlášky je zamezit 
společenským rizikům vyplývají-
cím z provozování hazardních her, 
jako je například lichva, krádeže 
či loupeže. Hazardní hry mají také 
škodlivý vliv na  jejich účastníky 
a  jejich rodiny,“ vysvětluje zákaz 

hazardu primátor města Jaroslav 
Hrouda a  dodává: „Neustále se 
rodí noví hráči, čemuž chceme 
tímto zabránit. Pokud nebudou 
mít v Děčíně kde hrát, je to dobrá 
prevence,“ dodal primátor. 

Schválená vyhláška zakazuje 
provozování hazardních her typu 
bingo, technická hra a  živá hra. 

nepříliš známém prostředí,“ říká 
Jan Barnat, vedoucí odboru řízení 
provozu Teplárny Trmice.„Záro-
veň jsme si chtěli pochopitelně 
i  ověřit, zda vše probíhá v  sou-
ladu s  metodikou vypracovanou 
pro řešení mimořádných událostí 
v  provozech klasické energetiky 
Skupiny ČEZ.“

Pět osobností kraje 
obdrželo Cenu hejtmana

Ceny hejtmana Ústeckého kra-
je za  rok 2018 byly předány pěti 
vynikajícím osobnostem za jejich 
mimořádné zásluhy o  rozvoj Ús-
teckého kraje. Laureáti převzali 
diplom a  šek na  finanční odmě-
nu ve výši 50 tisíc korun z  rukou 
hejtmana Oldřicha Bubeníčka 
a  Martina Koláře ze společnos-
ti Net4Gas, která je generál-
ním partnerem Ceny hejtmana. 

„Všechna dnešní ocenění jsou 
opravdu zasloužená, vybrali jsme 
ty nejlepší z nejlepších. Jsem rád, 
že udělování Ceny hejtmana se 
stalo v  Ústeckém kraji hezkou 
tradicí, a  věřím, že v  kraji bude 
stále dost pracovitých, úspěš-
ných lidí, ze kterých se bude vy-
bírat pro ocenění v  dalších le-
tech,“ řekl v  úvodu slavnostního 
večera hejtman Bubeníček. Cenu 
hejtmana Ústeckého kraje 2018 

získali: Ludmila Holadová za regi-
onální rozvoj, MUDr.  Pavel Dlou-
hý za oblast zdravotní a sociální, 
Mgr.  Pavel Budinský v  kategorii 
sport, Miroslav Rejha za  kulturní 
přínos a prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc. 
za vědu a výzkum. 

Vize nového letního 
koupaliště v Teplicích 
nabírá konkrétní podobu 

Kde a kdy bude v Teplicích nové 
městské koupaliště? Tohle téma 

Turnaje malého rozsahu, tj. ka-
retní hra vyřazovacího typu, při 
němž je počet účastníků předem 
určen a vklad jednotlivého účast-
níka hry do  jednoho turnaje ne-
smí převýšit 500 korun za 24 ho-
din, jsou z tohoto zákazu vyjmuty. 

Těžko na cvičišti, lehko 
na bojišti

Vyhodnocení zásahu podniko-
vých hasičů u mimořádné událos-
ti, včetně součinnosti s  provoz-
ním i zaměstnanci mají za sebou 
členové havarijního štábu Tep-
lárny Trmice. Proběhlo zde hava-
rijní cvičení, jehož námětem bylo 
zahoření vzduchotechniky v  ply-
nové kotelně a záchrana zraněné 
osoby.

„Plynová kotelna je zcela nové 
výrobní zařízení v Teplárně Trmi-
ce. Proto jsme se v letošním roce 
rozhodli simulovat mimořádnou 
událost právě tam. Chtěli jsme si 
hlavně ověřit průjezdnost trasy, 
dojezdovou vzdálenost a  časy. 
Rovněž tak orientaci našich pro-
fesionálních hasičů v pro ně ještě 

scbournak.cz
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zhruba rok, zahájit stavbu. Podle 
slov primátora Hynka Hanzy by se 
vše mohlo odehrát v tomto voleb-
ním období.

Od prosince se mění jízdní 
řády a zvýší se počet 
železničních dopravců

V  neděli 15. prosince začne 
platit nový jízdní řád pro rok 
2020 na  železnici i  v  autobuso-
vé dopravě. Nově bude dopravu 
na  železnici zajištovat sedm do-
pravců. Autobusy a  vlaky denně 
v  Ústeckém kraji přepraví na  sto 
tisíc cestujících. „Největší změny 
v  jízdních řádech probíhají kaž-
doročně v  prosinci. Letos také 
na železnici v Ústeckém kraji vy-
jedou noví železniční dopravci, 
kteří budou plně integrováni v ta-
rifu DÚK. Ceny tarifu se pro příští 
rok nemění a cestování na krajský 
tarif tak stále přináší cestujícím 
řadu výhod, navíc zahrnuje kromě 
zelených autobusů a  vlaků také 
hromadné dopravy ve  větších 
městech,“ řekl náměstek hejtma-
na pro oblast dopravy Jaroslav 
Komínek.

je stále živé i teď na podzim. Kva-
lifikovaný záměr, jeho podobu 
a  umístění představil novinářům 
a zastupitelům města autor návr-
hu Ing. arch. Petr Sedláček, který 
na něm pracuje tři roky.

Po  rozsáhlých diskusích v  za-
stupitelstvu i  s  přizvanými od-
borníky včetně klimatologů se 
jeví jako nejlepší varianta kaská-
da tří vodních ploch na Nové Vsi 
u  vodojemu pro všechny věkové 
kategorie. Počítá se s brouzdališ-
těm pro děti, padesátimetrovým 
plaveckým bazénem se skokan-
skou věží a  zážitkovým bazénem 
s  atrakcemi. Velikostí si v  ničem 
nezadá s  bývalým koupalištěm 
v Zámecké zahradě, nabízí i využi-
tí okolních ploch v majetku města 
pro neoplocený rekreační park. 
Lokalita je již dnes přístupná hro-
madnou i osobní dopravou.

Jaké budou další kroky? Záměr 
posoudí konzultační skupina, 
složená ze zastupitelů všech po-
litických uskupení a  odborníků. 
Jakmile dojde k  závěru, může 
město vypsat výběrové říze-
ní na  projektovou dokumentaci 
a  po  jejím dokončení, což trvá 

PF 2020

Bc. Hynek Hanza
primátor statutárního města Teplice

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

www.vyhodnereality.cz



Andělské Vánoce v Chomutově
Vánoční tržiště bude otevřeno každý den 

od 1. do 24. prosince, a to v rozmezí od 9 
do 19 hodin mimo Štědrý den, kdy budou 
stánky otevřeny od 11 do 15 hodin. Na kaž-
dou adventní neděli je připraven program 
v centru města a v průběhu týdne bude vá-
noční trh doplněn o bohatý program ve vá-
nočním stanu ve spodní části náměstí. Prv-
ní prosincovou neděli odstartuje adventní 
čas koncertem a  rozsvícením vánočního 
stromu, další týden navštíví Chomutov 
nejpopulárnější dětská kapela Čiperkové, 
která vystoupí v  neděli 8. prosince od  15 
hodin v Městské sportovní hale. Vstupenky 
je možné zakoupit v městském informač-

Vánoce 2019
v ÚSTECKÉM KRAJI

ním centru. Při třetím adventu proběhne 
na náměstí od 14 do 16 hodin program pro 
celou rodinu s  názvem Andělské Vánoce. 
A při posledním adventním víkendu bude 
park u radnice zaslíben Vánočnímu kapří-
kování. Malý rybí trh bude otevřen v sobo-
tu i v neděli od 11 do 17 hodin a kromě her 
a ochutnávek nejrůznějších kapřích pokr-
mů se mohou návštěvníci těšit na  umění 
sochařů, kteří budou sochat ryby z ledu.

Úštěcký advent aneb Vánoce jako 
od Lady

Náměstí v  Úštěku se v  sobotu 21. pro-
since zaplní stánky s chutnými dobrotami, 
keramikou, šperky, výrobky z kůže a ze dře-
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va. Z věže kostela sv. Petra a Pavla slétnou 
andělé a popřejí všem návštěvníkům krás-
né Vánoce. Můžete se také těšit na anděly 
na chůdách, dětské dílničky, zpívání koled, 
loutkové pohádky a  mnoho dalších před-
vánočních lákadel. Okuste pravou vánoční 
atmosféru v nejmenší české památkové re-
zervaci, v Úštěku.

 
Vánoce jako z pohádky zažijete 
v Mostě

Mostecké centrum se každoročně v době 
vánočních svátků změní v pohádkově krás-
nou krajinu. Nazdobené stromy, 1. náměstí 
celé ve  vánočním hávu, vyšňořená kašna 
s  lucernami místo adventních svíček, živá 
zvířátka, vyřezávaný betlém starého Mostu, 
dětský kolotoč, Ježíškovská pošta, prodejní 
stánky s  lahodnými nápoji i sváteční krmí, 
a tomu všemu vévodí vánoční strom s au-
rorou, která světelně reaguje na  zvukové 
podněty. Není divu, že Mostečané své vá-
noční trhy milují a že se na ně sjíždějí lidé 
i  z  blízkého okolí. Dát si teplou medovinu 
nebo svařák v chladném počasí a na pěk-
ném místě, tomu jen málokdo odolá. Ne-
daleko je navíc v provozu – a také oblečeno 
do svátečního – mobilní kluziště s půjčov-
nou bruslí a občerstvením. Program vánoč-
ních trhů a Vánoc v Mostě je bohatý a kaž-
dý si z něj vybere to své. Ať je to rozsvícení 
vánočního stromu doprovázené kulturním 
programem, předání světla svaté Barbory 
s pochodem uniformovaných havířů s lou-
čemi, rozličná vystoupení na novém mobil-
ním pódiu na náměstí, tvořivé dílničky, lití 
olova, Čertovská show, koncerty v  kostele 
nebo svěcení vánočních věnců či půlnoční 
bohoslužba.

Město Děčín připravilo letos 
na období adventu bohatý program

Obří andělé, vánoční kino, Krampus-
-čerti, koncerty, soutěže, ledosochání, 
zvonkohra, ale i  tradiční rozsvícení vánoč-
ního stromu. Takové budou letošní Vánoce 
v Děčíně. Na své si přijdou nejen děti, ale 
i  dospělí. Hlavním centrem většiny akcí je 
Masarykovo náměstí, stánky budou ale také 
v  Křížové ulici a  v  Podmoklech před hlav-
ním nádražím. Budou otevřené od  první-
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ho adventní víkendu každý den až téměř 
do Vánoc vždy od 14 do 21 hodin. Děčínský 
advent odstartuje o  víkendu 30. 11. až 1. 
12. 2019 tradiční akcí Slavnostní rozsvíce-
ní vánočního stromu. V  pátek 6. prosince 
bude k vidění od 17 hodin show Krampus-
-čerti. Večer pak vystoupí skupina Kabát 
revival. V sobotu 7. 12. se děti mohou těšit 
na  vánoční pohádku, mikulášskou nadílku 
či vystoupení dětí z  Domu dětí a  mládeže 
v Děčíně. Den zakončí adventní kino nejpr-
ve pro děti, pak pro dospělé. Další adventní 
víkend odstartuje v pátek 13. 12. koncertem 
Michala Tučného – revival. V sobotu se bu-
dou prezentovat zájmová sdružení, opět 
vystoupí děti z  DDM, obří andělé divadla 
Kvelb a na dospělé čeká od opět 19.00 ad-
ventní kino. Neděle 15. prosince bude patřit 
vánočnímu koncertu, soutěži o  Děčínskou 
vánočku roku, k vidění bude také pojízdná 
zvonkohra. Ve  čtvrtek 19. prosince přijede 
do Děčína vánoční kamion s výsuvným pó-
diem. Pátek 20. prosince bude patřit opět 
obřím andělům divadla Kvelb, vystoupí také 
houslové trio Inflagranti spolu s  dětským 

sborem. V  sobotu se bude soutěžit o  nej-
lepší vánočku, připraven je i koncert Rádia 
Blaník, během nějž vystoupí například zpě-
vák David Deyl. Večer od 19 hodin proběhne 
laserová show.

Litvínov zve do zámku 
i na Krušnohorské Vánoce

Město Litvínov připravilo na období ad-
ventu bohatý program. V prostorách zám-
ku Valdštejnů navštivte celoroční výstavu 
originálních, tradičních i netradičních vá-
nočních ozdob VÁNOCE PO CELÝ ROK. Do 11. 
ledna zavítejte na VÝSTAVU IMAGINÁRIUM 
DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL. 
Bratři Formanové se svými přáteli výtvar-
níky obydleli zámeckou galerii loutkami, 
akrobaty, cirkusovým šapitó, pohádkovými 
imaginacemi, hybohledy a kuklostroji, ob-
rázky i divadelními dekoracemi. Povedlo se 
jim otevřít prostor, kde fantazie nemá hra-
nice, hrát si je povoleno a více než žádou-

cí. V expozici zámku také najdete výstavy 
HRAČKY A HRY DĚTÍ ZE ŠLECHTICKÝCH RO-
DIN a HRAČKY HUCH. Ve středu 11. prosince 
od 17.30 hodin si na nádvoří litvínovské-
ho zámku Valdštejnů společně zazpíváme 
koledy v rámci akce ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY. 
Přidají se Valdštejnovi trubači, ZUŠ Litví-
nov, Církev bratrská Litvínov, Gymnázium 
T. G. M. Litvínov. Připraven bude také sva-
řák nebo horká čokoláda. Následující den 
12. prosince navštivte ZÁMECKÉ DÍLNIČKY. 
Vyrábět budeme kapříky. Doporučujeme 
rezervaci na tel. 603 151 600 a s sebou pra-
covní oděv. Vstupné je 40 Kč a doprovod 
dětí je zdarma. Konec roku oslavíme 31. 
prosince na náměstí Míru RODINNÝM SIL-
VESTREM od 17.15 hodin. Těšit se můžete na 
maškarní rej v podání Divadla Kvelb. Při-
jďte v maskách a zúčastněte se reje, tance 
a průvodu k ohňostroji. Ve Voigtových sa-
dech pak v 18 hodin odpálíme ohňostroj 
s hudbou. Programem bude provázet Aleš 
Lehký.

Oblastní muzeum v Lounech
ve spolupráci s agenturou Armiger, 
za finančního přispění Města Louny,

pro Vás pořádají

VÁNOCE V MUZEU
sobota 15. prosince 2018

10 - 17 hodin

Program – Pivovarská ulice:
10,00 zahájení - Žatečtí trubači
10,10 Euphorica středověká hudba
10,30 Divadlo Víti Marčíka
11,30 kejklíř PUPA
12,00 Žatečtí trubači
12,30 Kouzelník PET
13,00 Euphorica středověká hudba
13,30 kejklíř PUPA
14,00 Limonádový Gin - české koledy
14,30 Milan PITKIN
15,15 Limonádový Gin - české koledy
15,45 kouzelník PET
16,15 Euphorica středověká hudba
16,45 Ohňová show

Středověká řemesla, prodej dárků
a občerstvení celý den.

Změna programu vyhrazena.



Týmovou spoluprací sedmi pe-
dagogů naší školy vznikal před 
dvěma roky projekt Dorozumí-
me se v Evropě, který jsme podali 
v rámci výzvy projektu Erasmus +. 
Hlavním motivem bylo posunout 
se v oblasti osvojování jazykových 
kompetencí pedagogů, ale i  roz-
šíření spektra využívaných metod 
a postupů práce při výuce cizích ja-
zyků a implementace metody CLIL 
do  různých vzdělávacích oblastí 
a  předmětů. Naše společná práce 
slavila úspěch a projekt byl přijat.

V  průběhu roku vyrazilo 
„na  zkušenou“ do  zahraničí cel-
kem osm pedagogických pracov-
níků, kteří se vzdělávali jazykově 
i  metodicky. Cílem mobilit byla 
Velká Británie a  středomořský os-
trov Malta.

Všechny pobyty s  kurzy byly 
účastníky hodnoceny velmi pozi-
tivně nejen z  profesionálního hle-
diska, ale i  z  hlediska osobnostní-
ho rozvoje. Absolvované mobility 
předčily očekávání a splnily v plné 
míře cíle, tedy rozvoj jazykově ko-
munikačních kompetencí i rozšíře-
ní dovedností v oblasti metodické. 
Všichni účastníci si přivezli neza-

pomenutelné zážitky a zkušenosti. 
Ocenili možnost stát se na dvanáct 
dnů opět studentem a být součástí 
skupiny lidí z téměř celého světa - 
z Evropy, Ameriky, Asie i Afriky.

V  současné době pracuje celá 
škola na  splnění cílů našeho pro-
jektu. Snažíme se angličtinu začle-
ňovat do různých hodin, a to nejen 
do  výuky anglického jazyka (tzv. 
metoda CLIL). Ve výuce angličtiny 
využíváme nově osvojené metody 
a  sepisujeme moderní slovní vý-
razy a  fráze. Vše se snažíme zpra-
covat také elektronicky, abychom 
naše zkušenosti předali dalším pe-
dagogům.

Zároveň dlouhodobě spolupra-
cujeme se zahraniční školou v ně-
meckém Coswigu, kam několik 
našich pedagogů pojede na  zku-
šenou. Jejich cílem bude sledování 
forem a metod práce výuky anglic-
kého jazyka, matematiky a dějepi-
su.

Už v  současné době musíme 
konstatovat, že grant DZS v rámci 
projektu Erasmus +, nám pomohl 
posunout se dál a  již nyní splňuje 
naše snahy v dosahování některých 
z bodů koncepce rozvoje školy.

Dorozumíme se v Evropě

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



Učíme pro život...

www.sssstp.cz
Fráni Šrámka 1350/1, Teplice
tel.: 417 813 212

ČTYŘLETÉ
MATURITNÍ OBORY
•  Elektrotechnika
•   Mechanik instalatérských 

a elektrotechnických 
zařízení

TŘÍLETÉ OBORY E
•   Truhlářská a čalounická 

výroba
•   Malířské a natěračské 

práce
•  Zednické práce
•  Zahradnické práce
•  Strojírenské práce

TŘÍLETÉ OBORY H
•  Strojní mechanik 
•  Klempíř
•   Mechanik opravář 

motorových vozidel
•  Autoelektrikář
•  Truhlář
•  Instalatér
•  Malíř a lakýrník
•  Zedník
•  Obráběč kovů
•  Elektrikář
•  Karosář

(R1150031)
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GALERIE  STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ V ÚSTECKÉM KRAJI

www.lesnicka-skola.cz

LESNICTVÍ GASTRONOMIE

BEZPEČNOSTASISTENT

Střední lesnická škola
a Střední odborná škola Šluknov
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 Lions Club Teplice patří k  nej-
starším v  celorepublikovém li-
onském hnutí. Byl založen 30. 
března 1991. Jeho prezidentem je 
v  současné době Jan Gaisler. Prá-
ce klubu prošla mnoha zkouškami 
a  postupně se dostala na  vysokou 
úroveň. Členové klubu pracovali 
i  ve  funkcích lionského územního 
celku Česko a Slovensko (Distriktu 
122). Teplický klub se kromě vlast-
ních akcí podílí i na akcích v rámci 
celého distriktu či akcích celosvě-
tového významu. Klub se vždy 
snažil naplnit své poslání v oblasti 
veřejného prospěchu a  dobročin-
nosti. Každoročně klub přispívá 
10 – 15 potřebným občanům či or-
ganizacím. Hodnota poskytnutých 
darů za celou dobu existence klubu 
přesahuje 4 milióny Kč. 

Lions club Teplice je rovněž za-

Martin Dlouhý a Jan Gaisler na Vánočních trzích při prodeji „svařáku“

VÁNOČNÍ TRHY S TEPLICKÝMI LIONY 
V r. 2009 se z iniciativy LC Teplice konaly v Teplicích na Zámeckém 

náměstí první vánoční trhy. Letos tak klub pořádá již 11. trhy. Od doby 
svého vzniku se vánoční trhy, na jejichž přípravě se spolu s liony podí-
lí i Dům kultury Teplice, staly akcí, která je neodmyslitelnou součástí 
předvánočních dnů. Vánoční trhy navštěvuje čím dále více lidí a jsou 
tak příležitostí k setkávání s příbuznými a přáteli. Vzácností nejsou ani 

hosté z Německa. Návštěvníci mohou na trzích nakoupit drobné dárky, 
poslechnout si nejrůznější koncerty a ochutnat výtečné svařené víno. Pří-
prava svařeného vína i jeho prodej je plně v režii členů LC Teplice a je-
jich rodinných příslušníků. Množství prodaného svařeného vína neustále 
stoupá – v loňském roce jsme se přiblížili ke 2 tisícům litrů. Celý výtěžek 
z prodeje vína, který se za předchozích 10 ročníků blíží jednomu miliónu 
korun, je určen na humanitární účely. V tomto je tak stoprocentně doká-
záno, že vypít trochu „svařáku“ je prospěšné.

LIONI V TEPLICÍCH
– POMÁHÁME UŽ 28 LET

Lions Club
V  r. 1917 založil americký 
podnikatel Melvin Jones 
v Chicagu první lionský klub. 
Lionské hnutí je celosvětová 
humanitární organizace, kte-
rá ve  více než 46  000 klubů 
sdružuje téměř 1,5 mil. členů. 
Hlavním smyslem činnosti 
 lionského hnutí je
•  pomoc zrakově postiženým, 

sluchově postiženým a  ji-
nak handicapovaným spo-
luobčanům
•  pomoc znevýhodněným dě-

tem, seniorům, rodinám
•  navazování mezinárodních 

vztahů v rámci hnutí
•  ochrana životního prostředí
•  pomoc při přírodních kata-

strofách

Lioni jsou od roku 1999 iniciátorem oslav mezinárodního dne 
zraku - každý druhý čtvrtek v říjnu. Světový den zraku má mimo 
jiné napomoci všem lidem, aby si uvědomili, jakým darem zrak 
bezesporu je. Průběh dne je koordinován světovou zdravotnic-
kou organizací (WHO) a mezinárodní společnosti pro prevenci 
slepoty. Bílá slepecká hůl, kterou lioni navrhli používat jako 
důležitou orientační pomůcku nevidomých, byla celosvětově 
uznána a stále plní své poslání.

pojen do sběru použitých a nepo-
třebných brýlí pro zrakově postiže-
né zejména v Africe a Asii. Za dobu 
trvání tohoto projektu sesbíral 
a  odeslal do  sběrného střediska 
v Itálii desítky tisíc brýlí. Význam-
ný podíl má LC Teplice i na projek-
tu Bílá pastelka, který je určen pro 
potřeby Sjednocené organizace ne-
vidomých a slabozrakých (SONS).

Od  roku 2013 je klub zapojen 
do  akce lionského hnutí Lví očko, 

v  jehož rámci zabezpečuje na  své 
náklady preventivní vyšetření očí 
dětí v mateřských školách. Vyšetře-
ní se provádí za  pomoci speciální 
kamery, kterou LC Teplice s  fi-
nanční pomocí některých samo-
správ zakoupil. Samotná vyšetření 
se provádějí ve spolupráci s očními 
specialisty (KN Optik). Do  dneš-
ního dne bylo vyšetření zraku 
provedeno celkem u  10,5 tis. dětí 
a  nějaká oční vada byla zjištěna 

u 1 850 dětí, což představuje 18 %. 
Významný je i finanční přínos pro 
rodiče. Minimální cena vyšetření, 
prováděného firmami na  komerč-
ním základě, činí 150 korun. Cel-
kem tak rodiče díky bezplatným 
vyšetřením prováděným LC Tep-
lice ušetřili 157  000 Kč. LC Tepli-
ce spolupracuje i  se zahraničními 
kluby, nejužší kontakty má s kluby 
z Itálie a Německa.

V  r. 2017 napomohl LC Teplice 
vzniku Lions Clubu Tepice Ladies. 
Tento dámský klub se úspěšně za-
pojil do lionských aktivit a přispívá 
velkou měrou k  dobrému jménu 
lionského hnutí.

Kdo by se o  činnosti LC Tepli-
ce chtěl dozvědět více, může přijít 
každé první úterý v měsíci v 18:00 
do  hotelu Prince de Ligne, kde se 
konají setkání klubu.
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Vítejte ve  skleněném království. Nachází se v  Krupce na  Teplicku 
a  jmenuje se poeticky Kouzlo Vánoc. V  tomto období mají zaměstnanci 
rodinné manufaktury Ing. Marcela Zmítka pochopitelně napilno. Je tomu tak 
vlastně po celý rok. Aby uspokojili poptávku domácí i zahraniční klientely, 
mají se co ohánět od ledna do prosince, a to už plných jedenadvacet let. 
Jejich výrobky obdivují a  těší se z  nich lidé v  České republice, ale také 
na sedmdesáti místech v Rakousku, Německu, Itálii nebo v Norsku. 

Co je k  výrobě křehké krásy potřeba? S  nápadem přichází šikovný 
návrhář, což je u Zmítků manželka Stanislava. Potom sklář – foukač vytvoří 
ze skleněné trubice kouli či další ozdobu, té se dál chopí malířky a dílo 
ručně dokončí. Pro názornost: Jeden foukač vyrobí denně průměrně 
350 skleněných koulí různé velikosti, jedné malířce projde za den rukama 
až 120 figurek, přitom každou z nich otočí až třicetkrát! Podle slov dcery 
Venduly je letos největší zájem o anděly se svícnem a z barev vede bílá. 

Zmítkovi si tajemství výroby křehké krásy nenechávají pro sebe. Jednu 
místnost v manufaktuře uvolnili dětem. V dílničce si po celý podzim mohou 
kluci a děvčata z mateřských i základních škol z Teplicka a okolí sami ručně 
ozdoby domalovat. To je pak radosti! Někteří bývají velmi šikovní a zruční, 
třeba se sem vrátí v dospělosti a budou šířit slávu tohoto krásného řemesla 
dál po světě…

Nabídka ručně malovaných ozdob v  prodejně, která sídlí v  přízemí 
manufaktury, je široká a  pestrá. Zveřejněné fotografie jsou jen malou 
ochutnávkou, lepší je vidět originály na  vlastní oči. Tak krásné Vánoce, 
přátelé! 

Připravila: L. Richterová

Kouzlo Vánoc
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Kdo vás ke  zpěvu přivedl 
a vedl vaše první kroky v tomto 
směru?

Zpívala jsem sama odmala. 
Od  11 let jsem docházela na  ho-
diny zpěvu do  ZUŠ Teplice. Ale 
ke  klasickému, potažmo operní-
mu zpěvu, mě přivedla Anna Hla-
venková z teplické konzervatoře. 
Byla jsem po gymnáziu na vysoké 
škole a zjišťovala jsem, že spíše než 
učit někoho gramatiku nebo hu-
dební teorii, by mě bavilo umění. 

Anně Hlavenkové jsem zazpívala 
a k mému překvapení mi řekla, že 
mám potenciál pro operní zpěv. 
Zprvu se mi ta myšlenka zdála hu-
morná, měla jsem tenkrát zájem 
spíše o rock a muzikály. Přesvědči-
la mě, ať to zkusím. Pak už jsem se 
přistihovala, jak si doma pouštím 
árie a dotýká se mě to. V Bratisla-
vě jsem měla velké štěstí, že mě na 
Vysokou školu múzických umění 
přijali, aniž bych měla konzerva-
toř.

Měla jste v dětství i jiné zájmy? 
Co muselo jít stranou? 

Odmala jsem se paralelně vě-
novala zpěvu a  herectví. Protože 
mám maminku klavíristku, do-
cházela jsem také na  hodiny kla-
víru. Nikdy jsem ale nebyla do ni-
čeho nucena. Naopak, myslím, 
že se mamince ulevilo, když jsem 
nastoupila nejprve na  učitelství, 
protože ví, jak těžké je prosazení 
se v uměleckém světě a zároveň ví, 
že nejsem tak docela loktař. 

Chce-li člověk v životě něčeho dosáhnout, je k tomu nutný nejen talent, ale také 
cílevědomost a píle, a to již od útlého věku. Takovou dívkou je šestadvacetiletá
Aneta Loskotová. Pochází z Teplic, studuje operní zpěv a přitom stíhá ještě řadu věcí.
Je členkou Nadace Slza zvířat a věnuje se interaktivnímu divadlu pro děti v Brně.

Opera je trpělivá cesta

Máte za  sebou úspěšné baka-
lářské studium na  Pedagogické 
fakultě UJEP, na  Vysoké škole 
múzických umění v  Bratislavě 
v oboru mezzosoprán a ve vzdě-
lávání stále pokračujete. Kolik 
času denně zpívání věnujete?

Ideálně dvě hodiny. Záleží, jaký 
studuji repertoár. Studium zpěvu 
není jen o zpěvu. Musíte umět cizí 
jazyky, mít kondici, být schopni 
učit se nové party… 

Většina vašich vrstevníků má 
jiné zájmy, už nastoupili profesní 
kariéru, založili rodinu… Nemr-
zí vás to?

Opera znamená velmi trpělivou 
cestu. Kdybych se ji snažila uspí-
šit, nedosáhla bych ničeho. Ob-
vykle z cest neuhýbám. Samozřej-
mě jsem si zažila krušné chvíle, 
ale ty mě formovaly jako člověka. 
Přátelé především z  neumělec-
kých kruhů se skutečně usazují, 
s  nikým se neporovnávám a  ani 
se momentálně necítím na  zalo-
žení rodiny. V  tomto smyslu tě-
žím ze současné doby, která má 
sice mnoho chyb, na druhé stra-
ně umožňuje rozvíjení se, bourá 
konvence a  ženy se nemusí cítit 
provinile, pokud profesně touží 
něčeho dosáhnout.

Máte ve zpěvu nějaký vzor? 
Mám slabost pro barvu a měk-

kost tónu Eliny Garanči, techniku 
a  vřelost projevu Joyce Didonato, 
úžasná je Anita Rachvelishvili, její 
hlas je skvost. Velkým pěveckým 
vzorem je má současná profesorka 
na JAMU, paní Natalie Achaladze-
-Romanová, ačkoliv je sopránový 
obor. Je neuvěřitelné, jaké tóny do-
káže ve svém věku vydat. Napros-
to jí důvěřuji, protože vím, že mě 
nepustí přes špatný tón a zároveň 
při hodinách navozuje lidskou, 
neformální atmosféru.

Kteří operní skladatelé jsou 
vám nejbližší? 

Z českých skladatelů asi nejvíce 
Leoš Janáček. Blízká je mi tvorba 
italských skladatelů, namátkou 

Aneta
Loskotová



Bellini, Rossini, Puccini. Nesmír-
ný zážitek mám z Mahlerovy tvor-
by. Mým snem je zazpívat si jeho 
písně, na ně mám ale ještě spoustu 
času. 

Účastnila jste se řady mistrov-
ských kurzů operního zpěvu 
v Čechách i v zahraničí. Co vám 
daly? 

Nové pohledy na můj zpěv a in-
terpretační zdokonalování. V  za-
hraničí také schopnost se doro-
zumět, i když si zrovna nemůžete 
vzpomenout na dané slovo. Učíte 
se také vyjít s  lidmi, se kterými 
si až tak ať po  hudební či lidské 
stránce nesednete. Na  kurzech se 
seznámíte s množstvím pěveckých 
adeptů a vyměňujete si zážitky, ná-
zory, i to považuji za velké výhody 
masterclass.

Jako sólistka se objevujete 
na  veřejnosti. S  kterými tělesy 
spolupracujete?

S Musicou semper Viva, Severo-
českou filharmonií nebo Brixiho 

komorním souborem Teplice. Zpí-
vám také za klavírního doprovodu 
maminky Markéty Loskotové, a to 
velmi ráda. 

Kde vás mohou posluchači 
v nejbližší době vidět a slyšet? 

Ráda bych čtenáře srdečně 
pozvala na  Českou mši vánoční 
19.  prosince do  Domu kultury 
v Teplicích. 

Pojďme k vašim dalším aktivi-
tám. Co vás přivedlo do Nadace 
Slza zvířat? 

Bude to znít jako klišé, ale láska 
ke  zvířatům. Snažím se nemluvit 
jen o  tom, jak je mám ráda, ale 
žít tak, abych to říkat mohla. Slza 
zvířat pořádá pravidelně návštěvy 
útulků, venčení psů a samozřejmě 
koncerty. Slzu může svým hlasem 
podporovat mnoho zpěváků, záro-
veň publiku přiblížím operní zpěv, 
na který by si sami třeba nezašli. 

Působila jste v  Hereckém stu-
diu DK Teplice, kde jste se po-
dílela i  na  asistencích režie. Jak 
užitečné to pro vás bylo? 
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Aneta Loskotová 
Absolvovala Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí n. L. Po 
jednom roce dálkového studia na konzervatoři Teplice 
ve třídě Anny Hlavenkové byla přijata na Vysokou školu 
múzických umění v Bratislavě (2015-2018). Rozvíjela hlas 
ve třídě Jany Pastorkové. Po dokončení bakalářského 
studia nyní pokračuje na Janáčkově Akademii múzických 
umění pod pěveckým vedením Natalie Achaladze-
Romanové (2019). Své pěvecké dovednosti prohlubuje 
každoročně na kurzech, např. Mezinárodní pěvecká dílna 
Petrovice, Masterclass Evy Randové, Jana Kobowa, Elviry 
Dressen. Věnuje se koncertní činnosti. 

»
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Herecké studio je srdeční zále-
žitostí. V Teplicích je nádherné di-
vadlo a měla jsem možnost v něm 
trávit několik dní v  týdnu. Dalo 
mi lásku k divadlu jako takovému 
a množství cenných přátelství, kte-
ré se snažím hýčkat dodnes. Asi-
stence režie mě bavila, ráda lidi 
vedu. Soukromě několik let učím, 
připravuji mladé adepty na  kon-

zervatoře, zařizuji pro ně menší 
koncerty. 

Čeho chcete v  životě dosáh-
nout? 

Přála bych si zpívat v  divadle, 
mít nadále zdravý hlas a  trochu 
toho štěstí. 

Připravila: L. Richterová
foto: archiv

 Pěvecký kurz v Torgau.

 S Janem Onuferem v představení Svatební košile 
 z Kytice K. J. Erbena.

M�ŽETE SE T�ŠIT

24.2.2020 - 19.00
DAVID KOLLER 

ACOUSTIC TOUR 2020

Vstupenky již v prodeji.
Krušnohorské divadlo Teplice -Velký sál

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

Vstupenky již v prodeji.
Krušnohorské divadlo Teplice -Velký sál

Vstupenky již v prodeji.
Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

Vstupenky v prodeji od 8.12.
Krušnohorské divadlo Teplice

24.1.2020 - 19.00–02.00
LÁZEŇSKÝ PLES

Vstupenky již v prodeji.

19.1.2020 - 19.00
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, 

KDYŽ TEČE VODA

22.1.2020 - 19.00
PODIVNÉ ODPOLEDNE 
DR. ZVONKA BURKEHO

R1108027
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Faráři. Vídáme je na  televiz-
ních obrazovkách ve slavnostních 
úborech při významných svátcích, 
mnohem méně už na  vlastní oči 
v  kostelech. A  to je škoda. My 
z  Farního sboru Českobratrské 
církve evangelické v  Teplicích se 
svým farářem Martinem Bánocim 
prožíváme nejen zvěstování evan-
gelií při nedělních bohoslužbách, 
ale i  další setkávání vně i  mimo 
církevní prostory. Protože náš fa-
rář je velmi skromný mladý muž, 
pokusím se přiblížit jeho život 
jako jedna z členek sboru.

Svého kazatele jsme vybrali 
a  zvolili na  sborovém shromáž-
dění s nástupem od 1. října 2018. 
K  jeho poslání patří duchovní, 
pastorační a  kaplanská služba, 
práce s  dětmi a  mládeží, konfir-
mační příprava (potvrzení křtu 
v  dospělosti), výběr témat a  ve-
dení biblických hodin a  neustálé 
vzdělávání v  oblasti teologické, 
sociální i  hospodářské. Dvakrát 
měsíčně dojíždí na  bohoslužby 
do  sboru ČCE v  Duchcově, kte-
rý zatím, před sloučením s  námi, 

Jak se žije Martin rád zpívá a hraje na 
kytaru. Doprovodil i konfirmaci 
Elišky Zahradníkové.

Odměna pro děti: Palačinky od faráře vždycky chutnají.

FARÁŘŮM
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Mgr. Martin Bánoci 
Narozen 24. 9. 1982, dětství a mládí prožil v Sečovcích 
na východním Slovensku. Je vyučeným kuchařem, 
vystudoval Teologickou fakultu Univerzity Karlovy 
v Praze. Martin Bánoci je ženatý, manželka Lia letos 
úspěšně složila advokátské zkoušky. 

»

Více na www.cceteplice.cz a na FB Sbor ČCE Teplice

V Mateřské škole F. Šrámka postavil Martin Bánoci společně s dětmi 
Babylónskou věž.

Dětský příměstský letní tábor na farní zahradě. Koukněte, jak vysoko 
vylezu!

administruje. Vyjmenované úkoly 
samy o sobě stojí hodně času, ale 
Maťko, jak ho důvěrně malí i vel-
cí oslovujeme, vymýšlí a  realizuje 
další jednorázové akce. Příkladem 
může být šachový turnaj pro ama-
téry, stejně jako soutěž ve stolním 
tenise, nebo multižánrový festival 
na  farní zahradě, vše s  účastí ve-
řejnosti. Připravil a  vedl dětský 
prázdninový příměstský tábor, 
na kterém se kluci a holky formou 
her a  soutěží hodně naučili, pro-
cvičili odvahu i zručnost a už teď 
se těší na další léto. K akcím vybízí 
i nás ve staršovstvu a sboru a sám 
se jich aktivně účastní. 

V našem kostele pravidelně mí-
váme ekumenické setkání křesťan-
ských církví mužů i žen, program 
pro Noc kostelů je vždy pečlivě 
připravený a přichází se na něj po-
dívat kolem dvou set návštěvníků, 
dvakrát ročně konáme benefiční 

koncerty, uspořádali jsme Bleší 
trh a  výtěžek věnovali Klokán-
ku v Teplicích a Ústí nad Labem, 
vzpomínkové shromáždění s hos-
ty k listopadovým událostem roku 
1989 s námi sdílela padesátka lidí. 
A  tak bych mohla ve  výčtu po-
kračovat. Nemohu nezmínit sys-
tematickou práci s dětmi ze třídy 
s křesťanskou výchovou Mateřské 
školy Fráni Šrámka v  Teplicích, 
kam pravidelně dochází. Od letoš-
ního podzimu bývá vždy ve středu 
dopoledne v  teplické nemocni-
ci, kde vykonává službu kaplana. 
Nezapomíná pečovat ani o  členy 
sboru, kteří pro nemoc či stáří už 
do kostela nedocházejí. Přichází je 
v  rozhovoru potěšit a  povzbudit 
k nim domů. Vede předmanželské 
přípravy, oddává páry, křtí batola-
ta i dospělé, a když se naplní čas, 
řídí smuteční bohoslužby. Na  ka-
zatelně ho jen málokdy někdo vy-

střídá, to pouze v případě, když si 
vezme zaslouženou dovolenou. 

Martin má rád ŽIVOT. (Ž) 
znamená živé a  žehnané spole-
čenství, (I) interaktivní sbor, (V) 
víru v  Ježíše Krista, (O) oběta-
vost a ochotu a  (T) trpělivost. To 
všechno ve vztahu k nám ve sboru 
i  ke  všem lidem, kteří ho žádají 
o pomoc, naplňuje vrchovatě.

Pro veřejnost nyní zřídil ná-
vštěvní hodiny. Kostel ČCE v uli-
ci J. V. Sládka číslo 16 v Teplicích 
je pro všechny otevřený každou 
středu od  14 do  15 hodin. Jsme 
otevřené společenství, neostý-
chejte se zavítat.

Text: L. Richterová
Foto: archiv Sborových ozvěn



CENA VODY V SEVERNÍCH ČECHÁCH

CENA VODY 
V EVROPĚ 

(ZA 1000 LITRŮ)

229,5 Kč
DÁNSKO

153 Kč
NĚMECKO

145,35 Kč
NORSKO

98,91 Kč

SEVERNÍ 
ČECHY

KOLIK KORUN ROČNĚ UTRATÍ 
PRŮMĚRNÁ OSOBA ZA...

8 7 0 0
elektřina

5 9 8 1
plyn

2 9 0 0
voda

1 9 2 8
alkohol

1 7 4 3
tabák

CO SI KOUPÍTE ZA STOVKU

balené vody
10 litrů

benzínu
3 litry

piva4

krabičku
cigaret1

kvalitní pitné 
vody až domů

litrů

CENA VODY
OD 1. KVĚTNA  2020

50,77 Kč
vodné

48,14 Kč
stočné

98,91 Kč
53,07 Kč

vodné

CENA VODY 
OD 1. LEDNA  2020

50,32 Kč
stočné

103,39 Kč

další poplatky 

státu

provoz 

a mzdy

obnova 

majetku 

a opravy

34 Kč

43 Kč

1000 litrů
13,48 Kč
12,91 Kč

DPH

další poplatky 

státu

provoz 

a mzdy

obnova 

majetku 

a opravy

34 Kč

43 Kč

1000 litrů
9 Kč

12,91 Kč

DPH

SVS_cena_vody_2020_2xA4.indd   2-3 05.12.2019   14:23
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DARUJTE RADOST ZE SPORTU

Dětské 16’’ kolo ROBOT 500
BTWIN
Odolné kolo s nízkým rámem, 
krytým řetězem a odnímatelnými 
přídavnými kolečky. Exkluzivní 
brzdy Stop easy.

Pánský model

Dětské lední brusle FIT 100
OXELO
Trojí systém utažení. Pohodlný pěnový
jazyk s podšívkou. Nastavitelné 
na 4 velikosti.

Sjezdové lyže BOOST a ADIX 700
WEDZE
Konstrukce: Shellfi ber Tec Sidewall
Rádius: 13 m. Vázání: Tyrolia PR 10.

Čelovka na trail ONNIGHT 710 
300 LM KALENJI
Síla světla: 30–300 lm podle 
režimu: základní, úsporný, silný 
a blikání. Vodotěsná svítidla. 
Dobíjení: pomocí micro-usb, 
který je součástí balení. Váha 
120 g.

Sada SOFTARCHERY 100
GEOLOGIC
Samostatně stojící terč, luk pro 
praváky i leváky, dva šípy 
s přísavkami.

Skládací fotbalová branka NG100S
KIPSTA
Skládací branka se snadno přenáší.
Vhodná na všechny druhy povrchů.

Batoh NH500 20 L
Quechua
Pěnová záda a popruhy. 5 kapes na zip,
2 síťky na láhve. Materiál je odolný vůči 
oděru. Záruka 10 let.

Sada činek 20 KG
DOMYOS
Vše je uložené v kufříku, který 
usnadňuje přenos. Snadné sestavení 
díky zarážkám.

2 799Kč

799Kč

5 599Kč

749Kč

849Kč

429Kč

599Kč

999Kč

Dámský model

Na ten den nikdy nezapomene. Den, který mu změnil život. Den, který zpřeházel jeho 
priority. Den, který z něj udělal lepšího člověka. A také den, který ho nasměroval 
ke sportu. Byl to den, kdy měl těžkou autonehodu. 3. září 1998.

VOZÍČKÁŘ
s lukem a šípem

V  současnosti je šťastným mužem, kterého 
život baví, kterého si váží. Naplňuje ho rodi-
nou, kamarády a zmiňovaným sportem. Leoš 
Bartoš je účastníkem paralympiády 2012 
v Londýně, kde bojoval mezi nejlepšími v  lu-
kostřelbě. Zároveň je několikanásobným tu-
zemským šampionem, vyrovnané souboje 
svádí ze svého vozíku i se zdravými. Ten nej-
těžší boj ale vyhrál sám nad sebou. Ke všemu 
zmiňovanému totiž dospěl dnes čtyřiačtyřice-

tiletý muž postupně. Několik měsíců se trápil 
a  užíral. „Buď si z  toho hodíš mašli, nebo si 
řekneš, že se prostě nepoděláš a žiješ. Spousta 
problémů se dá eliminovat a slušně žít i na vo-
zíčku,“ tvrdí. 

Bylo ráno. Silnice u  Pohořelic byla mokrá, 
mladý řidič si její zrádnost neuvědomoval. 
Bartoš, toho času obchodní zástupce jedné sta-
vební firmy, se řítil služební dodávkou rychleji, 
než měl. To se mu stalo osudným. 

„Byla to moje chyba, dostal jsem smyk a letěl 
do pole. Byl jsem hodně naložený a jel rychle. 
Uviděl jsem zatáčku. Těsně před ní jsem už tu-
šil, že ji nedám. Ale říkal jsem si, že to zkusím. 
Samozřejmě, že mi ustřelil zadek. Udělal jsem 
několik kotrmelců a skončil s dodávkou v poli 
na střeše,“ líčí Bartoš osudové okamžiky svého 
života. 

Měl štěstí v  neštěstí. Za  normálních okol-
ností by nehodu nepřežil. V  dodávce nebyl 
připoutaný, při kotrmelcích se s ním utrhla se-
dačka. Skončil s ní zaražený v okénku. „Kdyby 
se auto ještě jednou převrátilo, tak mě rozdrtí. 
Těžko říct, jestli by mi pomohlo být připouta-
ný. Možná ano. Hned jsem věděl, že je průšvih. 
Necítil jsem nohy. Do  nemocnice jsem letěl 
vrtulníkem.“

Následovaly týdny a  měsíce rehabilitace. 
A  také výčitek a  psychických problémů. „Byl 
jsem mladý kluk, udělal jsem blbost a zaplatil 
za  ni. Výčitky mám dodnes. Říkám si, jak by 
to bylo, kdyby se mi tohle nepřihodilo. A také, 
co bych vše mohl, kdybych nebyl na  vozíku. 
Že bych třeba mohl s dcerou do lesa na houby 
a tak podobně.“ 

Bartoš ví, že na „kdyby“ se nehraje v  živo-
tě ani ve sportu. „Se vším jsem se srovnal. Ale 
hodně dlouho mi to trvalo, asi tak dva roky. Až 
pak jsem šel mezi lidi. Do té doby jsem se sty-
děl,“ přiznává. Styděl se za to, že zrovna jemu 
se něco takového stalo. Že je náhle na vozíčku. 
„Nejvíc mi pomohla rodina, kamarádi, kteří 
mě vytáhnuli do hospody na pivo. V mezidobí 
jsem byl doma u počítače, učil jsem se progra-
movat. Pak jsem si řekl, že nebudu jen smrdět 
doma, že zkusím nějaký sport,“ vzpomíná. 

Leoš Bartoš v mládí nebyl žádný velký spor-
tovec. Dělal atletiku na trnovanské Hvězdě, ale 
dlouho u  ní nevydržel. Bavila ho cyklistika, 
fotbal, nohejbal. Nikdy sport nedělal závodně. 
„Spíš mě bavilo dělat s  partou venku blbosti, 
byly jsem děti ulice. Později to byla spíš kavá-
renská zábava, kulečník, šipky, holky, znáte to. 
Byl jsem mladej, blbej.“ 

K  lukostřelbě se dostal víceméně náhodou. 
„Šel jsem do Noly, konkrétně za Zuzanou Nét-
kovou, protože jsem na  ní dostal tip. Chtěl 
jsem hrát pinčes, ale řekli mi, že bych byl dob-
rý lukostřelec. Ujal se mě cvičitel Míra Míča 
a trenér z litvínovského klubu pan Šefler, který 
lukostřelbu dělal už spousty let. Štěstí na  lidi 
jsem měl i potom. Brzy jsem potkal Ivana Krá-
líka. To je ten nelepší trenér, kterého můžu mít. 
Se svou ženou Júlií mi dali to nejlepší. Spolu-
pracujeme dodnes.“ 

Během 18 let s lukem a šípem dokázal Bartoš 
na vozíku leccos. Za největší úspěch považuje 



DARUJTE RADOST ZE SPORTU

Dětské 16’’ kolo ROBOT 500
BTWIN
Odolné kolo s nízkým rámem, 
krytým řetězem a odnímatelnými 
přídavnými kolečky. Exkluzivní 
brzdy Stop easy.

Pánský model

Dětské lední brusle FIT 100
OXELO
Trojí systém utažení. Pohodlný pěnový
jazyk s podšívkou. Nastavitelné 
na 4 velikosti.

Sjezdové lyže BOOST a ADIX 700
WEDZE
Konstrukce: Shellfi ber Tec Sidewall
Rádius: 13 m. Vázání: Tyrolia PR 10.

Čelovka na trail ONNIGHT 710 
300 LM KALENJI
Síla světla: 30–300 lm podle 
režimu: základní, úsporný, silný 
a blikání. Vodotěsná svítidla. 
Dobíjení: pomocí micro-usb, 
který je součástí balení. Váha 
120 g.

Sada SOFTARCHERY 100
GEOLOGIC
Samostatně stojící terč, luk pro 
praváky i leváky, dva šípy 
s přísavkami.

Skládací fotbalová branka NG100S
KIPSTA
Skládací branka se snadno přenáší.
Vhodná na všechny druhy povrchů.

Batoh NH500 20 L
Quechua
Pěnová záda a popruhy. 5 kapes na zip,
2 síťky na láhve. Materiál je odolný vůči 
oděru. Záruka 10 let.

Sada činek 20 KG
DOMYOS
Vše je uložené v kufříku, který 
usnadňuje přenos. Snadné sestavení 
díky zarážkám.

2 799Kč

799Kč

5 599Kč

749Kč

849Kč

429Kč

599Kč

999Kč

Dámský model
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páté místo z mistrovství světa i Evropy a osmé 
místo z londýnské paralympiády. A k tomu ně-
kolik titulů mistra republiky, z nichž jich pár je 
i  z měření sil s „choďáky“, jak handicapovaní 
říkají zdravým lukostřelcům. „Zničit zdravé je 
perfektní pocit. Někteří z nich to koušou hůř, 
ale spíš bych řekl, že je většina v pohodě a nám 
handicapovaným fandí a pomáhá.“ 

I v současné době si udržuje vysokou výkon-
nost, patří mezi nejlepší tuzemské lukostřel-
ce, kteří jsou vyznavači kladkového luku, a to 
i mezi zdravými. Je členem TJ Zdravotně po-
stižených Nola Teplice, střílí ligu za  Litvínov. 
Po zdravotních komplikacích, které ho prová-
zely dva, tři roky nazpět a vinou kterých přišel 
o jednu sezonu, se ale potýká s problémy s do-
tacemi, tolik potřebnými pro sportovní čin-
nost. „Tenhle rok jsem se vinou těch problémů 
se zdravím neumístil do požadovaného levelu, 
takž nemám nárok na peníze od Ministerstva 
školství, mládeže a  tělovýchovy. Uteklo mi to 
o  jednu příčku na  mezinárodních závodech. 
Naštěstí mám své dlouholeté sponzory – Za-
hradnictví Dvořák a  syn, letos mi zakoupili 
nový luk na příští sezónu, a také fabriku Me-
risant - CzechPak Manufacturing z  krupské 
průmyslové zóny. I  tak ale musím pro příští 
sezonu sehnat okolo 100 tisíc korun.“ 

Právě finance jsou největším rozdílem mezi 
domácími a zahraničními lukostřelci. Někteří 
z  nich se sportu věnuji profesionálně, navíc 
je mohutně podporuje stát, trénují i  pětkrát 
v týdnu. „Příliv peněz je vidět v současné době 
hlavně u  reprezentantů z  Blízkého východu, 
ti se ohromně výkonnostně vyšvihli. Já, když 
jdu střílet třikrát v  týdnu, tak už si říkám, že 
je to skvělé. Teď přes zimu jsem našel útočiště 
v školní tělocvičně teplické Edisonky. Pomoc-
nou ruku mi podal pan Uličný z  trnovanské 
Hvězdy, díky kterému můžu trénovat na fotba-
lovém hřišti, to mi hodně pomohlo. Ideální by 
bylo mít velkou zahradu, ale bydlím v panelá-
ku,“ přibližuje český reprezentant. 

V  příštím roce se koná paralympiáda v  ja-
ponském Tokiu. I když letos Bartošovi závody 
nevyšly podle představ, stále ještě živí naději 
na účast na sportovním svátku. Uvědomuje si, 
že to bude náročné. „Budou ještě dva závody, 
na kterých se můžu do Tokia kvalifikovat. Už 
jsem mohl mít nominaci v kapse, bohužel mi 
nevyšlo MS v  Holandsku, eliminaci jsem ne-
zvládl psychicky. Byl tam nový formát, nesedlo 
mi to,“ mrzí Tepličana ještě dnes. 

Dobře ví, že hlava je ve  výkonu sportovce 
tou nejdůležitější složkou. „Je to tak 80 pro-
cent. Zůstat psychicky v pohodě při závodech 

je ohromně důležité. Člověk se nesmí nechat 
ničím rozhodit. Já se snažím mentálně koučo-
vat sám, ale možná je to chyba, možná bych 
měl spolupracovat s  odborníky,“ zamýšlí se 
Bartoš. 

Na to, co ve sportu dokázal, je pyšný. „Mys-
lím, že i  když nemám medaili ze světového 
závodu, tak jsem něčeho dosáhl. V  Čechách 
určitě ano, vždyť porážím i zdravé. Jasně, chtěl 
bych být na  velkém závodě někdy na  bedně, 
ale už to pro mě není prioritou. Teď mě hlavně 
těší to, že se při tréninku a při závodech setkám 
s kamarády, že dělám sportováním radost těm, 
kteří mě podporují.“ 

Když se řeč opět stočí na život, na to, co dal 
i vzal, chvíli se Leoš Bartoš zamyslí a pak kýv-
ne hlavou. „Jsem celkově šťastný. Mám rodinu, 
kamarády, sport. Vše funguje.“ Spolehnout se 
může především na  svou partnerku Jitku, se 
kterou má čtrnáctiletou dceru. Zároveň cho-
dí do  práce, dělá na  půl úvazku vedoucího 
v  jedné bílinské firmě. „Žiju normální život,“ 
nestěžuje si. „Vozík ke mně patří, je mými no-
hami. Vím, že jsem odkázaný ve spoustě věcí 
na  partnerku. Je ale zlatá, lepší bych nenašel. 
Místo dovolené jedeme na  závody. K  moři si 
holky jedou samy. Berou to, tak jak to je. Jsem 
za to moc rád, měl jsem vlastně v životě štěstí!“ 



Jak dlouho se zabýváš prodejem 
realit?

Naší firmu založili už před 12 lety 
moji rodiče, z toho 10 let firma půso-
bí jako realitní kancelář. Já osobně se 
tomu věnuji aktivně už téměř 5 let, 
začínal jsem ještě před osmnáctina-
mi. Ovšem menší zkušenosti už jsem 
měl, jelikož máme realitku rodinnou, 
pomáhal jsem rodičům s  menšími 
pracemi a pomalu se do toho dostával. 
Potom jsem se rozhodl, že to chci dělat 
také, naplno.

To zní jako z  dřívějších dob, kdy 
se řemeslo předávalo z otce na syna. 
Proč ses rozhodl jít v  tátových sto-
pách?

Od mala jsem měl sklony k byzny-
su. Kdyby byl otec bankéř, asi bych 
se stal také bankéřem, ale kdyby byl 
lékař, tak bych se tomu nejspíš vy-
hnul. Jinak od 15 jsem aktivně zkoušel 
všechny možné brigády, prošel jsem 
jich opravdu dost. Potom jsem si uvě-
domil, že by mě bavilo být realitním 
makléřem. Je to zajímavá práce, hlav-
ně různorodá, neděláš to samé každý 
den po  sobě. Nové úkoly, noví lidé, 
příběhy, zkušenosti, výzvy.

Ty ses ale nenarodil v  České re-
publice, pociťuješ jazykovou barié-
ru?

Ani v nejmenším. Ačkoli jsem Rus, 
v Čechách bydlím už víc jak 12 let. Zá-
kladní škola, gymnázium, kamarádi, 
práce - člověk se do toho dostane. Řekl 
bych, že už ani téměř nemám přízvuk. 
Nejednou se mi stalo, že mi lidé nevě-
řili, že nejsem původem Čech. Čeština 
je krásný a melodický jazyk. Je příjem-
né se v ní zlepšovat. 

Vaši klienti jsou předpokládám 
nejvíce z Ruska.

Vůbec ne. Původně, před 11 lety, 
když rodiče firmu založili, to tak bylo. 
V  dnešní době je minimálně 50 % 
klientů z Česka, máme ovšem oprav-
du mezinárodní firmu jelikož dalších 
50 % jsou různě ze světa - Německo, 
Izrael, Rusko, Ukrajina, Bělorusko atd.

Jsou rozdíly mezi klienty z  růz-
ných zemí?

Jsou, samozřejmě. Některé ná-
rody za  tebou nikdy nepřijdou, po-
kud na  tebe nedostanou doporučení 
od toho, komu důvěřují. Jiní jsou vel-
mi detailní, chtějí mít pod kontrolou 
každou maličkost. Další naopak neřeší 
nic - máme peníze, máte byt, jdeme to 

Narodil se ruským rodičům ve francouzském městečku Annemasse, ranné dětství 
prožil ve městě Toljatti v Rusku. Od 12 let ale žije v Teplicích, kde dnes jako 
dvaadvacetiletý pracuje v rodinné firmě jako realitní makléř.

převést. Dokonce se stává, že člověk, 
který mě v životě neviděl, ani v živo-
tě neviděl nemovitost na  vlastní oči, 
požádá o fotky, info a videoprohlídku 
a poté nemovitost koupí na dálku.

Stává se ti, že si zákazníci stěžují – 
co jste jim to vlastně prodali?

Musím zaťukat, ale naštěstí ne. 
Máme odezvu od českých i zahranič-
ních klientů a téměř vždy je velmi po-
zitivní. Základem práce RK Ažur vždy 
byla férovost a  opatrnost při práci, 
opatrnost především v  práci s  doku-
mentací. Nedávali jsme do marketin-
gu takové peníze, abychom vše zahltili 
svojí reklamou, takže nejdůležitější 
bylo, je a bude naše reputace. Aby nás 
klienti doporučovali dál. Na  druhou 
stranu si jsem jistý, že i  kdybychom 
do  reklamy investovali stovky tisíc, 
tento přístup by se nezměnil - čestné 
jednání je základ.

Co pokládáš za největší přednosti 
firmy Ažur ve srovnání s jinými spo-
lečnostmi tohoto typu?

První je zcela jistě naše mezinárod-

nost. Nejsme firma, která občas něco 
náhodou prodá cizinci, jsme společ-
nost, která má obrovské zkušenosti 
s cizinci z nejrůznějších koutů světa.

Druhá devíza vychází z  první - 
když pracujete s  cizinci, většinou to 
není pouze o  tom prodat nemovitost 
(kolikrát to tak není i při práci s čes-
kou klientelou, samozřejmě). Takže 
škála služeb, které poskytujeme, je 
opravdu velká: dlouhodobý i  krátko-
dobý pronájem, péče o  nemovitost, 
zatímco je majitel v  cizině, registrace 
firem, pomoc s  obdržením víza, také 
rekonstrukce, veškerý právní servis, 
profi finanční služby - hypotéky, úvě-
ry, pojištění, podání daní, nejrůznější 
překlady a  tak dále. Samozřejmě, ně-
které z  těchto služeb neděláme sami, 
ale spolupracujeme s  dalšími lidmi, 
za  10 let aktivní realitní činnosti se 
člověk seznámí se spoustou profesio-
nálů z jiných pracovních odvětví.

Kdo je hlavním strůjcem vašeho 
know-how? 

Především můj otec (Georgy Gert-
sovskiy), byly to jeho nápady, díky 

nimž je na  tom firma tak, jak je. Ale 
se vším mu vždy pomáhala a podpo-
rovala moje máma (Vera Lapsheva), 
jsou skvělý tým, myslím, že jsou jejich 
společné projekty většinou povedené, 
včetně mě a mé sestry (smích).

Nesetkáváš se někdy s  názory, že 
jsi tzv. „povolání syn“, že ti to všech-
no spadlo do klína a ty se vezeš?

Samozřejmě, ale jsou dvě varianty. 
Buď je to člověk, který se mnou ani 
s  mojí práci nemá nic společného, 
takže mi na jeho názoru tolik nezáleží, 
nebo je to člověk, se kterým se setká-
vám kvůli pracovním, nebo okolopra-
covním záležitostem, a  tomu můžu 
dokázat, že se hluboce mýlí. Svojí 
práci, svým jednáním, svojí orientací 
v branži.

Studuješ vysokou školu ekono-
mického zaměření. Pomáhá ti to 
směrem k  tvé práci? Jak to zvládáš 
časově?

Studuji dálkově managment 
na  VŠE. Pomáhá mi to hodně, ško-
lu jsem si snažil vybrat takovou, aby 
měla opravdu dobré jméno, aby se 
dala studovat dálkově a aby byla růz-
norodá, neměla úplně striktní zaměře-
ní. Myslím si, že jsem si nemohl přát 
lepší. Nabídka předmětů je velmi pes-
trá, od  marketingu a  managementu 
přes statistiku a analýzu dál až k právu 
a účetnictví. Jsou to dost pevné zákla-
dy, které se prolínají a předměty, které 
jsou pro mě nejdůležitější, si můžu 
dostudovat sám. Umění samostudia je 
další věc, kterou mi VŠ dala.

Časově to zvládám. Nemám pev-
nou pracovní dobu, takže jeden den 
se můžu učit třeba ráno, druhý poz-
dě večer, dle potřeby a  dle rozvrhu 
na daný den. Samozřejmě, že kdybych 
studoval prezenčně, práci moc dobře 
nestíhám.

Co děláš mimo svou práci?
Rád se seznamuji s  novými lidmi, 

zajímavá konverzace s  člověkem, se 
kterým je o čem mluvit, je k nezapla-
cení. Také rád čtu, občas píšu básně 
a tak dále.

A co dál? 
Uvidíme, dokončím bakaláře (dou-

fám), pak se budu především věnovat 
práci, kterou vážně miluju. Ta je pro 
mě na  prvním místě. Myslím si, že 
když člověk dělá to, co ho doopravdy 
baví, je to jeden z nejkrásnějších poci-
tů, co může být. 

PRVNÍ DŮM

prodal v devatenácti
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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

R1152038
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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

R11

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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Člověk by je rád pomuchlal a všechny vzal domů… Osud k nim nebyl 
příznivý, většinou se zatoulaly, nebo je lidé týrali a  vyhodili na  ulici. 
Naštěstí se jich ujaly provozovatelky vloni nově zapsaného spolku 
TEPLICKÉ KOČKY. V útulku v Nádražní ulici číslo 59 v Úpořinách je 
jich několik desítek. Další, například koťátka na dokrmení nebo čičky, 
které vyžadují individuální péči, se nacházejí v domácích depozitech. 

Útulek je skromný, ale je v něm světlo, teplo a plné misky se žrádlem. 
Víc si spolek, zaměřený na pomoc bezprizorným, nemocným a týraným 
kočkám, podle slov jeho předsedkyně Lenky Šikové z finančních důvodů 
nemůže dovolit. Společně s dalšími dobrovolnicemi se o kočky každý 
den včetně víkendů po práci ve volném čase starají – uklidí, nakrmí, 
zařídí potřebnou veterinární péči… 

To všechno kromě času stojí peníze a o  ty se také musejí postarat. 
Na nájem, krmivo, léky. Proto je pro ně vítaná každá stokoruna. Vstříc 
jim vychází město Teplice a některé obce, ale nestačí to. Leckdy mají 
hluboko do  kapsy. Jejich činnost je hluboce lidská, obdivuhodná 
a úctyhodná. Než založily spolek, prošly od roku 2011 několika psími 
útulky, kočičí zatím v širokém okolí chyběl. Nyní jejich zásluhou existuje 
a zaslouží si naši pomoc, a to nejen před Vánocemi, ale celoročně. 

V těchto dnech zastihla spolek další rána. Příští rok se objekt kočičího 
útulku bude bourat. Pokud víte o vhodných prostorách pro tuto činnost, 
prosíme, ozvěte se na níže uvedené kontakty. Děkujeme.

Připravila: L. Richterová

 

Bližší podrobnosti o adopci koček či možnostech materiální a finanční pomoci naleznete na

www.teplickekocky.cz nebo na facebooku Teplicke kocky, z.s.
číslo transparentního účtu: 2401403993/2010

číslo účtu: 1025782533/6100 Equa Bank a.s.
Děkujeme!

POTŘEBUJÍ NAŠI POMOC



Krušnohorské muzeum Lesná

Poprvé přivítá nový hrázděný dům své návštěvníky v  rámci 
adventních nedělí, které se v  letošním roce uskuteční 
v  termínech 1. 12., 8. 12., 15. 12. a  22. 12. 2019. Již nyní pro 
vás připravujeme bohatý zážitkový program věnovaný 
nejkrásnějším svátkům v  roce - Vánocům. Krojovaní lektoři 
Vás přivítají v  rukodělných dílničkách, povypráví vám 
o  krušnohorských tradicích, dětský sbor vás naladí svým 
zpěvem vánočních koled a  nebude chybět ani ochutnávka 
tradičního krušnohorského vánočního cukroví. 
Pokud tedy v předvánočním čase hledáte příjemné útočiště 
bez shonu a  s  tou pravou vánoční atmosférou, tak věřte, 
že u  nás, na  vrcholcích Krušných hor, to jistě najdete. 
A nezapomeňte, tentokrát už v novém…

Kolektiv Horského klubu Lesná v Krušných horách, z. s. 

Je to již dva roky, kdy byla zahájena výstavba nového objektu Krušnohorského muzea 
Lesná v Krušných horách. Za přispění evropské unie, konkrétně Programu spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020, vyrostl v Horském areálu Lesná v rámci projektu 
s názvem „Aktivní prožití společných dějin a tradic v Krušných horách“ ojedinělý model repliky 
hrázděného domu, jež se stal místní dominantou. Dvoupatrová budova s tradičním hrázděním 
nabídne široké veřejnosti novou expozici věnovanou životu horalů z přelomu 19. století. K vidění 
bude dobový mobiliář doplněný věcmi denní potřeby, tematické výstavy a  opět nebudou 
chybět, tolik veřejností oblíbené, kulturní a  zážitkové akce. Abychom využili i  technické 
vymoženosti dnešní doby, bude v přízemí objektu nainstalován interaktivní informační panel, 
prostřednictvím kterého se příchozí seznámí s místními specifiky, krušnohorskými tradicemi 
a řemesly, s vývojem místní infrastruktury v čase a jinými zajímavostmi. 

w w w . m u z e u m l e s n a . e u

Adventní čas již v novém



Nemocnice Na Františku
Praha 1
přijme:

• lékař se specializovanou způsobilostí RDG
• fyzioterapeut
• 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: Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM
 T: +420 222 801 370 - M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz - www.nnfp.cz

 zdr. personál: Mgr. Rudolf Maťha, DiS., hlavní sestra
 T: +420 222 801 284 - M: Rudolf.Matha@nnfp.cz - www.nnfp.cz

R11

Nadělte si pod stromeček  
novou práci.

Máme pro Vás spoustu 
nabídek v různých 
oborech. 

ozvěte se nám: 
+420 778 544 338 
+420 778 435 077 
usti@randstad.cz
chomutov@randstad.cz 
www.randstad.cz

Všem našim současným i budoucím 
zaměstnancům přejeme krásné Vánoce.  
Přidáte se k nim?

CYKLO / BĚŽKO AKTIV • 3 dny • od 2.810 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, 2 wellness procedury, mapy tratí + svačinové balíčky

SINGL POBYT • 5 dní • od 7.180 Kč / pobyt
Ubytování, polopenze, 6 wellness procedur

VÁNOČNÍ POBYT • 4 dny / 6 dní • od 4.240 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, min. 2 wellness procedury, slavnostní Štědrovečerní večeře, 2× punč

SILVESTROVSKÝ POBYT • 4 dny / 6 dní • od 5.300 Kč / osoba
Ubytování, polopenze, min. 2 wellness procedury, slavnostní Silvestrovská večeře, 2× punč

Pro každý pobyt ZDARMA voucher na kávu a zákusek,  tness centrum, 
pitná kúra, WiFi a tipy na aktivity a výlety v okolí.

DÁREK POD STROMEČEK
Darujte pobyt nebo si přejte voucher pro sebe. Vyhovíme každému přání. 

Spa Resort Libverda
Lázně Libverda 82, 463 62

Tel.: +420 482 368 100-102
E-mail: info@lazne-libverda.cz
www.lazne-libverda.cz

LÁZNĚ LIBVERDA jsou malebné lázně ležící u Liberce. Nabízí celou řadu skvělých wellness pobytů. 
Zaměřují se na léčbu pohybového aparátu, kardiovaskulárních, onkologických a neurologických potíží.

Ke zpestření svého pobytu můžete využít saunu, Whirlpool, rehabilitační bazén, billiard, ping-pong, 
kuželky, pétanque, masáže,  tness centrum ad.

Kompletní nabídku speciálních pobytových balíčků naleznete na: www.lazne-libverda.cz. 
Domácí mazlíčci jsou v našem resortu vítáni.

Regenerace těla i ducha
v Jizerských horách

bverda.cz.

Praha

Libverda

Ostrava

Brno

entrum, 

í.

VOUCHER



INZERCE

29

OPLOCENÍ
PRO NÁROČNÉ

PLASTOVÉ
PLOTOVKY 

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček

Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz

R1120011

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

R1152010

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

R1120013

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

R1182008

POTŘEBUJETE 
OPLOTIT

POZEMEK?
PLOTOVÉ CENTRUM

TEPLICE - PROSETICE
Příčná 141

Tel.: 604 351 718
Vlková Anna

anna.vlkova@seznam.cz

R1120011

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

R1152025

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky, 
recyklát

www.telasko.cz
Tel. 774 099 510

R1
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• bez bourání • bez nástřiku
• montáž 3 hodiny • záruka 5 let

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

R1152022

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

R1152019

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

R1152016

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

R1120012

	 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

R1105243

Alexandr
Papík
REALITNÍ
MAKLÉŘ
pro Teplice
a okolí

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

R1152033

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

R1152034

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

Kontakt do redakce:
+420 602 643 244

email: vrculova@agenturais.cz

Jilemnická bouda
Horní Mísečky přijme

kuchař,
číšník , servírka,

pom. síla do kuchyně,
pom. kuchař,

prodavačka do bufetu
Ubytování zajištěno

Kontakt
p. Venzara tel. 605 260 473

R11

TEXTIL
SECOND HAND

ul. Krupská – Teplice
(Proti OD – Fontána)

Nabídka kvalitního textilu.
Výběr moderního i značkového oblečení.

 Při předložení tohoto
inzerátu získáte slevu

 -50%
Otevřeno Pondělí –Pátek 9-17 hod.

 Sobota 9-12 hod.
 (kupon na jeden nákup – slevy se nesčítají ) 

Realitní služby, jaké si přejete

R0520038



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

R1152004

Silniční a odtahová služba

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

R1152002
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Prodej 2

• PRODÁM - černou koženou bundu z vepřovice. Velice zachova-
lá. Tel.: 602 715 386. (19120201)
• PRODÁM - kolo Favorit Rokycany - RETRO. Cena 1000 Kč. TEL.: 
602 715 386. (19120202)
• PRODÁM - kočárek pro dvojčata, dvojkombinace. Zachovalý. 
4 500 Kč. Kontakt: 730 659 160. (19120203)
• PRODÁM - šicí stroj Lada, skříňka ve světlém dřevě. Cena 500,- 
Kč. Tel.: 777 998 939. (19120204)
• PRODÁM - el. vestavěnou troubu zn. GORENJE - 1000,- Skloke-
ramickou varnou desku WHIRLPOOL - 500,-, mikrovlnou troubu 
SENCOR - 400,- Vše cca 1 rok v provozu. Teplice, tel.: 737 242 695. 
(19120205)

• PRODÁM - dámské horské kolo, první majitel, málo používané. 
Cena 1400,-Kč. Mob. Teplice: 728 529 218 - ne SMS.  (19120206)
• PRODÁM - pěknou manželskou postel, tm. hnědá, bílé ko-
ženkové čelo, lamelové rošty, úložný prostor 2.000,- Kč. Dále, 
pojízdné olejové topení 7 článků 500,- Kč Tel.: 604 971 513 Pouze 
sms. (19120207)
• PRODÁM - pěknou manželskou postel bez matrací, vysoké 
koženkové bílé čelo, lamelové rošty. Pošlu foto na  WhatsApp 
2000,- Kč tel.: 737 764 937 pouze SMS. (19120208)
• PRODÁM - 2 nové peřiny: 1x 2m a  1x 2,20m. Drahé peří, 
kvalitní sypek + na peřiny 2,20m i povlečení. Cena 1.500,- Kč. 
Dále zimní Lyžařskou bundu 2v1 vnitřní bunda péřová. Lze nosit 
jednotlivě Vel. 42-44 cena 500,-Kč Tel.: 607 678 271. (19120209)
• PRODÁM - damaškovou soupravu na 2 postele, nová, zabale-
ná. Cena 550,- Tel.: 412 528 417. (19120210)
• PRODÁM - nepoužitý kombinovaný sporák Gorenje. Foto 
na netu. Teplice. Tel.: 723 466 140. (19120211)

• PRODÁM - Jídelní servis + kávový servis anglický 500,- Kč. Tel.: 
721 757 566. (19120212)
• PRODÁM - černý kožený kostým vel. 42 cena 500,- Kč, dále 
hnědý kožený kabát vel. 44 cena 1000Kč, hnědé kožené paleto 
vel. 44 cena 1000,-. Tel. 721947166. (19120213)
• PRODÁM - Housle 4/4, výrobce Francessco Rugueri, znal. Posu-
dek mám. Tel. 704 724 364. (19120214)

Nábytek 5

• HLEDÁM někoho na  postavení skříně. Tel.: 723  912  299. 
(19120501)
• PRODÁM - hnědou sedací soupravu, rozkládací, 2x křeslo, 2x 
taburet. Cena 500,- Foto zašlu sms. (19120502)
• PRODÁM křeslo kožené, bílé nepoškozené, 110 x 90 CM , cena 
500,-Kč (původně 3.000,-) Důvod: stěhování Tel.: 723 227 510. 
(19120503)
• PRODÁM - hnědou sedací soupravu, rozkládací, 2x křeslo, 
2x taburet. Cena 500,- Foto zašlu sms. Dále, kapslový automat 
na  kávu ještě zabalený. Cena 1200,- Kč. Foto zašlu sms. Tel.: 
777 577 020. (19120704)

oděvy 11

• PRODÁM - soupravu Umbro - originál, červeno- zelená, 
velikost L. Původní cena 2000,- Kč, prodám za  1500,- Kč. Tel.: 
603 109 597. (19121004)
• PRODÁM - dětské oblečení od narození vel. 58 -76, jako nové, 
velká krabice, prádlo oteplené věci, vše 850 kč možné zaslání. Tel 
.: 737 127 852. (19121005)
• KDO by potřeboval na  miminka dvojčata hezké prádélko 
od  nejmenších velikostí do  půl roku, body, košilky, kombinéz-

ky atd..., mohu nabídnout, levně, domluva telefonicky. Tel.: 
607 406 031.  (19121008)
• PRODÁM - zimní kombinézu na 3 měsíce s kapucí, zateplená, 
jako nová. Foto pošlu, vhodná na  kluka i  holčičku. Levně. Tel.: 
605 864 376. (19121006)
• NABÍZÍM - bednu kojeneckého oblečení, 0-8 měsíců - vel-
ký výběr levné prádlo, zimní oblečení. gaawa@seznam.cz. 
(19121007)

Hobby 9
 
• PRODÁM nepoužitý expozimetr Horvex H60. Rv. Asi 1938. 
Expozimetr je v  orig. krabičce s  německým manuálem. Cena 
1500 Kč. Tel.: 723154423. (19120901)
• HLEDÁM - odborníka na opravu starožitného rozhlas. přijíma-
če. Tel.: 773 601 944. (19120903)
• PRODÁM - starožitný, krásný, dřevěný, vyřezávaný a barevně 
vymalovaný album na  fotografie. Teplice lázně, Doubravka. 
Velmi pěkný. rozm. 25 x 17,5 cm. Informace a foto albumu přes 
email: centrteplice@seznam.cz. Tel.: 792 505 425. (19120904)
• KOUPÍM - vojenskou vzduchovku aj. - nože, dýky, flašinet, hrací 
strojky, smalt cedule, šlapací auto plechové. Socialistické hrač-
ky - plast autíčka i na ovládání bovdenem, mašinky, vláčky HO 
a TT, různé sbírky všeho druhu. Starší nářadí - kovadlinu, signo-
vačku, malý soustruh aj. Platba na  místě za  slušné ceny. Stačí 
SMS. Nabídněte cokoliv dojedu - platí stále. Tel.: 732  457  993. 
(19120905)
• KOUPÍM - LP gramofonové desky. Větší množství nebo sbírka 
vítána. Přijedu. Stačí i sms. Děkuji. TEL.: 775 264 580. (19120906)
• HLEDÁM - někoho kdo odborně opraví mé starožitné rádio. 
Tel.: 773 601 944. (19120907)
• PRODÁM - sbírku Českých herců z roku kolem 1958 - 1960.Tel.: 
702 125 812. (19120908)
• PRODÁM - přeskáče zn. DALBELLO, černé barvy, velikost 7, 
nové, cena 700,- Teplice. Tel.:737 242 695. (19120909)
• PRODÁM - kovářské vybavení - výheň na elektriku a kovářské 
uhlí kovadlina 80 kg + podstavec, kovářské kleště 20 ks jako ce-
lek. Tel: 604 128 144. (19120910)
• PRODÁM - zesilovač a ekvalizérem Tesla 130 a pasivní repro 
Torque 2 ks vhodné pro začínající kapely nebo do zkušebny. Foto 
na netu Teplice Tel.: 723 466 140. (19120911)
• PRODÁM dřevěnou palandu, dělanou na  zakázku. Lůžko na-
hoře 220 x 160 cm, výška 225 cm, včetně zábradlí, bez 160cm. 
Plocha na hraní. Jako nová. Původní cena 14.400 ,- Kč, nová cena 
5.400,- Kč. Tel: 720 164 194. Volat po 20 hodině. (19120912)
• VYSOCE zaplatím mince - zlaté, stříbrné a z obec. kovu, medai-
le, řády i vyznamenání. Tel.: 603 230 673. (19120913)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy jako originál též kopie, tisky 
a  staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 733  511  224. 
(19120913)
• SBĚRATEL koupí knihy, časopisy, mapy, fotografie, pohledy 
známky a odznaky. Tel.: 737 397 806. (191209014)
• SBĚRATEL koupí nástěnné hodiny, kapesní, náramkové bu-
díky, strojky a vše nejdoucí i celé pozůstalosti po hodináři. Tel.: 
775 691 189. (191209014)

• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, mistopis od  r. 1890 
do 1930/40 mm dále nást. Hodiny nebo figurál. aj. vše od hodin. 
Tel.: 606 957 179. (191209015)
• KOUPÍM staré vis. Zámky + klíče, kovář. Práce tel: 722 150 816. 
(191209016)

Auto -moto 6

• KOUPÍM - Jawa - ČZ - moped Stadion - Simson aj. i nekom-
pletní nebo jen ND velký TP doklady, údržba moto knížky také 
různé stroje motory - zapalování, magneta, karburace, světla 
, tachometry, nářadí aj. Platba na  místě za  slušné ceny. Stačí 
SMS. Nabídněte cokoliv dojedu - platí stále. Tel.: 603  335  591. 
(19120601)
• PRODÁM - Renault Twingo 1.2. 16V r.v. 2002, Euro 3. Automat, 
TZ . Velmi pěkný. Cena 33.000,- Kč Tel.: 606 909 901. (19120602)
• PRODÁM - OPEL combo 1.3. CDTI , 2006, Euro 4, 200.000 Km, 
klima, el. okna tz, tk 5/21 - 40.000,- Kč. Tel.: 606  201  271. 
(19120602)
• KOUPÍM - auto - moto veterána z let 1955-75 i bez dokladů. 
Tel.: 732 906 927. (19120603)
• PRODÁM - auto Dacia Logan - 1,5 motor 50 kw, nafta 
4L/100 Km. r.v. 2008 srpen, najeto 140 tis. km, cena 50. 000,- Kč. 
Tel.: 704 063 952. (19120604)
• PRODÁM OA zn. OPEL CORSA C 1.0, hatchback, benzin, modrá 
barva, r.v. 2004, emisní norma Euro 3 - při přepisu se neplatí eko-
logická daň, manuál řazení, 44 kW, 5 stupňů, posilovač řízení, 
nové rozvody, STK do  II/2021, naj. 200230 km, prům. spotřeba 
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horolezeckou technikou,
štěpkování větví, frézování pařezů

Tel.: 608 360 681
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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
R1152003

Půjčka ZDARMA
až 16 000 Kč na 4 měsíce.

Telefon: 731 612 026

ZPROSTŘEDKUJI VÁM PŮJČKU
6 000 – 170 000,- Kč, KTERÁ JE URČENA PRO VŠECHNY!
Také půjčka zcela bez úroku na 4 měsíce.
Tzn. zaměstnané, podnikatele, důchodce, ženy na MD.
NIC NENÍ ZTRACENO, ANI, POKUD JSTE JIŽ V REGISTRU.

VOLEJTE 722 788 376 R1
1

ODĚVY



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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ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY

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

R1152030

Ing. Oldřich Lukeš
Realitní makléř

724 620 147 / 417 533 108
oldrich.lukes@rksting.cz
 

Realitní kancelář STING, s.r.o.
Školní 1019, 415 01 Teplice
www.rksting.cz // 800 10 30 10

• nákup nemovitostí a jejich prodej
• zprostředkování pronájmu a prodeje • hypotéky

• pojištění • investice • řešení oddlužení nemovitostí

Reality a investiční fond

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

R1152003

www.elsen.cz

5,5 l/100 km, zimní pneu, LED denní svícení, dálniční známka r. 
2019, spolehlivé auto před dům, cena 17.000,-Kč. K tomu možno 
sadu 4 letních pneu na discích za 3.000,- Kč. Tel.: 604 748 802. 
(19120605)
 • PRODÁM holý motor 1.9 TDI - BKC - 77 kw (200xxx km) z vo-
zidla VW Touran. Motor vhodný pro škoda Octavia II, VW Golf V, 
VW Touran, VW Passat, Seat Altea, Seat Leon, Audi A3 atd. CENA 
9.900,- Kč. Tel: 732 273 173. (19120606)

REALITY

• PRODÁM pozemky v  územním katastru Podsedice o  celkové 
rozloze 4.847 m2 blízko hlavní komunikace Třebenice-Třebívlice. 
Jedná se o pozemek st. 156 zastavěný zemědělskou stavbou bez 
čp/če, která je jeho součástí, o pozemek č. 334/3 (ostatní plocha 
913 m2), který je nezastavěný, situovaný podél silnice III/23762, 
z níž je přímo přístupný a o pozemek č. 334/2 (ovocný sad 3.845 
m2). Všechny tři pozemky jsou ve funkčním celku mimo souvis-
lou zástavbu obce, v křižovatce frekventované silnice, převažující 
část celku je pozemkem zemědělským, menší část celku je v ná-
vrhu územního plánu řešena jako plocha rodinné rekreace. Cena 
999.000 Kč. (19120301)

 • PRODÁM - pozemky v územním katastru Podsedice o celkové 
rozloze 4.847 m2 blízko hlavní komunikace Třebenice - Třebívlice. 
Jedná se o pozemek st. 156 zastavěný zemědělskou stavbou bez 
čp/če, která je jeho součástí, o pozemek č. 334/3 (ostatní plocha 
913 m2), který je nezastavěný, situovaný podél silnice III/23762, 
z níž je přímo přístupný, a o pozemek č. 334/2 (ovocný sad 3.845 
m2). Všechny tři pozemky jsou ve funkčním celku mimo souvis-
lou zástavbu obce, v křižovatce frekventované silnice, převažující 
část celku je pozemkem zemědělským, menší část celku je v ná-
vrhu územního plánu řešena jako plocha rodinné rekreace. Cena 
999.000,- Kč. Tel.: 606 200 299. (19120302)
• KOUPÍM - chatu, chalupu v  os. vlast. v  dobrém stavu, v  do-
jezd. vzdálenosti do cca 50km od Teplic. Za nabídky děkuji. Tel. 
702 479 919. (19120303)
• PRONAJMU - pěkný nebytový prostor ve  Školní 7 v  TP-v 1. 
poschodí, 5 místností 110 m2. Nájemné je 7.000,- Kč. Energie si 
nájemník přihlásí na sebe. Tel.: 737 452 980. (19120304)
• KOUPÍM - zahradu s chatkou. Krupka Maršov Tel.: 704 060 480. 
(19120305)
• KOUPÍM - nebo hledám pronájem garáže v Novosedlicích. Tel.: 
606 350 762. (19120306)
• KOUPÍM - vilku v lokalitě Šanov nebo Proboštov, stav nerozho-
duje. Tel.: 775 571 901. (19120307)
• VYMĚNÍM dr. byt 2+1 v Ústí za stejný byt nebo 2+kk v Tepli-
cích Šanov. Tel.: 733 437 392. (19120308)
• KOUPÍM garáž v  Teplicích - nabídněte Tel.: 604  748  802. 
(19120309)
• KOUPÍM malý byt v Teplicích, družstevní. Tel.: 776 525 253.
(19120310)
• PRONAJMU - dlouhodobě zahradu s patrovou chatou v Přítko-
vě. Les, koupání v blízkosti. Tel. 723 466 140. (19120311)

• KOUPÍM byt v  Teplicích-Trnovanech. 2+1 - 3+1. Tel.: 
723154423. (19121001)
• PRODÁM - družstevní byt 1+1 32 m2 volný po  novém roce. 
Byt se nachází v Trnovanech. Nízký nájem - plastová okna hezký 
výhled. Prosím Realitní Kancelář - nevolat. Tel.: 737  573  317. 
(19121002)
• PRODÁM zánovní kolo favorit pohoda, teplice Tel.: 
702 761 331. (19121003)

Seznámení 1

• JSEM 65/165 štíhlá, dlouho rozvedená a  hledám muže 
do páru. Procházky, lyže, kolo, brusle a možná i víc. TP, UL, DC. 
Tel.: 773 127 232. (1912101)
• DVĚ kamarádky 71/169 /603969353/ 73/165 /739262231 
hledají muže, kterému také vadí samota a rád by to změnil. Tel.: 
739 262 231. (1912102)
• UL. Ústečák 68/174/84 hledá ženu důchodového věku do...let, 
ostatní při setkání-UL, TP, DC.Tel.: 602 623 131. 
• ŽENA - čerstvá důchodkyně, 170cm, střední postavy, zacho-
valého vzhledu, hledá přítele klidné povahy, bez závazků, pleš 
nevadí. TP a okolí Tel.: 732 546 434. (1912103)
• ŽÍT zase pro někoho má vážný zájem rozvedená nekuřačka - 
67/168 plnoštíhlá a  tímto hledá hodného muže pro společný 
život. Teplice a okolí Tel.: 604 694 829. (1912103)

• ŽENA - soběstačná důchodkyně hledá upřímné přátelství muže 
nebo ženy po 70tce, kteří jsou už v důchodu a také sami. Občasné 
setkání za účelem vyplnění samoty. Společné akce, nebo jen zajít 
na kávu a projít se. Tel.: 737 844 199. (1912104)
• VDOVEC - romské národnosti, kuřák 75 let, hledá paní 65 let 
+ , která má problémy s bydlením. Tel.: 604 608 106. (1912105)
• HLEDÁM - Hnědoočka 58/161 - střední postavy, hezká, mlad-
šího vzheldu - hledá muže trochu pohledného, vtipného - výlety, 
posezení u dobré kávy, kino, dovolená a vše, co by se nám spolu 
líbilo. Jestli tam někde jsi - upřímný a s chutí do života, zavolej - 
můžeš být i mladší. Tel.: 728 224 849. (1912106)

Změstnání 4

• NABÍZÍM - pomoc s vašimi dětmi v  jakémkoliv věku - 45 let 
práce - činností s dětmi jako dětská sestra a učitelka MŠ. Děti stá-
le miluji, ráda je pohlídám, zaměstnám, zabavím či doprovodím 
do ZUŠ a pod. zn. Spolehlivost a bezpečnost. Tel.: 733 352 443. 
(19120401)

Zvířectvo 8

• PRODÁM mladé andulky vhodné i k ochočení. Cena 100,- Kč/
ks. Mob. Teplice 607 919 142 - ne SMS. (19120801)

REALITY

ZAMĚSTNÁNÍ

SEZNÁMENÍ

ZVÍŘECTVO



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
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LIKVIDACE
VÝSTAVNÍCH VZORKŮ

SLEVY AŽ 70 %

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

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


