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Hledáme posily do výroby

•  Seřizovač
• Strojní zámečník
• Elektromechanik
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.

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

R0308001
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MOSTECKÉ HÁZENKÁŘ-
KY MAJÍ ČESKO-SLOVEN-
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Jako prvnímu ženskému 
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HOKEJOVÝ VETERÁN 
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Přijmeme

pracovníka/pracovnici
pro centrální redakci v Teplicích

Možno také na zkrácenou pracovní dobu
nebo v kombinaci s prací z domova (home office).

Kontakt: sekretariat@agenturais.cz
Tel.: 602 426 526 

Váš specialista na pneumatiky
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V severních Čechách 
je vody dostatek
Na severu Čech mají obyvatelé vody dostatek 
a katastrofi ckých scénářů se bát nemusejí. 
A to i přes to, že v loňském roce opět 
vzrostla spotřeba vody v ČR o 1,8 litru na 
osobu denně. Díky unikátnímu distribučnímu 
systému a vodním nádržím v Krušných, 
Lužických, Jizerských horách a Českém 
středohoří dokážou vodohospodáři region 
vodou zásobit, což by však místní obyvatelé 
neměli brát jako samozřejmost.

Severočeská voda je kvalitní i dobrá
Na kvalitu a plynulost zásobování v ústeckém 
a libereckém regionu dbá skupina Severočeská voda, 
která vlastní, provozuje, opravuje a rekonstruuje veškerou 
vodárenskou infrastrukturu. Tedy 13 tisíc kilometrů 
potrubí, skoro tisíc vodojemů, 200 čistíren odpadních vod 
a 60 úpraven vody. Odběratel si tedy může být jistý, že 
z kohoutku vždy poteče kvalitní pitná voda.

Více informací o vodě, její úpravě, zásobování a akcích pro 
veřejnost najdete na stránkách www.svs.cz, www.scvk.cz 
a na facebookovém profi lu Severočeská voda.

Kolik litrů vody spotřebuje výroba 
jednoho kilogramu běžných surovin? 

káva

18 900 l
čokoláda

17 196 l
hovězí maso

15 415 l
bavlna

10 000 l
čaj

8 860 l

Neplýtvejte vodou, 
upozorňuje Světový den vody
Voda a klimatické změny. Takový je letošní podtitul Světového dne vody, který si připomínáme 
22. března. Změna klimatu je extrémně nebezpečná a způsobuje, že je voda stále vzácnější. 
Co dělat, abychom tyto změny zmírnili? Naučme se neplýtvat vodou.

Vodu spotřebováváme téměř při každé lidské činnosti
I když si to často neuvědomujeme, spotřeba vody je spojená téměř se vším, co přes den děláme. 
Když sledujeme televizi, vaříme, pracujeme na počítači, využíváme elektrickou energii, která je 
produkována spalováním uhlí či plynu, které se získávají způsobem, při němž je spotřeba vody 
nezbytná. Podobné je to třeba i při čtení knih. Průměrná spotřeba knižního průmyslu tvoří 
125 milionů stromů za rok. Z nich se vyrábějí knihy, které se pak skladují a převážejí prodejcům, 
což také vyžaduje značné využití vody.

Světový den vody 2020_210x297.indd   1 28.02.2020   10:54:36



Se Zdeňkem Bergmanem o škole a o Teplicku
Pane doktore, už 27 let vedete teplic-
ké gymnázium. Na co jste za ta léta 
nejvíce hrdý?
Škola je moje srdeční záležitost, jsem 
hrdý prakticky na všechno: na kvalitní 
učitele, na naše absolventy, kteří na-
cházejí zajímavá uplatnění. Jsem hrdý 
na různorodé projekty, mimoškolní 
aktivity a mezinárodní výměny, které 
naši učitelé organizují. Naší chloubou 
jsou dva nezvyklé prostory – nedáv-
no opravená beuronská kaple a také 
biopark se skleníkem, obojí je veřejně 
přístupné. Z posledních úprav mám 
radost z nových laboratoří fyziky, che-
mie a biologie.

Může se vaše škola pochlubit nějaký-
mi úspěchy?
Nejvíc si vážím naší pozice v soutěži 
Excelence pořádané ministerstvem 
školství. Mezi více než tisícem střed-
ních škol z celé země se mnoho let 
držíme na špičce. Kromě toho jsme 
v soutěži Dobrá škola Ústeckého kraje 
za šest let její existence ani jednou ne-
sestoupili z bedny, jak se říká. Třikrát 
jsme ji vyhráli, dvakrát skončili druzí, 
jednou třetí.

Jako ředitel velké a úspěšné ško-
ly jste známý v celém okrese. Ve 
volbách na konci března se ucházíte 
o místo v Senátu. Co se v případě 
vašeho zvolení stane se školou?
Pevně věřím, že se bude nadále roz-
víjet a zlepšovat! Pokud narážíte na 
to, jestli mé zvolení senátorem školu 
poškodí, jsem si jistý, že ne. Kurz je 
nastaven dobře a kormidlo držíme 
pevně v rukou. Chci pro školu nadále 
pracovat.

Zůstanete v takovém případě ředite-
lem?
Vydržím do konce svého funkčního 
období. Očekávám, že pak kraj vypíše 
na místo ředitele výběrové řízení. 
V souvislosti s volbami do Senátu se 
rodiče nemusí o osud školy obávat, 
protože – jak jsem říkal – kormidlo 
držíme pevně. Nejen já, ale také mé 
zástupkyně, šéfové komisí a další. Nej-
sem v té škole sám a její úspěchy jsou 
zásluhou celého týmu, který odvádí 
skvělou práci.

Kandidujete s heslem Žiju Teplickem. 
Vysvětlete, prosím, našim čtenářům, 
co to znamená.
Chci tím ve zkratce říct, že jsem 
patriot, a to jak ve vztahu k České 
republice, tak k našemu regionu. 
Narodil jsem se tu, žiji a pracuji tady 
a chci pro náš okres to nejlepší. Záro-
veň ale vidím nenaplněné příležitosti 
a problémy. Do voleb jdu mimo jiné 
s plánem zřídit bezplatnou poradnu 
pro občany, kteří se dostali do kompli-
kované právní, fi nanční nebo rodinné 
situace. A taky chci na Teplicko přivést 
jednu z fakult ústecké univerzity.

Na závěr: Na vaší facebookové stránce 
jsme si přečetli řadu zajímavostí 
z vašeho života. Prozradíte nějakou 
i čtenářům Regia?
Největší ohlas mělo, že jsem kluk 
z vesnice a mám rád bramborové 
placky. A taky že miluji vesmír a na 
plesech se nebojím odvážnějších 
tanečních kreací (smích).

Děkujeme za rozhovor a ve volbách 
27. a 28. března přejeme úspěch!

RNDr. Zdeněk Bergman

Narodil se roku 1959 v Teplicích. 
Žil v Mošnově (obec Bžany), chodil 
do škol v Bukovicích, Hradišti a Kosto-
mlatech. Vystudoval Přírodovědec-
kou fakultu UK. Celoživotně je spjatý 
s Gymnáziem Teplice, které od roku 
1992 úspěšně vede. Posledních 6 let 
je zastupitelem v Teplicích. Na konci 
března kandiduje jako nezávislý v do-
plňovacích volbách do Senátu.
Zdeněk Bergman je ženatý, má jednu 
dceru a tři vnoučata.

facebook.com/ZdenekBergmanTeplice

bergman_inzerát_003.indd   1 25.02.2020   23:53
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Zahraniční studenti 
navštívili magistrát

Studenty z několika zemí, kteří 
v  rámci programu Erasmus+ stu-
dují na  Univerzitě J.E. Purkyně, 
přijal na  magistrátě náměstek 
primátora Tomáš Vlach. Vítání 
studentů ze zahraničí se sta-
lo tradicí. Tomáš Vlach je ve  své 
prezentaci seznámil s  městem, 
kulturním programem a  doporu-
čil jim tipy na  výlety i  organiza-
ce, které je mohou během jejich 
pobytu podpořit. Studenti se za-
jímali o  historii města, kulturní 
i historické památky Ústí nad La-
bem a jeho okolí. 

 (zdroj: usti-nad-labem.cz)

Litoměřice s novým logem
Návštěvníky Litoměřic vítají 

nové cedule umístěné na  dvou 
místech při vjezdu do  města – 
v ulicích Českolipská a Želetická. 
Vytvořeny byly v souladu s novým 
grafickým vizuálem, který město 
s  příchodem roku 2020 postup-
ně propisuje do života Litoměřic. 
Již nyní je možné vídat nové logo 
na autobusech městské dopravy, 

bannerech, plakátech, letácích či 
propagačních materiálech, jež je 
možné zakoupit v  informačním 
centru na  Mírovém náměstí. Po-
stupně dojde k  celé řadě změn, 
včetně značení městských budov, 
venkovního orientačního systému 
apod. Nový grafický vizuál pro-
mlouvá kombinací barev modré 
a  okrové. Smyslem jeho imple-
mentace je sjednotit prezentaci 
Litoměřic směrem k  obyvatelům 
i turistům.   (zdroj: litomerice.cz)

průtočnost a  v  krajním případě 
i  ucpání. Rovněž jsou upotřebe-
né oleje ze smažení či fritování 
kvalitní surovinou a přímo vybízí 
k  „recyklaci“, kdy lze tuto komo-
ditu po  zpracování znovu využít 
např. v  chemickém či gumáren-
ském odvětví. Upotřebené jedlé 
oleje a tuky bude možné do spe-
ciálních kontejnerů ukládat pou-
ze v  uzavřených plastových ná-
dobách, ideálně v  PET lahvích 
z  důvodu následné manipulace, 

kde by v případě například skle-
něných lahví hrozilo rozbití ná-
doby, poranění a  rozlití obsahu. 
Rovněž je potřeba upozornit, že 
do těchto kontejnerů nepatří mo-
torové oleje z automobilů, či další 
„nekuchyňské“ oleje. Všechny po-
třebné informace jsou dostupné 
na  webových stránkách města 
Most v  sekci Chci si zařídit – Ži-
votní prostředí. 

 (zdroj: mesto-most.cz)

Plán Chomutova
Na  jednání zastupitelstva Cho-

mutova byl schválen Plán přizpů-

sobení města Chomutova na změ-
nu klimatu. Tento strategický 
dokument je výsledkem několika-
měsíční práce skupiny složené ze 
zástupců politických stran a hnutí 
a odborníků i z řad veřejnosti a je 
souborem adaptačních opatření 
a možných přístupů a  řešení, jak 
se připravit na  očekávané dopa-
dy klimatických změn a tím zvýšit 
odolnost města a  krajiny. Pláno-
vaná opatření jsou řazena do te-
matických okruhů – Zadržování 
vody na území města, Zadržování 
vody v  krajině, Zlepšení klimatu 
ve městě a Snižování emisí oxidu 

uhličitého. Zastupitelstvo sou-
časně pověřilo primátora Marka 
Hrabáče, aby do  realizace adap-
tačních opatření zapojil přísluš-
né odbory magistrátu a  orgány 
města.

(zdroj: Chomutovské noviny)

V zelených autobusech 
cestující zaplatí i kartou

Od 1. března 2020 mohou ces-
tující v kraji platit kartou v někte-
rých nových zelených autobusech 
značky Scania. Jednoduše přiloží 

bezkontaktní pla-
tební kartu k termi-
nálu u řidiče a svoji 
cestu uhradí ze 
svého bankovního 

účtu. Linkové autobusy, kde jde 
platit kartou, jsou označeny lo-
gem příslušné karetní asociace. 
Kartou je možno uhradit pouze 
jednotlivé jízdné, nikoliv časové 
kupóny.

(zdroj: kr-ustecky.cz)

Jak to řeší v Mostě
Město Most v  8. týdnu roku 

2020 nechalo umístit na  vytipo-
vaných kontejnerových stáních 
po  městě 30 speciálních kontej-
nerů na použité oleje ze smažení 
a  fritování z domácností. S ohle-
dem na  aktuální odpadovou le-
gislativu, která ukládá obcím po-
vinnost zajistit celoročně místa 
pro oddělené soustřeďování jed-
lých olejů a  tuků, má statutární 
město Most tuto povinnost splně-
nou již od roku 2016, kdy tuto ko-
moditu občané mohli umísťovat 
na Sběrný dvůr. Nové kontejnery 
dávají občanům další možnost, 
jak s tímto druhem odpadu nalo-
žit. Použitý olej z kuchyně tedy již 
nemusí být likvidován vhozením 
do  komunálního odpadu, nebo 
vylitím do  kuchyňského odpadu. 
Olej vylitý do odpadu totiž působí 
problémy při čištění odpadních 
vod, jelikož v potrubí tuhne a za-
náší jej, čímž způsobuje jeho nižší 

scbournak.cz



v  dotačním programu Podpora 
aktivit zaměřených na  zlepšení 
zdravotního stavu obyvatel. Pro-
jekt je pro děti koncipován zábav-
nou formou.

(zdroj: kr-ustecky.cz)

Nová sociální služba 
v Krupce

Ve  čtvrtek 20. února 2020 se 
v Ústeckém kraji slavnostně ote-
vřel Domov pro osoby se zdravot-
ním postižením Krupka. Účastníky 
přivítal ředitel příspěvkové orga-
nizace Domovy sociálních služeb 
Háj a Nová Ves Oldřich Malý. Služ-
ba je poskytována osobám s men-
tálním postižením s  poruchami 
chování ve  věku od  7  do  26  let 
věku, které jsou v  důsledku své-
ho postižení závislé na  pomoci 
jiné fyzické osoby. Cílová skupina 
se vztahuje na  osoby do  stup-
ně středně těžkého mentálního 
postižení. Slavnostní pásku pře-
střihli hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček, radní pro ob-
last sociálních věcí, bezpečnost 
a  sociálně vyloučené lokality 
Miroslav Andrt a  vedoucí Odbo-
ru sociálních věcí Petra Lafková. 
Mezi hosty byl i předseda Výboru 
pro kulturu a  památkovou péči 
Zastupitelstva Ústeckého kraje 
Jaroslav Dubský a  členka před-
stavenstva Krajské zdravotní, a.s., 
Jitka Hanousková. O  své zkuše-
nosti s  klienty se podělila sta-
rostka obce Háj u Duchcova Irena 
Pipišková. Rekonstrukci objektu 
bývalého hotelu Cavalier finanč-
ně zaštítil Ústecký kraj. Oldřich 
Malý poděkoval všem investorům 
i pracovníkům, kteří se na rekon-
strukci podíleli, a  sdělil, že má 
v  úmyslu v  brzké době otevřít 
v přízemí cukrárnu. 

 (zdroj: kr-ustecky.cz)

Hravě o prevenci
Žáky základních a  středních 

škol v Ústeckém kraji vzdělává již 
šestým rokem v  podpoře zdraví 
a  prevenci nemocí dlouhodo-
bý program všeobecné primární 
prevence Hravě o  prevenci. Re-
alizátorem je Zdravotní ústav se 

sídlem v Ústí nad 
Labem a  kromě 
podpory zdravé-
ho způsobu živo-
ta a prevence ri-
zikového chování 
zvyšuje u  žáků 

i důležitou zdravotní gramotnost. 
Zábavné učení hrou s  využitím 
mnoha interaktivních pomůcek 
je příjemným doplněním klasic-
ké výuky. Každý žák si z programu 
odnese kromě nových vědomostí 
také vzdělávací materiál a  drob-
nou odměnu. V  současné době 
nabízí Zdravotní ústav školám 
15 témat, novinkami byly v  roce 
2019 programy První pomoc hravě 
a  Onko prevence. Nejoblíbeněj-
šími byly loni programy Putování 
za  zdravým pohybem a  Alkohol 
a kouření – pravdy a mýty na zá-
kladních školách, na  středních 
školách Reprodukční zdraví. Více 
o  projektu na  www.hraveopre-
venci.cz. V  roce 2019 se do  pro-
jektu zapojilo 26 základních a  18 
středních škol Ústeckého kraje. 
Navštívilo se 202 tříd a osloveno 
bylo 3932 žáků. Projekt byl v roce 
2019 podpořen Ústeckým krajem 

Mostecké házenkářky v předstihu slaví 
česko-slovenský titul

Mostecké házenkářky v  předstihu slaví česko-slovenský titul. 
V Čechách ani na Slovensku není v  letošní sezoně lepší ženský 
házenkářský tým než mostečtí Černí andělé. Hráčky DHK (dám-
ského házenkářského klubu) Baník Most si totiž v sobotu 22. úno-
ra 2020 pojistily vítězství v  MOL lize, nejvyšší česko-slovenské 
ženské házenkářské soutěži a  vybojovaly tak svůj letošní první 
titul. „Velmi nás těší, že jsme využili možnost pojistit si titul tak 
brzy, navíc před skvělým domácím publikem. Splnili jsme si tak 
první letošní cíl, ale čeká nás ještě spousta práce, protože už 
v polovině března chceme obhájit Český pohár a čekají nás ještě 
boje o český titul,“ připomněl trenér mosteckých házenkářek Jiří 
Tancoš. Černí andělé mají za sebou letos velmi úspěšnou, ale ná-
ročnou sezonu. Na podzim se jim jako prvnímu ženskému týmu 
v historii podařilo probojovat do Ligy mistrů, ve které změřili síly 
s nejlepšími evropskými týmy, včetně jednoho z nejúspěšnějších 
házenkářských družstev současnosti, maďarským Györem. Bohu-
žel se jim z těžké skupiny nepodařilo postoupit, ale následně se 
s neméně těžkými soupeři utkali také ve druhé nejvyšší evropské 
klubové soutěži, Poháru EHF (The European Handball Federati-
on). Ani tam v silné konkurenci týmů z Maďarska, Turecka a Ně-
mecka do dalších bojů nepostoupili, rozhodně ale české házené 
ostudu neudělali. Především ale načerpali důležité zkušenosti, 
které nyní využívají v domácí nejvyšší soutěži, které od začátku 
sezony dominují a prohráli jediné utkání. Na jaře čeká mostecké 
házenkářky už zmiňovaný souboj o  Český pohár v  Kutné Hoře, 
v dubnu následuje play off o český titul. Černí andělé by jej letos 
rádi získali už poosmé v řadě. K úspěchům mostecké házené po-
máhá také Ústecký kraj, který dlouhodobě podporuje především 
mládežnické týmy DHK Baník Most. Cílevědomá práce s mládeží 
již přináší výsledky a již asi třetina A týmu je složena z vlastních 
odchovankyň. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček pře-
vzal záštitu také nad domácími zápasy Černých andělů v letošním 
ročníku Ligy mistrů. (zdroj: kr-ustecky.cz)

JISTOTA VAŠÍ SVOBODY

Hynek Hanza
primátor města Teplice - kandidát do Senátu PČR

VY ROZHODNĚTE

PŘIJĎTE 27. A 28. BŘEZNA 2020 K SENÁTNÍM VOLBÁMÚSTÍ NAD LABEM
SENÁTNÍ VOLBY 2020

S PODPOROU

Zadavatel: ODS / Zpracovatel: ODS
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Hans Kudlich – 
osvoboditel sedláků 

Regionální muzeum K. A. Po-
lánka v Žatci zve na první letošní 
výstavu s názvem Hans Kudlich 
– osvoboditel sedláků. Putovní 
výstavu připravilo v  roce 2017 
Oblastní muzeum v  Chomuto-

ZA KULTUROU A ZÁBAVOU
vě ve  spolupráci se spolkem 
Freundeskreis Bauernbefreier 
e. V. ke stému výročí úmrtí Han-
se Kudlicha. „Na  25 výstavních 
panelech představujeme život 
H. Kudlicha, osvobození sed-
láků, revoluční události roku 
1848 v Rakousku a celé Evropě, 
literaturu a památníky postave-
né na  jeho počest v  Rakousku, 
Německu, USA a hlavně v České 
republice. Jeden z  jeho pomní-
ků stával i  v  Žatci v  místě pod 
starou kartonážkou nad dneš-
ním kruhovým objezdem u  Li-

dlu a čtyři desky z něho uvidíte 
ve vestibulu Staré papírny, kam 
byly v  dubnu 2016 převezeny 
z hlavní budovy muzea“, nastínil 
obsah výstavy Ing. Martin Čížek, 
pracovník pro styk s veřejností. 
Výstava potrvá do  28. března 
2020 a  koná se v  prostorách 
Staré papírny (Volyňských Če-
chů 733, Žatec).

(zdroj: informuji.cz)

Domy a krajiny 
od Drážďan po Prahu

Ve  III. výstavní místnosti tep-
lického zám-
ku můžete až 
do  29. 3. 2020 
shlédnout čes-
ko – německou 
putovní výsta-
vu o  místech, 
jež ovlivnily 
tvorbu světo-
známého hudebního skladatele 
a  básníka Richarda Wagnera. 
Patřil k  častým návštěvníkům 
teplických lázní. Dobové roman-
tické rytiny a staré mapy dopl-
ňují aktuální fotografie míst, 
která svou atmosférou ovlivnila 
a  inspirovala skladatele v  jeho 
tvorbě. V  Drážďanech a  jejich 
okolí, ale i  na  opačné straně 
česko-saské hranice, v  Tepli-
cích, Mariánských Lázních, Ústí 
nad Labem a v Praze – zde všu-
de zanechal Wagner své stopy, 
které i  dnes připomínají život 
a  dílo výrazného představitele 
hudebního romantismu. Vý-
stava ukazuje mezníky ve Wag-
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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

nerově životě a  místa, která se 
díky jejich geniu loci („duchu 
místa“) stala zdrojem inspirace 
řady jeho významných děl, mezi 
něž patří opery Bludný Holan-
ďan, Lohengrin, Tannhäuser, 
Tristan a  Isolda anebo Parsifal. 
Výstavu uspořádalo Muzeum Ri-
charda Wagnera v Graupě. Ote-
vírací doba výstavy: út–ne 10–12 
a  13–17 hodin. Pro školy nabízí 
muzeum komentované prohlíd-
ky výstavy s pracovními listy (re-
zervace na fremlova@muzeum-
-teplice.cz).

(zdroj: muzeum-teplice.cz)

Zahájení sezóny 2020 
na zámku Ploskovice

Na  zámku v  Ploskovicích za-
hajují další sezónu. Otevírají 
již v  sobotu 28. března 2020. 
Otevřeno bude od 9 do 16 ho-
din. Jste srdečně zváni na pro-
hlídky interiérů a  jedinečných 
grott. Ploskovický zámek byl 
postaven ve  slohu vrcholného 
baroka. Jižní přízemí vyplňují 
umělé jeskyně – grotty. Ze zám-
ku vycházejí arkádové galerie, 
zakončené bývalými správními 
budovami zámku. Zámek ob-
klopuje romantický park o roz-
loze 9 ha. Více na www.zamek-
-ploskovice.cz.

(zdroj: informuji.cz)FRIDA - strhující příběh jedné z nejslavnějších malířek 20. Stole-
tí Fridy Kahlo ztvárnilo ústecké divadlo do baletního představení. 
Podle reakce diváků byla premiéra 21.února velmi zdařilá. Z ohlasů 
je zřejmé, že má představení ohromný citový náboj a  je skuteč-
ně velmi emotivní. Dle slov ředitele divadla Miloše Formáčka je 
toto představení dalším profesionálním posunem celého soubo-
ru a  velký dík patří všem tanečníkům, ale samozřejmě režisérce 
a choreografce celého nastudování Marice Hanouskové Mikanové. 
Další představení baletu FRIDA je na programu ústeckého divadla 
již 10.března.



M�ŽETE SE T�ŠIT

Vstupenky již v prodeji.
Krušnohorské divadlo Teplice -Velký sál

Vstupenky v prodeji od 8.12.
Krušnohorské divadlo Teplice

M�ŽETE SE T�ŠIT

Vstupenky již v prodeji.
Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

Vstupenky již v prodeji.
Dům kultury Teplice - Estrádní sál

M�ŽETE SE T�ŠIT

28.4.2020 - 19.00
EVA URBANOVÁ  DRUHÁ TVÁŘ

legendární popové, muzikálové a rockové melodie

Vstupenky již v prodeji.
Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

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

Vstupenky již v prodeji.
Dům kultury Teplice - Estrádní sál

Vstupenky již v prodeji.
Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

27.4.2020 - 19.00
VESELÉ VELIKONOCE

Pantheon Production s.r.o.

Vstupenky již v prodeji.
Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

3.4. - 20.00
ARAKAIN  TOUR K CD „JEKYLL & HYDE“

hosté: JEREM´I a WALKMANZ

7.4.2020 - 19.00
VÁLKA ROSEOVÝCH

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
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Vodní radovánky 
v Aquapalace Praha

V  Aquapalace Praha mají děti 
vstup pouze za  1 korunu! Udě-
lejte radost sobě a svým blízkým 
a  přijeďte si báječně užít jarní 
prázdniny. Od 31. 1. do 15. 3. 2020 
zaplatí v  čestlickém aquaparku 
děti do  150 cm jen jednu koru-
nu, podmínkou je však vstup 
další platící dospělé osoby. Nej-
větší aquapark v  Česku je skvě-
lou a  vyhledávanou zábavou 
pro všechny věkové kategorie 
návštěvníků – vybrat si můžete 
od  malých a  krátkých dětských 
tobogánů, přes adrenalinové zá-
žitky na  oblíbeném SpaceBowl, 

K A M K D Ya
pro děti a rodiče

temném Twisteru, jízdě na  spe-
ciálních pneumatikách v  bláz-
nivém CrazyTube, prudké jízdě 
na Kamikaze, až po oblíbený re-
kordně dlouhý Canyon. Kromě 
klasických tobogánů a skluzavek 
ovšem připravil Aquapalace Pra-
ha také další originální atrakce 
inspirované zahraniční zábavou. 

Tak třeba zkusit si virtuální rea-
litu můžete na  tobogánu Magic 
tube. Vybrat si můžete jeden 
z filmů – Vesmírná nebo Nebeská 
jízda. V Paláci pokladů se můžete 
těšit na  vodní autodrom, což je 
obdoba pouťových autíček, pou-
ze ve  vodní verzi, nebo letecký 
trenažér FlyMotion, vhodný hlav-
ně pro dospělé návštěvníky, kteří 
si rádi vyzkoušejí jízdu v pravém 
leteckém simulátoru. Pokud vám 

schází léto a  vzpomínky na  den 
strávený ve  vlnách, v  Aquapala-
ce je pro vás připraveno mořské 
vlnobití každou půlhodinu, takže 
si užijete opravdovou relaxaci. 
Hlavní výhodou, kterou může 
aquapark nabídnout na  rozdíl 
od lyžařských areálů, je absolut-
ní nezávislost na  počasí, jelikož 

voda zde má stálou teplotu 29 °C, 
takže plánovaný výlet v  žádném 
případě nemohou narušit nepří-
znivé klimatické podmínky.

(zdroj: kudyznudy.cz)

Matějská pouť 2020 v Praze
Nejznámější a  nejnavštěvova-

nější poutí v Česku je Matějská, 
pořádaná každoročně v  jarních 
měsících v areálu pražského Vý-
staviště. Letos si tu můžete v ob-
dobí od 22. února do  13. dubna 
vyzkoušet desítky domácích 
i  zahraničních atrakcí. Mezi nej-
známější patří obří ruské kolo, 
trojpatrový strašidelný zámek, 
dům smíchu, řetízkový kolotoč 
vysoký 50 metrů, centrifuga, 
bezpočet houpaček a  skákacích 
hradů, staročeská střelnice či 
stále vyhledávané a  oblíbené 
autodromy. Samozřejmě nechybí 
stánky s  rychlým občerstvením, 
obvyklým suvenýrem z Matějské 
pouti bývají orientální cukro-
vinky a  perníková srdce. Vedle 
atrakcí z  Česka, Německa, Nizo-
zemska a  dalších zemí budou 
v areálu stánky s občerstvením. 
Mezi sortimentem s  pouťovým 
zbožím nebudou chybět hračky, 
pouťové žertíky, bižuterie nebo 
textil. Program zpestří i  klauni 
a pohádkové bytosti.

 (zdroj: kudyznudy.cz)

Za objevy do Národního 
technického muzea v Praze

Víte, že pod budovou Národní-
ho technického muzea je scho-

vaný rudný a uhelný důl? Jde jen 
o maketu, uhlí se v Praze na Let-
né samozřejmě nikdy nedolovalo, 
ale podíváte se sem při prohlídce 
řady stálých expozic. Líbit se vám 
bude i  fotografický ateliér z  po-
čátku 20. století, televizní studio 
z počátku 21. století a další vyná-
lezy. Větší děti v  muzeu najdou 

hernu s  kovovými stavebnicemi 
Merkur, interaktivní hry a dopro-
vodné programy, ty menší potěší 
oblíbené Večerníčky nebo mož-
nost stavět si z  velkých papíro-
vých kostek. Až do konce března 
si navíc prohlédnete výstavu 
o varhanách z katedrály sv. Víta, 
Václava a  Vojtěcha na  Pražském 
hradě. Otevřeno je denně kromě 
pondělí od 9 do 18 hodin.

(zdroj: kudyznudy.cz)

Výtvarná soutěž pro děti 
na zámku Duchcov

 Správa zámku Duchcov vyhla-
šuje, v  rámci tematického roku 
Valdštejnové – lvi ve  službách 
císařů, výtvarnou soutěž pro 
děti, které rády malují, na  téma 
Namaluj vlastní erb. Valdštej-
nové měli ve  svém erbu 4 lvy 
ve  zlatomodrých polích. Zkuste 
se zamyslet, jak by vypadal erb 
Vaší rodiny, a  svou představu 

Miniatury v Parku Boheminium
Víte, kam míří každý sedmý návštěvník Karlovarského kraje? 

Do parku Boheminium v Mariánských Lázních, čtvrtého největšího 
parku miniatur v Evropě! Ten je unikátní nejen svým jedinečným 
zasazením do přírody, ale i širokou nabídkou do detailu propra-
covaných modelů českých památek v měřítku 1:25. Park Bohemini-
um nabízí expozici modelů významných stavebních a technických 
památek z celé České republiky. Karlštejn, Hluboká, Ještěd, zámek 
Červená Lhota, plzeňská katedrála sv. Bartoloměje, letohrádek 
Hvězda či zámek Český Krumlov. To je jen krátký výčet z miniatur. 
Park se nachází na vrchu Krakonoš, kam návštěvníky dopraví i la-
novka či MHD, navíc ho obklopují lesy a  louky. Boheminium ale 
nenabízí jen pastvu pro oči, je také ideálním místem pro praktické 
vzdělávání dětí. Kde jinde si zájemci mohou prohlédnout detaily 
jednotlivých staveb ze vzdálenosti jednoho metru. To je ostatně 
věc, která láká tisíce turistů všech věkových kategorií. Každoročně 
je navíc připraveno víc jak pětadvacet atraktivních akcí pro děti 
i dospělé. Více na www.boheminium.cz. (zdroj: kudyznudy.cz)
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přeneste na  papír. Kreativitě se 
meze nekladou. Soutěž je určena 
pro děti mateřských škol a první-
ho i druhého stupně základních 
a  uměleckých škol. Nejpovede-
nější výkresy ve formátu A3 a A2 
(rozměry obrázků by neměly být 
větší než 70 x 100 cm), vytvořené 
libovolnou výtvarnou technikou, 
budou vyhodnoceny a  oceněny 
věcnými či zážitkovými cena-
mi a  zároveň budou vystaveny 
v  prostorách naproti zámecké 
pokladně po  dobu konání stej-
nojmenné výstavy od 15. 4. 2020 
do  31. 5. 2020. Soutěžní výkre-
sy mohou doručit rodiče nebo 
paní učitelky správě zámku až 
do  úterý 7. 4. 2020, a  to osobně 
přes všední dny od 7 do 15 hodin, 
nebo poštou na doručovací adre-
su státní zámek Duchcov, náměs-
tí Republiky 9, 419  01 Duchcov. 
Do soutěže budou zařazeny pou-
ze výkresy označené jménem 
autora, kontaktními údaji rodičů 
nebo školy (doručovací adresa, 
e-mail, telefon) a  názvem ob-
rázku. Výsledky soutěže budou 
vyhodnoceny v  průběhu veliko-
nočních svátků a následně vyhlá-

šeny v místním tisku, na oficiál-
ních webových stránkách zámku 
Duchcov a na Facebooku. Autoři 
vítězných výkresů si budou moci 
svou výhru vyzvednout v zámec-
ké pokladně po dobu konání vý-
stavy během otevírací doby zám-
ku. Všechny soutěžní výkresy si 
rodiče nebo paní učitelky mohou 
vyzvednout v zámecké pokladně 
po  skončení výstavy, tj. od  2.  6. 
2020 do  30. 6. 2020, a  to opět 
v rámci otevírací doby zámku.

(zdroj: vylety-zabava.cz)

DinoPark Plaza Liberec
Celoročně otevřený krytý zá-

bavní park najdete ve  třech pat-
rech nákupního centra Plaza Li-
berec. Uvidíte vývoj planety Země 
od  Velkého třesku přes období 
vlády dinosaurů až do  dnešních 
dnů. Můžete se těšit na druhohor-
ní prales s bouřkou a opravdovým 
deštěm, stezku pro odvážné děti 
DinoTrek, paleontologické hřiště 
a  DinoLaser, co prověří váš po-
střeh a hbitost… Toto vše a mno-
ho dalšího společně s  desítkami 
druhohorních vládců naší planety 
na vás čeká po celý rok v atraktiv-

ním prostředí nedaleko centra Li-
berce. Parkování pro návštěvníky 
je v DinoParku zdarma. Více infor-
mací na www.dinopark.cz.

(zdroj: vylety-zabava.cz)

Bílý kanibal v Mostě
Srdečně Vás zveme na výstavu 

BÍLÝ KANIBAL – AFRICKÁ ODYSEA 
FILMAŘE A  CESTOVATELE JOHNA 
L.  BROMA v  Oblastním muzeu 
a galerii v Mostě, p.o., Čsl. armá-
dy 1360. Tentokrát se muzeum 
promění v africkou vesnici, která 
ožije příběhem Johna L.  Broma, 
zapomenutého českého filma-
ře, cestovatele, producenta, ta-
nečníka a  herce. Po  Austrálii, 
Egyptu a  Číně tak opět budete 
mít příležitost cestovat s  muze-
em do  vzdálených zemí. Výsta-
vu máte možnost shlédnout až 
do  31. 3. 2020. Součástí výstavy 
budou komentované prohlíd-
ky a  přednášky. Vstupné 80  Kč, 
snížené 40 Kč, rodinné vstupné 
200 Kč.

(zdroj: vylety-zabava.cz)

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

www.vyhodnereality.cz

Keltský telegraf na Házmburku
Dne 21. března 2020 se od 17 do 22 hodin uskuteční 11. ročník 

Keltského telegrafu. Je to událost, která se koná vždy první jarní 
sobotu na vrcholcích významných kopců v celé České republice. 
Přijďte si tuto akci užít například na hrad Házmburk u Libochovic. 
Jednotlivé skupinky tzv. čertů se dorozumívají pomocí světelného 
signálu, jenž se šíří krajinou jako lavina.

Více na www.keltskytelegraf.cz. (zdroj: vylety-zabava.cz)

Muzeum kočárků 
v Dušníkách

V obci Dušníky u Roudnice nad 
Labem se nalézá romantická ex-
pozice ze soukromé sbírky histo-
rických kočárků, panenek a mno-
ho dalšího. V  malé vsi okresu 
Litoměřice si v prostorách bývalé 
školy č.p. 65 dospělí zavzpomína-
jí na své dětství či mládí. Děti se 
zase seznámí s  kočárky a  hrač-
kami dob minulých. Expozice je 
obohacena obrázky a  texty. Ote-
vírací doba: po  telefonickém za-
volání 739 155 443.

(zdroj: vylety-zabava.cz)
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Ano, hádáte správně, po-
kud podle Vás jde o  prvňáč-
ka. Pokud už máte jednu ra-
tolest ve škole a druhá má jít 
do  první třídy, budete prav-
děpodobně celkem v  obraze. 
Rodičům, jejichž první dítě 
jde do  školy, se ve  spojitosti 
s  nástupem do  školy v  mysli 
může vynořit mnoho otázek. 
Jak si zvykne na  jiný režim 
dne? Najde si nové kamará-
dy? S kým bude sedět v  lavi-
ci? Budeme ho vozit do  ško-
ly autem nebo bude jezdit 
autobusem či vlakem třeba 
se staršími dětmi, které mají 
stejnou cestu? Nebo je škola 
v bezprostřední blízkosti Va-
šeho bydliště a  dítě může již 
od  první třídy chodit samo 
do  školy a  budete ho dopro-

vázet jen prvních pár dní? 
A  co nějaký zájmový krou-
žek? Co mu budeme dávat 
ke svačině do školy? Jaké pití? 
Šťávu, čaj, džus? Kupované 
nebo domácí? Hlavně, aby 
naše dítě nemělo hlad a jedlo 
alespoň trochu zdravě. Bude 
chodit na obědy ve škole nebo 
třeba k  babičce? Přihlásíme 
ho do  družiny a  kdo z  rodi-
ny ho z  ní bude vyzvedávat? 
Maminka, tatínek, babička 
nebo dědeček? Na co ještě ne-
zapomenout? Podepsat naší 
ratolesti všechny pomůcky, 
tužky, penál a box na svačinu. 
Ručník na ruce, vhodné pře-
zůvky... 

Zdá se toho být mnoho, 
každopádně je to pro dítě vel-
ký den a je to velký den i pro 

Vás. Vždyť Vaše dítě už bude 
školák!

Pro prvňáčka je vstup 
do  školy zdrojem nejrůzněj-
ších pocitů. Snad každý prv-
ňáček se do  školy těší. Těší 
se z batohu či aktovky, které 
má na  zádech již 31. srpna 
a  Vy marně vysvětlujete, že 
se musí ještě jednou vyspat 
a pak teprve může jít do ško-
ly, že večer tam opravdu ni-
kdo není. Těší se na paní uči-
telku, na nové zážitky. Že se 
naučí psát a počítat. Nechybí 
ani zvědavost, hrdost, že už 
bude školák, ale ani strach 
z  neznámého. Milí rodiče, 
své dítě motivujte a povzbu-
zujte. Co se týká aktovky, 
připravte se ovšem na  to, že 
zatímco Vás bude zajímat její 

Dítě s kornoutem velikost a  váha, cena a  jiné 
užitečné věci, dítě bude vy-
bírat podle barvy a obrázku. 
Takže svého potomka určitě 
vezměte na  nákup s  sebou, 
můžete udělat i  kompromis, 
ale dítě se bude s oblíbeným 
motivem na  aktovce cítit 
první den ve škole lépe. A jak 
je to s  tím kornoutem? Ten-
to trend k  nám přišel z  Ně-
mecka, kde se původní saská 
tradice během let rozšířila 
na celé jeho území a později 
přes hranice nejprve do  zá-
padních a  severních Čech, 
později i  dále do  vnitroze-
mí a  na  východ. Ovšem ani 
v době svého největšího roz-
šíření nenašla tato novinka 
podporu ve  všech koutech 
naší republiky. Někde do-
konce již od  tohoto zvyku 
upouštějí. V kornoutu bývají 
bonbóny, lízátka, žvýkačky, 
čokoláda, zkrátka sladkosti. 

Zveme Vás a Vaše děti na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

31. 3. v čase 15.00 – 17.00 hodin a na
SLAVNOSTNÍ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

dne 28. 4. v čase 12.00 – 17.00 hodin
do hlavní budovy školy. 

  Jsme základní školou úplnou – s 1. i 2. stupněm, ŠD a školní jídelnou, 
ideálním počtem žáků (cca 300 žáků – tj. minimální anonymitou), 
součástí školy je i mateřská škola.

  Máme oddělený první stupeň plaveckých tříd v samostatné budově 
v blízkosti bazénu s vlastními odděleními školní družiny. V hlavní bu-
dově školy jsou atletické třídy.

  Jsme škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy již od prvního roční-
ku. Trenéry jsou aktivní sportovci s výraznou sportovní minulostí.

  Školní družina hlavní budovy je spolu s jídelnou v samostatné budo-
vě v zahradě školy a je propojena zastřešeným průchodem.

  Podporujeme výuku cizích jazyků – výuka angličtiny již od mateřské 
školy.

  Jsme školou podporující mimoškolní činnost – nabízíme široké spek-
trum kroužků.

  V každé z budov jsou moderně vybavené počítačové učebny.
  Na každé ze školních zahrad jsou nové dřevěné prolézačky a zahradní 

nábytek.
  Do výuky aktivně zapojujeme prvky projektového vyučování.
  Školní družiny jsou bezplatné a  pořádají pro děti značné množství 

mimoškolních akcí.

Další informace na www.zskrupka.cz

Základní škola
a Mateřská škola Krupka
Teplická 400, 417 41 Krupka
tel.: 417 861 136, e-mail: skola@zskrupka.cz
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Jako překvapení můžete při-
dat i  malou hračku. Nejlépe 
bude, když se poptáte zná-
mých nebo pedagogů, jestli 
se tradice těší oblibě na ško-
le, kam Vaše dítě bude cho-

dit. Pak už je jen na Vás, zda 
kornout pořídíte. Není to po-
vinné. 

Rodiče nebo zákonný zá-
stupce přihlašují dítě k zápisu 
k  povinné školní docházce 

v  dubnu kalendářního roku, 
v němž má dítě zahájit povin-
nou školní docházku. Některé 
školy pořádají před zápisem 
Den otevřených dveří, což 
může být pro Vaše dítě prvot-

ní kontakt se školou. Určitě 
ho využijte, prohlédnete si 
prostory a  načerpáte školní 
atmosféru.

Období školního vyučování 
ve školním roce 2020/2021 
začne ve všech základních 
školách v úterý 1. září 2020. 
Vaše dítě se může těšit kla-
sicky na podzimní prázdniny, 
vánoční, jednodenní pololet-
ní, jarní v délce jednoho týd-
ne, velikonoční a samozřejmě 
hlavní, které budou trvat od 
čtvrtka 1. července 2021 do 
úterý 31. srpna 2021. 

Co zbývá dodat? Příprava 
na první školní rok není úpl-
ně jednoduchá. Držíme palce 
při zápisu do školy a věřte, že 
vše jistě zvládnete. Vy i Vaše 
dítě. Vždyť přece chcete pro 
něj jen to nejlepší, ne? 

Diana Jandečková
Purnochová

Základní škola Osek,
okres Teplice

ZÁPIS SE USKUTEČNÍ
ve čtvrtek 16. 4. 2020

od 13.30 do 17.30 hodin
v budově I. stupně školy v Nelsonské ulici

Výuka angličtiny od 1. třídy,
informatiky od 2. třídy, němčiny od 7. třídy.

Pořádáme ŠvP, adaptační kurzy, zahraniční výjezdy.

Více informací na www.zsosek.cz

Žáci se vzdělávají podle 
školního vzdělávacího 
programu Čtyřlístek 
- přátelské prostředí, 
vedení dětí k tělesné 
výchově a sportu, práce 
s žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, 
výuka informatiky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
s rozšířeným vyučováním informatiky
a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953

pořádá ZÁPIS
k povinné

školní docházce
1. 4. 2020 a 8. 4. 2020
od 13.00 do 17.00 hodin
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V  kategorii podnikání a  mana-
gement dostal nejvíc hlasů Jan Ha-
welka, zakladatel a  provozovatel 
kaváren Lagarto z Mostu, v oblasti 
veřejné sféry zvítězila Mgr. Barbo-
ra Bočková ze zapsaného spolku 
Květina v Teplicích, kulturu ovlá-
dl Mgr.  Tomáš Jun, farář sboru 
Českobratrské církve evangelické 

v  Ústí nad Labem, sport opano-
val nadstrážmistr Tomáš Sobecký 
za  vynikající výsledky na  Svě-
tových policejních a  hasičských 
hrách v Číně, nejsilněji obsazenou 
kategorií byl dobrý skutek, kde 
prvenství patří Ing.  Vilému Kun-
zovi, Ph.D.  ze společnosti AGC. 
Uděleny byly také tři zvláštní ceny, 

Třicet nových osobností z Ústeckého kraje převzalo ve středu 19. února v Zahradním domě 
v Teplicích ocenění a květinu z rukou partnerů čtenářské ankety. Hlasovalo v ní celkem 2 162 lidí. 

NOVÉ OSOBNOSTI
Ústeckého kraje

Vydavatelé regionálních titulů RegioRevue Petr Benda a novin 
Metropol Ing. Jiří Morštadt předali ocenění v kategorii dobrý skutek

Společné foto nových osobností Ústeckého kraje

a  to Ludmile Holadové za  celoži-
votní přínos v rozvoji zemědělství 
v  regionu, Štěpánu Vachouškovi, 
sportovnímu řediteli FK Teplice 
a  Oldřichu Bubeníčkovi, který 
dlouhodobě projekt osobní zášti-
tou podporuje a  pozici hejtmana 
v  podzimních krajských volbách 
obhajovat nebude. 

Slavnostní večer umocnila dob-
rá nálada a sdílení radosti laureátů 
s  přáteli. O  doprovodný kulturní 
program se postarali dětský pěvec-
ký sbor Poupata při ZŠ Maršovská 
v Teplicích, Anna Šteklová a Vítěz-
slav Kojzar z teplické konzervatoře 
a moderátor, bavič a zpěvák Vladi-
mír Hron.  (lar) 

Foto: Daniel Šeiner Zaplněný sál Zahradního domu v Teplicích a dětský pěvecký sbor Poupata
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Akce se konala 23. října 2019 
ve  Sportovní hale v  Teplicích, 
kterou měli pořadatelé od  její-
ho ředitele Pavla Tetřeva k vyu-
žití zdarma, soupeřem jim byli 
žáci Střední průmyslové školy. 
Sčítaly se body za koše a kasič-
ka se plnila. Přidali se i  další 
donátoři: do  dražby přivezl Jiří 
Šlégr dres Vervy Litvínov s pod-
pisy hráčů, Mirka Plesingerová 
upekla a  nazdobila dort, ceny 
do  tomboly věnoval Kovosre-
al Duchcov, Basketbalový klub 
Teplice a s propagací turnaje po-
mohlo statutární město. Díky ní 
se do haly přišlo podívat kolem 
stovky lidí, kteří si mohli zakou-
pit nabídnuté propagační před-
měty. Peníze byly pochopitelně 
určeny rodině. Společně s  část-
kou, která přišla na transparent-
ní účet, jenž mladí lidé k tomuto 
účelu zřídili, vynesl charitativní 
turnaj celkem 33  070 korun. 
A to byl krásný výsledek!

Kdo něco podobného orga-
nizoval, dobře ví, kolik je s  tím 
práce. Za  tenhle počin převzal 
Petr Duppal na slavnostním vy-
hlášení nových osobností roku 
Ústeckého kraje 2019 certifikát 
v kategorii dobrý skutek. A pro-
tože těch není nikdy dost, slíbili 
si sympatičtí mladí lidé, že z něj 
udělají tradici. Děkujeme a bla-
hopřejeme. (od dop.)

Bývalý žák teplického gymnázia, dnes vysokoškolák Petr Duppal a jeho přátelé vymysleli 
a zrealizovali charitativní basketbalový turnaj. Jeho výtěžek byl určen pro rodinu malého 
chlapce, který má nemoc motýlích křídel. 

Příběh PETRA DUPPALA
a jeho přátel

Zleva: Kateřina Kalousová, Petr Duppal, Dominik Tůma a Michael Pomikáček na slavnostním večeru 
v Zahradním domě. Pro zaneprázdnění chyběl Tomáš Polanský.

Dres s podpisy hráčů Vervy Litvínov 
vydražil náměstek primátora města 
Teplice Jiří Štábl.



Hledáme pro naši restauraci

SNÍDAŇOVOU VÍLU
Bude se starat o pořádek a čistotu v restauraci a na pokojích.

Dále naléhavě hledáme

kuchaře/kuchařku
a také vedoucího/vedoucí restaurace

Kontakt: Urlichs Weindomizil
 An Der Weinstraße 40, 01612 Diesbar-Seussliz (Sachsen)
 Telef.: +49 35267 51015, +49 1729132889 - Carola Ulrich
 info@ulrichs-weindomizil.de

PRÁCE
1500 – 2000 EUR čistého za měsíc

Hledáme řemeslníky všeho druhu

V případě zájmu nás, prosím,
kontaktujte na tel. čísle 720 762 135
nebo mailu german.job@email.cz

Nabízíme práci v mnoha oborech v německo-českém příhraničí. 
Nabízíme německou smlouvu na  dobu neurčitou, jazykovou 
a organizační podporu po celou dobu zaměstnání u nás a další 
výhody. Prosíme jen vážné zájemce. Němčina podmínkou!!!

R0320060

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

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

R0352040

Svářeč
 

Pracovní náplň:
• Technologie svařování MIG/TIG – svařování 
hliníku a ušlechtilé oceli od 1 mm do 3 mm 
tloušťky • Formování svarů • Veškeré svařovací 
práce • Výroba stojanů z plechových profilů 
a polotovarů včetně izolace • Spolupráce při 
svařování náročných konstrukcí v týmu • Posu-
zování svařovaných konstrukcí • Broušení, 
čištění, neutralizace a leštění svarů • Svařování 
závitových kolíků • Čtení konstrukčních vý-
kresů, 3D modelů • Práce na PC • Připravenost 
na směnný provoz

Požadavky:
• SOU / úspěšně ukončené vzdělání technic-
kého směru • Zkušenosti s postupy svařování 
MIG/TIG • Manuální zručnost • Pečlivost a ak-
tivní přístup k práci • Schopnost práce v týmu

Obsluha CNC stroje Trumpf
Pracovní náplň:
• Práce s technickými podklady • 
Příprava a stanovení postupů, příprava 
materiálů • Příprava pracovního pro-
cesu • Použití příslušného programu 
• Obsluha stroje • Kontrola výrobků, 
odpovědnost za kvalitu vyrobených 
dílů a za jejich přesnost • Optimalizace 
programů • Údržbové práce • Broušení 
výrobků

Požadavky:
• SŠ/SOU vzdělání technického směru • 
Znalost čtení technické dokumentace 
• Praxe vítaná • Dobrá znalost na PC • 
Manuální zručnost, přesnost a preciz-
nost • Schopnost plnit zadané úkoly 
včas • Organizační schopnosti
 

Co můžeme nabídnout:
• Zázemí silné mezinárodní společnosti • Stabilní práci v prosperující společnosti • Práce v 
1-směnném /2-směnném provozu: ranní - odpolední • Moderní a čisté pracovní prostředí 
• Kvalitní zaškolení • Příjemné pracovní prostředí • Motivující finanční ohodnocení • 26 dní 
dovolené, roční bonus
 

Nástup: ihned/dohodou

Místo pracoviště: Krupka průmyslová zóna III, ulice Kateřinská 108

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek

Benefity: Bonusy/prémie, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Stravenky/příspě-
vek na stravování, Vzdělávací kurzy, školení, Dovolená více než 5 týdnů

Zaměstnavatel: Exyte Technology CZ s.r.o.

Kontaktní osoba: Simona Vitoušová. Telefon: +420 604 241 422

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

R0352038
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
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Zdeněk Bergman,
ředitel Gymnázia Teplice

Senát vnímám jako důležitý pr-
vek českého ústavního systému, 
kterému svědčí nezávislé osob-
nosti. Proto kandiduji jako ne-
závislý a v Senátu budu hlasovat 
v zájmu občanů této země, podle 
svého svědomí, nikoli podle 
stranických pokynů. Politika má 
být služba veřejnosti, a právě tu 
jsem připraven vykonávat.

Zuzana Schwarz Bařtipánová,
starostka města Bílina

Do  Senátu jsem se rozhodla 
kandidovat nejen díky zkuše-
nostem z pozice starostky a mís-
tostarostky Bíliny, kde působím 
od  roku 2015, ale i  díky zkuše-
nostem z  předchozí práce s  ne-
zaměstnanými osobami a škola-
mi. Při své práci totiž stále častěji 
vnímám, že pro zlepšení života 
v našem okrese, kde jsem se na-
rodila a celý život zde žiju, potře-
bujeme pomoc i shora, od vlády, 

poslanců a  potažmo i  senátorů. Nejen o  našich problémech 
musí být slyšet i v Praze, ale musíme přijít i s návrhy na jejich 
řešení a tyto návrhy umět prosadit a zároveň ukázat a posilovat 
potenciál, který náš region má. Toto vše chci svou prací v Sená-
tu nabídnout, neboť pokud něco dělám, vždy to dělám na sto 
procent a vzhledem k časové i psychické náročnosti práce se-
nátorky a díky odpovědnosti k regionu a voličům bych po svém 
zvolení senátorkou odešla z místa starostky Bíliny a plně se tak 
věnovala práci pro náš okres v Senátu.

Kandidáti do
Senátu Parlamentu ČR
se představují
V pátek 27. a v sobotu 28. března se v senátním obvodu č. 32 Teplicko uskuteční 
doplňovací volby do horní komory Parlamentu České republiky. Všech přihlášených 
kandidátů jsme se zeptali na důvod kandidatury a získali následující odpovědi. 

Proč kandidujete do Senátu PČR?
Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje

Osm let stojím v čele Ústeckého 
kraje, několik let jsem byl sta-
rostou. Nasbíral jsem obrovské 
zkušenosti z práce s  lidmi a rád 
bych je v Senátu PČR zúročil. Po-
znal jsem, jak dobré úmysly v re-
gionech často narážejí na špatné 
a  nesrozumitelné zákony a  jak 
zajímavé a  skvělé myšlenky 
mnohdy skončily v ministerských 
koších. Chci podporovat tako-
vé zákony, které nebudou lidem 

komplikovat život, umožní růst, příliv nových investic a omezení 
negativních sociálních jevů. Chci spojit síly z našeho regionu na-
příč parlamentem pro větší prosperitu měst, obcí a podnikatelů, 
abychom měli méně důvodů odcházet a více důvodů na Teplic-
ku žít a  zakládat rodiny. Považuji to za  poslední velkou výzvu 
v mé politické kariéře.

Hynek Hanza,
primátor Statutárního města Teplice 

„Dobrý den“... přesně tak by Vás 
oslovil můj dlouholetý politický 
vzor, učitel, kolega i  přítel Jaro-
slav Kubera. Bohužel už nikdy 
nikoho takto neosloví a  tento 
smutný fakt byl prvotním impul-
zem a důvodem, proč jsem začal 
přemýšlet o kandidatuře do Se-
nátu Parlamentu ČR. Kandiduji, 
abych pokračoval v politice, kte-
rou jsme společně s  Jaroslavem 
Kuberou prosazovali téměř 10 let 

na teplické radnici... „SVOBODA, DEMOKRACIE, MINIMUM STÁTU, 
MAXIMUM ODPOVĚDNOSTI, PŘEHLEDNÉ, JEDNODUCHÉ A  VYMA-
HATELNÉ PRÁVO“ .... zkrátka „Žít a nechat žít“. 

Podle par. 62, odst. 3 zákona o volbách je do březnových doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR pro obvod Teplicko zaregistrováno 10 kandidátů.
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Zuzana Schwarz Bařtipánová se v roce 2018 stala historicky první starostkou hornického 
a dříve lázeňského města Bílina. Nyní je kandidátkou Hnutí ANO do Senátu České republiky 
za volební obvod č. 32 – Teplice.

Když do senátu
tak naplno

Zadavatel: ANO 2011; Zpracovatel: ANO 2011

První otázka se přímo nabízí. 
Proč se mladá žena a úspěšná sta-
rostka jako Vy rozhodne kandido-
vat do Senátu?

Přiznávám, že když přišla 
od  kolegů z  Hnutí ANO na-

bídka kandidovat v  rámci 
doplňujících voleb do  Sená-
tu, překvapilo mě to. Práce 
starostky v  Bílině mě napl-
ňuje a  baví. Ale právě díky 
svým zkušenostem na městě 
i  z  předchozí práce s  neza-

městnanými a školami jsem se 
rozhodla tuto výzvu přijmout. 
Při své práci totiž stále častěji 
vnímám, že pro zlepšení ži-
vota v  regionu potřebujeme 
pomoc i  shora, od  vlády, 
poslanců a  potažmo i  se-
nátorů. Rozhodování však 
vůbec nebylo snadné, pro-
tože pokud něco dělám, 
tak vždy na sto procent. 

Jako jedna z  mála 
kandidátů avizujete již 
od  začátku kampaně, 
že v  případě volební-
ho úspěchu opustíte 
pozici starostky Bíli-
ny. Domníváte se, že 
není možné sklou-
bit funkci starostky 
a senátorky?

Ano, v  této otázce 
jsem měla při svém 

rozhodování o  kandidatuře hned 
jasno. Nejsem příznivcem kumula-
ce vysokých veřejných funkcí. Prá-
ce senátorky, pokud ji člověk chce 
dělat dobře a  s veškerou odpověd-
ností k voličům a svému regionu, je 
časově i psychicky náročná. Nejed-
ná se pouze o účast na zasedáních 
Senátu, ale je to i  časově náročná 
práce ve  výborech a  komisích Se-
nátu, studium návrhů a  příprava 
na jednání, aktivní práce ve voleb-
ním obvodě okresu Teplice, a to jak 
přímo s občany, tak i s institucemi, 
veřejnými či soukromými. Stejně 
tak práce starostky, pokud ji chci 
vykonávat odpovědně, je velmi ča-
sově náročná a není tak možné tyto 
dvě funkce skloubit na plný úvazek. 
Jsem přesvědčena, že by člověk nut-
ně některou z těchto pozic musel ši-
dit, a to opravdu nechci. 

Odešla byste z městského zastu-
pitelstva v Bílině úplně?

I nadále bych chtěla zůstat zastu-
pitelkou, případně i  neuvolněnou 
radní, ale to by bylo na  koaličním 
jednání. Ať již z  pozice senátorky, 
starostky nebo zastupitelky vždy 
budu pracovat pro město, a zejmé-
na pro celý náš region. Mým cílem, 
a s tím jsem šla do politiky, je, aby 
naše město i  celý region vzkvétal 
a aby se nám tady všem lépe žilo.

Ve  vašem volebním progra-
mu dominují témata, která trápí 
většinu lidí a  to sociální oblast 
a vzdělávání. Jak byste chtěla tyto 
problémy z  pozice senátorky ře-
šit?

Senát má právo mimo jiné po-
dávat Poslanecké sněmovně vlastní 

návrhy zákonů nebo formou poz-
měňovacích návrhů upravovat ná-
vrhy zákonů z Poslanecké sněmov-
ny. Mou prioritou je změna zákonů 
v oblasti sociální podpory tak, aby 
byl ukončen štědrý sociální systém 
bez povinností a společenské odpo-
vědnosti. Chci prosazovat zavedení 
společenské odpovědnosti za  po-
skytovanou sociální podporu dlou-
hodobě nezaměstnanými osobami. 
Sociální pomoc musí být pro zdravé 
občany v produktivním věku pouze 
dočasná. Ve  společnosti se ztrácí 
zejména u  skupiny dlouhodobě 
nezaměstnaných pocit společenské 
odpovědnosti a  respektu vůči če-
mukoliv a  komukoliv. Tento pocit 
se bohužel přenáší i na děti v těch-
to rodinách, a  s  tím souvisí často 
ztráta respektu ke spolužákům, ale 
i pedagogům ve školách a to nejen 
ze strany rodičů, ale i  samotných 
dětí. V  návaznosti na  tyto problé-
my pak školy musí místo učení 
a  pedagogické práce řešit kromě 
zvyšující se byrokracie i  vulgární 
a agresivní chování těchto žáků. Je 
třeba změnit legislativu a  sociální 
práci na  městech a  obcích, která 
nyní stojí pouze na  dobrovolnosti, 
na úřadech práce, které jsou odpo-
vědné za proplácení státní sociální 
podpory a  dávek hmotné nouze 
a na školských zařízeních. Důležité 
je také udržet děti co nejdéle v sys-
tému vzdělávání. Proto navrhuji 
prodloužení povinné školní do-
cházky z 9 na 11 let, aby i děti, které 
neukončí základní vzdělání, muse-
ly absolvovat speciální navazující 
obory, aby získaly alespoň nějakou 
kvalifikaci, a  tím zvýšily své uplat-
nění na trhu práce.

Zuzana Schwarz Bařtipánová 
• Narodila se 24. února 1978 v Duchcově.
•  Vystudovala Regionální a politickou geografii na Přírodovědecké 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
•  Pracovala 6 let na Ministerstvu pro místní rozvoj na odboru územního 

plánování, do politiky přišla ze soukromého a neziskového sektoru, 
kde přes 9 let připravovala a řídila projekty zaměřené na práci 
s nezaměstnanými, rozvoj vzdělávání a mezinárodní spolupráci 
veřejných a vzdělávacích institucí.

•  V roce 2018 se stala starostkou města Bílina. 
V letech 2015–2018 byla ve městě místostarostkou.
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Ve  stínu vzpomínek na  nedožité 
sedmdesátiny legendy českoslo-
venského a  českého hokeje Ivana 
Hlinky zůstalo jubileum jeho sou-
putníka Jiřího Bubly. I on je odcho-
vancem litvínovského hokeje, i  on 
má na  svém kontě řadu velkých 
úspěchů. Se svým velkým kama-
rádem, jen o  jeden den starším, si 
zahrál nejen v malebném podkruš-
nohorském klubu, ale také v repre-
zentaci a  kanadském Vancouveru. 
Bubla ale není hokejovou veřejností 
přijímán s tak bezmezným obdivem 
jako jeho hokejové dvojče Hlinka. 
Možná proto, že během svého živo-
ta a  sportovní kariéry kromě eufo-
rických vítězství zažil i méně slavné 
okamžiky. 

S  hokejem začínal Jiří Bubla 
na  rybníku. Vyrůstal v  Horním Ji-
řetíně a  do  Litvínova přijel v  deví-
ti letech na  nábor. Vzali ho. To už 
na tehdy ještě nezastřešeném zimá-
ku zvládal hokejovou abecedu Ivan 
Hlinka. „Potkali jsme se poprvé 
na  školním turnaji. Já v  Litvínově 
ani nechtěl zůstat, protože jsem mu-
sel složitě dojíždět. Ivan mezi námi 
vynikal, já byl jen rybníčkář. Kama-
rádi jsme ale hned nebyli. Byl jsem 
z  Jiřetína, on z  Louky. Po  tréninku 
jsme hned mazali domů. Já musel 
třemi busy. Ani do školy jsme spo-
lu nechodili. Pořádně jsme se začali 
kamarádit až v dorostu a pak hlav-
ně v áčku, a to i mimo led. Jinak já 
začínal jako útočník, přeškolili mě 

- jeden z hokejových dvojčat
na obránce až v dorostu, když beko-
vé nebyli. Trenéři mi řekli, že umím 
jezdit dopředu i  dozadu. Před tím, 
než jsem se stal obráncem, jsem dě-
lal Ivanovi křídlo,“ vzpomíná muž, 
který v naší nejvyšší soutěži odehrál 
472 zápasů, v nichž dal 94 gólů. 

Do ligy naskočil o sezonu později 
než Hlinka, a to v sezoně 1967/1968. 
V létě 1969 narukoval do Dukly Jih-
lava. „Dva roky prázdnin“, ověnčené 
dvěma mistrovskými tituly, ale ne-
strávil pouze na  Vysočině. Trenéry 
Dukly totiž při přípravném turnaji 
nepřesvědčil, putoval proto do béč-
ka, které sídlilo v Liberci. Do Jihlavy 
dostal zpáteční „povolávák“ až díky 
zranění obránce Suchého. Kdo ví, 
jak by se jeho kariéra vyvíjela, kdy-
by se „Souška“ nezranil. Bubla dal 

dokonce ve třetím finálovém utkání 
Brnu v dresu „vojáků“ jediný gól. 

Mistr světa ve 20 letech
V téže sezoně se podobně kurióz-

ně dostal i  ke  stříbru z  mistrovství 
světa ve  Švýcarsku, které zároveň 
pro Československo znamenalo zla-
to pro mistry Evropy. Soustředění 
před šampionátem se konalo právě 
v Jihlavě, Bublu reprezentační trené-
ři Pitner s Kostkou do mužstva vzali 
pouze proto, aby při drilu měli čtyři 
kompletní formace. Před odjezdem 
na mistrovství se hrála v Praze dvě 
utkání proti Americe. Při zranění 
Bednáře dostal šanci 20letý Jiří Bub-
la. Pevně ji chytil za pačesy, ve Švý-
carsku odehrál všechny zápasy! 
V národním týmu byl poté nepřetr-

žitě až do roku 1979. Získal tři zlaté, 
pět stříbrných a  jednu bronzovou 
medaili ze světového šampionátu, 
stříbro z olympijských her a Kanad-
ského poháru. Jeho reprezentační 
účet? 230 zápasů, 39 gólů. 

 S Litvínovem, za který ofenzivně 
laděný bek po návratu z Jihlavy hrál, 
dosáhl nejvýše na stříbro. Jinak hrá-
la „cheza“ v  lize spíše druhé hous-
le, častokrát bojovala i  o  záchranu. 
Není proto divu, že Bublu s  Hlin-
kou lákaly přední kluby k přestupu. 
„Po vojně jsem chtěl do Brna, svého 
času lákalo i  Ivana. Kometa měla 
velké mužstvo, do  takového klubu 
by šel rád každý. Nakonec to nedo-
padlo.“ 

Řádění dua B+H si tak užíva-
li naplno fanoušci „žlutočerných“. 
Označení „hokejová dvojčata“ na ně 
jde parádně, Bubla s Hlinkou o sobě 
na ledě věděli, jejich spolupráce byla 
pro hru Litvínova, ale i reprezentace 
doslova klíčová. „Uměl jsem mu dát 
puk do  jízdy. Spoustu zápasů jsme 
spolu rozhodovali. Mysleli jsme 
stejným způsobem. Trenéři soupeřů 
posílali jednoho strážce na mě, jed-
noho na Ivana. Ale skoro vždy jsme 
něco vymysleli. Také jsme skoro ne-
slezli z ledu. Teď už si říkám, že jsme 
byli hlupáci. Mysleli jsme si, že bez 
nás tým nemůže hrát. Ale možná by 
bylo lepší, kdyby tam šel místo nás 
někdo odpočatý. V  reprezentaci to 
bylo jinak, tam by naše plíce nesta-
čily,“ usmívá se Bubla. 

Rodinné problémy a přestup 
do Sparty

V době, kdy prožíval na ledě šťast-
ná léta, trpělo jeho soukromí. První 
manželství, ze kterého se narodil syn 
Jirka, se rozpadlo. Oženil se podru-

JIŘÍ BUBLA

Na hrotu útoku před sovětským brankářem Treťjakem 

 Na MS 1972. Vlevo Nedomanský  V reprezentačním dresu
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hé, i tentokrát mu osud dopřál kluky 
- Štěpána a  Honzu. S  Jirkou, který 
později přijal příjmení Šlégr, měl 
komplikovaný vztah. Trvalo dlou-
ho, než se sblížili. „Nepřišlo to přes 
noc. Měl v sobě hodně hořkosti, což 
mu nikdo nemůže zazlívat, i  dost 
trpěl. Udělal si svůj obrázek, že já 
ho opustil. To je pravda. Nemohl 
ale rozumět, za  jakých okolností to 
bylo. Jsem rád, že jsme si pak dost 
věci vysvětlili. Za sebe můžu říct, že 
náš vztah je velice dobrý,“ nezdráhal 
se čerstvý sedmdesátník před časem 
promluvit o citlivém tématu. 

Možná i proto, že měl novou rodi-
nu, rozhodl se v roce 1979 přestou-
pit do Sparty. Pro mnohé to byl teh-
dy šok, v rámci ligové soutěže se jen 
tak nepřestupovalo, obzvláště opory 
zůstávaly dlouhé roky v jednom klu-
bu. „Stavěl jsem v Praze dům a s Lit-

S hokejovým dvojčetem 
do Vancouveru 

To už měli Bubla s  Hlinkou slí-
bené zahraniční angažmá, kvůli 
několika emigracím předních ho-
kejistů totiž režim začal vysloužilé 
reprezentanty pouštět za  hranice 
legálně. „Domluvili jsme se, že z ci-
ziny přijmu nabídku, jen když Iva-
na vezmou taky. A naopak. Já chtěl 
vždycky do Kanady, byl to můj sen. 
Ivanovi se tam moc nechtělo, říkal, 
že už jsme na  to staří, že se to tam 
moc mlátí. Tak jsem nám vyřídil 
Švýcarsko. O tři neděle později při-
šel Ivan s  tím, že půjdeme do Van-
couveru.“ 

Kanadský tým tehdy neměl nik-
terak silné mužstvo, přesto se v  se-
zoně 1981/1982 překvapivě probil 
do  finále, kde podlehl 0:4 na  zá-
pasy fenomenálnímu New Yorku 

to moc nelíbilo. Proto šel do Švýcar-
ska. Přemlouval mě, ale mně Kana-
da vyhovovala. Nebál jsem se, uměl 
jsem hrát do těla i technicky, přizpů-
sobil jsem se. A že jsem emigroval? 
Museli jsme do  Československa 
odevzdávat velkou část z platu. Na-
značil jsem funkcionářům, že jsem 
jim za  deset let v  národním muž-
stvu odevzdal dost. Úlevu mi nedali. 
A tak jsem tam zůstal.“ 

Pašerák drog, nebo obětní 
beránek? 

S  aktivní kariérou se Jiří Bubla 
rozloučil v  37 letech, v  NHL ode-
hrál pět sezon, 262 zápasů, vstře-
lil 17 branek. Po  jeho emigraci si 
o  něm ale hokejoví fanoušci mohli 
v  novinách přečíst pouze v  souvis-
losti s  domnělým pašováním drog, 
za které byl v Rakousku, kam přijel 
na MS 1987 jako skaut Vancouveru, 
na čtyři roky odsouzený. „Do Vídně 
se mnou shodou okolností cestoval 
člověk odtud z  republiky. Ukázalo 
se, že byl v  těch věcech nějak zain-
teresovaný. V  Rakousku mě zatkli. 
Měli podezření, že s  ním dělám 
a  všechno financuji. Neměl jsem 
se pak ani možnost obhajovat, byly 
tam jiné zákony. Už se k tomu moc 
nevracím. Snad jen, abych jiné pře-

svědčil, že jsem v  tom opravdu byl 
nevinně.“ 

Bubla se směl vrátit do  Kanady, 
rehabilitoval se. Přesvědčil kanad-
ský stát. Kdyby mu neuvěřili, že 
je nevinný, nepřijali by ho zpátky, 
vyhostili by ho. Podnikal, měl ka-
várnu, uklízecí firmu, společnost 
na kamiónovou dopravu. Ze zámoří 
se do již svobodné České republiky 
vracel jen sporadicky. Až tragická 
smrt jeho blížence Ivana Hlinky 
ho znovu nasměrovala tam, kde se 
narodil. „Na  rok jsem se pak ještě 
vrátil do Vancouveru, ale nejmladší 
kluk se chtěl podívat do Česka. Pak 
na mě Jirka tlačil, abych zůstal a po-
mohl v  klubu. Řekl jsem fajn, zku-
sím to, pomůžu.“ 

V  Litvínově měl na  starosti 
mládež, působil i  jako sportovní 
manažer. V  roce 2012 se ale do-
stal v  nemilost fanoušků chemi-
ků, pro neuspokojivé výsledky byl 
odvolán. Není bez zajímavosti, že 
o  jeho konci spolurozhodoval coby 
člen představenstva i  syn Jiří Šlégr. 
V současnosti je Jiří Bubla, člen Síně 
slávy českého hokeje, mimo aktivní 
hokejové dění. Podniká, věnuje se 
oblíbenému golfu, chodí na setkání 
bývalých reprezentantů. 

foto: soukromý archiv Jiřího Bubly

vínovem se dohodl, že až ho dokon-
čím, pustí mě. Nevěřili, že to stihnu 
za  dva roky. Problém byl, když ta 
chvíle nastala, Ivan totiž musel 
na šest měsíců na vojnu do Trenčí-
na. Přemlouvali mě, ať ještě zůstanu. 
Povídám, pánové, víte, že neutíkám 
kvůli hokeji. Ale nemůžu mít rodinu 
v Praze a současně hrát v Litvínově. 
Tahalo se to všude možně. Nakonec 
jsem zůstal ještě půl roku.“ 

S  rudým „S“ na  prsou se ale 
Bublovi v  Praze příliš nedařilo. Při 
prvním rozhovoru řekl, že sparťan 
není a nikdy nebude, že je Litvíno-
vák. Poštval tak proti sobě fanoušky 
Sparty i  vládnoucí garnituru. „Pan 
Kapek, v  Praze předseda partaje, 
volal Himlovi, tehdejšímu šéfovi 
tělovýchovy. Zavolali si mě na  ko-
bereček. Prý co jsem si to dovolil,“ 
loví v paměti někdejší prototyp mo-
derního beka, jemuž se říkalo „Mi-
reček“ nebo „Kanaďan“. 

Islanders. Zámořský styl seděl více 
Bublovi, dokonce prý byl prvním 
hráčem v  NHL, který sestřelil ne-
překonatelného Wayna Gretzkého. 
„Byl to hit, až si sedl na zadek. Celý 
stadion stál a byl v šoku. Ze střídač-
ky se vyřítil jeho ochránce pan Se-
menko. Řekl jsem mu, že se neperu. 
Skončilo to v  klidu. Nechtěl jsem 
si na  Gretzkého dovolovat, ale byl 
jsem tak zvyklý hrát. Charlamov se 
mě vždycky ptal: ´Jirko, proč mě po-
řád tak mlátíš? Já s okupací v osma-
šedesátým nemám nic společného.´ 
Nějak jsem ho zastavit musel.“ 

Hlinka vydržel v  Kanadě dva 
roky, pak ho to táhlo domů. Bubla 
byl z  jiného těsta, s  rodinou chtěl 
za  mořem zůstat. Delší pobyt mu 
ale režim neposvětil, litvínovský od-
chovanec se už ale do vlasti nevrá-
til, emigroval. „Hokej tam byl jiný. 
Třikrát za zápas se prali všichni proti 
všem. A hra byla nečistá. Ivanovi se 

Při exhibici se synem Jiřím Šlégrem v roce 2004, která se hrála jako 
benefice po tragickém skonu Ivana Hlinky
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Přijďte k doplňovacím  
volbám do horní  

parlamentní komory

Zve Oldřich Bubeníček,  
hejtman Ústeckého kraje  
a kandidát do Senátu PČR

Pro volební obvod č. 32 Teplicko  
se konají ve dnech 

27. a 28. března 2020

Zadavatel: OV KSČM Teplice



kovy běhy pro nejmenší běžce, 
dětská tombola, spousta dobrot 
pro vaše ratolesti a aby si nejmenší 
běžci připadali jako velcí závodní-
ci, je pro ně připraveno samostat-
né startovní číslo s čipem a každý 
účastník dětského běhu dostane 
parádní dětskou medaili.

Špičkové zázemí!

Běžecký závod dělají běžci sa-
motní, a  tak se RunTour snaží 
o  své běžce co nejlépe postarat. 
Nechybí šatny, úschovna, výdej 
čísel, velké množství záchodů, 
cisterny s  pitnou vodou, masáže, 
kvalitní občerstvení, zaměření 
na  ekologii, dětský koutek, foto 
koutek, obrovský prostor pro se-
zení se stoly a mnoho unikátních 
stánků partnerů. Tam si užijete 
spoustu zábavy, můžete vyhrát 

na  RunTour tvoří jedinečné bě-
žecké příběhy a  zážitky. A  pokud 
máte doma malého neposedu, ne-
nechte ho hlídat babičkou, dědeč-
kem, nebo kámoškou, ale vezměte 
ho s sebou. Součástí každé zastáv-
ky jsou Rákosníčkovy běhy. Tedy 
závody pro ty nejmenší.

Když se zeptáte mnoha závod-
níků z  celé České republiky, osm 
z  deseti vám na  100 % řekne, že 
jejich první závod byl právě PVZP 
RunTour. Čím to je? Pojďme se 
na to podívat podrobněji.

Rodinná atmosféra!

Běžet dnes závod už není jen 
o  tom přijet, běžet, odjet, ale 
v drtivé většině jde o rodinný vý-
let a  pohodovou atmosféru. A  to 
RunTour splňuje dokonale. Ne-
chybí dětský koutek, Rákosníč-
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18. dubna – to je datum, které si 
ve  svých diářích označte velikým 
puntíkem. Do  Ústí nad Labem 
se po  roce vrací největší rodinný 
běžecký seriál v České republice – 
PVZP RunTour. Ať už běháte jako 
gazely, nebo jako hobby běžci, 
nezmeškejte jedinečnou příleži-
tost užít si skvělý den plný sportu 
nejen pro vás, ale i pro vaše rato-
lesti!

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

RunTour je radost běžet! Tuto větu již slyšel skoro každý běžec v České republice a není 
divu. Pro RunTour není cílem pokoření rekordů, ale radost a nadšení z běhu. Tyto hodnoty 
sdílí stále více běžců. Ani rok 2020 nebude výjimkou. Na Střekově již popáté rozběháme 
více než 1800 dospělých a 500 dětí. A u toho nesmíte chybět!

mnoho cen nebo nakoupit kvalitní 
běžecké vybavení.

Výběr trati dle výkonnosti 
a vodičský tým!

Na  RunTour si můžete vybrat 
i kolik kilometrů se vám chce bě-
žet. Milujete spíše kratší tratě? Vý-
borně, pak si vyberete Run 5 km. 
Rozehříváte se na třetím až pátém 
kilometru? Není problém! Pro 
vás je tu PVZP Run 10 km. Pokud 
chcete ale vzít bráchu, manželku, 
nebo třeba svého vnoučka, máme 
pro vás letos jednu novinku! Tou 
je nový rodinný běh na 3 kilome-
try, kde mohou běžet všichni po-
spolu. Navíc, pokud si nejste jisti, 
zda to zvládnete, klidně se nechte 
vést na váš očekávaný čas naší su-
per partou profesionálních vodi-
čů. Povzbudí, poradí, pomůžou. 
Do cíle vás doslova dotlačí :)

Výlety pro celou rodinu!

Seriál se koná v  8 městech 
po  celé České republice a  nabízí 
projekt RunTour víkend. O  co se 
jedná? „Protože ve  všech RunTour 
městech je spousta krásných míst 
a památek, kam se podívat, shání-
me pro běžce různé slevy z oblasti 
wellness, ubytování, stravování 
a  zábavy. Naším cílem je poskyt-
nout jim v  rámci startovného co 
nejlepší servis a benefity. Rádi by-
chom, aby běžci nejezdili na závo-
dy jen na otočku, ale aby v daném 
městě zůstali celý víkend a udělali 
si krásný výlet s celou rodinou,“ vy-
světluje Nikola Mráčková, ředitel-
ka závodu.

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

A co vás osmnáctého dubna 
v Ústí nad Labem čeká?

Všechno odstartujeme v  ran-
ních hodinách, kdy si od  osmi 
hodin budete moci vyzvedávat 
startovní čísla jak na  dětské Rá-
kosníčkovy běhy, tak na  dospě-

Běžecký závod pro celou rodinu

PVZP RunTour
Ústí nad Labem
již popáté na Střekově!
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Omezení v dopravě  
čekejte hlavně před krajským soudem a kolem něj, kde 
bude postaveno zázemí závodu a všechny tratě zde 
odstartují. Se stavbou zázemí souvisí v pátek 17. dubna 
i zákazy zastavení a zákaz vjezdu do ulice Varšavská. 
V sobotu 18. dubna budou zákazy zastavení a zákazy vjezdu 
téměř v celé této oblasti. Trasa závodu uzavře v sobotu 
především ulici Železničářská. Uzavřený bude také most 
D.E.Beneše, prosíme o využití Mariánského mostu. Celá 
oblast mezi Střekovským nábřežím a ulicí Železničářská tak 
bude v sobotu uzavřena od 09:00 až do 16:00. 
Děkujeme za pochopení. V případě jakýchkoliv dotazů nás 
kontaktujte na info@run-tour.cz.

»

lácké distance 3, 5 a  10 kilomet-
rů. Pozor! Aby se na  vás dostalo, 
je nejlepší se registrovat dopředu 
na  stránkách www.run-tour.cz. 
Závody bývají vyprodané a  bylo 
by škoda, kdybyste kvůli pěti mi-
nutám času u registrace, jen smut-
ně koukali, jak si to ostatní užívají.

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

patnáct minut před jedenáctou 
a pak už dostanou prostor dospě-
láci. V  půl jedenácté odstartu-
je rodinný běh na  3 kilometry, 
ve  čtvrt na  jednu vyběhneme 
na  trať dlouhou pět kilometrů 
a v půl druhé odstartuje nejdelší 
závod na deset kilometrů. 

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

Uvidíme se třetí dubnovou so-
botu na  startu. A  nezapomeňte, 
RunTour je radost běžet!

VÝBĚR z nabídky cestovní kanceláře TEP TOUR

Jednodenní zájezdy: 
JARNÍ DRÁŽĎANY S NÁVŠTĚVOU VÝSTAVY ORCHIDEÍ
dne 3. 4. 2020 | Cena na osobu: 450,- Kč | Odjezd místa : ÚL, TP

MÁJOVÁ PLAVBA PO LABI NA KÖNIGSTEIN
dne 1. 5. 2020 | Cena na osobu: 1.150,- Kč, děti do 10 let 1.050,- Kč 

BAUTZEN A ZÁBAVNÝ SAURIERPARK KLEINWELKA
dne 30. 5. 2020 | Cena na osobu: 995,- Kč, děti do 13 let 890,- Kč
Odjezd místa: ÚL, TP

Víkendové zájezdy: 
JARO S VINAŘÍ STRÁŽNICKA 
Cena na osobu: 1 990,- Kč | Termín: 17. 4. – 19. 4. 2020
Cena na osobu zahrnuje: 2x ubytování na hotelu Panon Hodonín se snídaní, 
vstupenka na vinařskou akci Petrov-Plže, doprava Vínobusem z a na hotel.

ZA KRÁSOU DO KITTENBERSKÝCH ZAHRAD 
Cena na osobu: 3 995,- Kč | Termín: 13.6. – 14.6.2020 
Cena na osobu zahrnuje: BUS dopravu, 1 x ubytování se snídaní, průvodce

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

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

Rodinné výlety
a relaxační víkendy
pro každého z Vás
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Škola je zaměřena: 
•  rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných 

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

od 6. třídy

Typy tříd:
•  běžné třídy, třídy s rozšířeným vyučováním 

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

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

(návaznost a prolínání s jazykovou školou Step by 
step)

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

Při nedávné kompletní modernizaci a zateplení v roce 
2017 byly vybaveny učebny unikátní rekuperací pro 
automatickou výměnu čerstvého vzduchu a  CO2 
ve  42  učebnách včetně akustických stropních pod-
hledů pro vyrovnávání zvukové hladiny ve  třídách. 
V  témže roce byl dokončen školní sportovní areál 
včetně velkého hřiště s  umělou trávou, sportoviště 
pro lehkou atletiku, multifunkčního a hokejbalového 
hřiště spolu s dětským hřištěm s 3D herními prvky.

Vybavení školy:
•  3 moderní počítačové učebny
•  30 interaktivních tabulí
•  2 tělocvičny a venkovní sportovní areál se 3 hřišti
•  5 moderních heren školní družiny
•  školní jídelna s moderně vybaveným zázemím a pestrým a zdravým jídelníčkem
•  výuka II. stupně probíhá v odborných učebnách moderně a speciálně 

vybavených
•  nejmodernější jazyková učebna Robotel v plné verzi pro výuku cizích jazyků
•  mobilní iPadová učebna pro žáky I. stupně ZŠ
•  robotika na I. i II. stupni školy

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

Podněcujeme žáky k  tvořivému myšlení, logickému uvažování a  k  řešení 
problémů. Připravujeme je k tomu, aby se všichni projevovali jako svébytné, 
svobodné a  zodpovědné osobnosti, aby aktivně uplatňovali svá práva 
a naplňovali své povinnosti.

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

Kvalifikovaný a tvořivý pedagogický sbor.

Zápis do 1. tříd: 1. - 3. 4. 2020 vždy od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Bližší informace: 
tel.: 417 530 497 | e-mail: buzulka@centrum.cz | internet: www.buzulka.cz

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

R0320052

S případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat

417 539 809  602 101 239

Co Vám nabízíme: 
klidné a přátelské 

prostředí, individuální 
přístup k žákům, 

bezplatné zájmové 
útvary (tvořivé dílny, 

keramický, německého 
jazyka, sportovní, vaření, 
dramatický, zahradnický, 

šikovné ruce a spoustu 
dalších). Organizujeme 

výjezdy do ŠVP 
a prázdninový pobyt.

Zápis do 1. tříd

R0
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Jaké benefity dnes uchazečům nabízí? 
 1. Zajímavou a nestereotypní práci v terénu
 2. Smlouvu se zaměstnavatelem na dobru neurčitou
 3.  Základní mzdu a příplatky za noční směny, práci v sobotu a v neděli,
  nebo náhradní volno za práci přesčas či ve svátek
 4. Pravidelný tarifní postup
 5. Čtvrtletní odměny za plnění mimořádných pracovních úkolů
 6. Pět týdnů dovolené na zotavenou
 7. Stravenky ve výši 100 korun za odpracovanou směnu
 8. Finanční příspěvek na volnočasové aktivity v oblasti kultury a sportu
 9. Finanční příspěvek na penzijní připojištění
 10. Věcné a finanční dary při životním a pracovním jubileu
 11. Kvalitní závodní lékařskou péči 
 12. Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami vitamínové akce
 13. Vlastní dobře vybavenou posilovnu
 14. Získání zbrojního průkazu v rámci školení a jeho využití i pro soukromé účely
 15. Možnost zajištění dočasného ubytování v městském bytě

Město Teplice jako jedno z prvních v České republice využilo možnost
samo si zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku v rámci
samostatné působnosti. K 1. únoru 1992 zřídilo Městskou policii Teplice.

Patnáct dobrých důvodů
PROČ SE STÁT STRÁŽNÍKEM

Zájemce o tuto profesi čeká vstupní pohovor, psychotesty a test fyzické kondice.
Zaškolení trvá tři až čtyři měsíce po nástupu, po složení zkoušky získá
osvědčení strážníka a základní plat 25 000 korun.

Pokud se vám nabídka líbí, jste rádi mezi lidmi a chcete jim pomáhat, přihlaste se na Městské policii, 
Rohová 195, Teplice, email: mestska_policie@teplice.cz, telefon 417 510 500. Rádi informace doplníme. 

Pěší hlídky denně 
potkáváme v ulicích 
a na náměstích, ráno před 
osmou i u přechodů, aby 
se děti v pořádku dostaly 
do školy. Pokud se ozve 
tísňové volání, vyjíždějí 
na pomoc lidem, třeba 
když je senior sám doma, 
upadne a nemůže vstát. 
Za uplynulých skoro 
třicet let se u Městské 
policie Teplice mnohé 
změnilo jak v modernizaci 
vozového parku, výzbroji 
i výstroji včetně prádla, tak 
v mzdových podmínkách.

A co musí uchazeč splňovat?
•  Hlásit se mohou občané České 

republiky starší 18 let, muži 
i ženy

•  Úplné středoškolské vzdělání 
ukončené maturitou 

•  Tělesnou, duševní a zdravotní 
způsobilost, bezúhonnost 
a spolehlivost

Městská policie má také bohatý preventivní program. Na dopravním hřišti učí předškoláky bezpečnosti 
silničního provozu, strážníci chodí na přednášky do ZŠ i na besedy se seniory. Pro ně mají reflexní tašky, 
pásky, seniorské obálky a letos i novinku v podobě osobních alarmů. 



Podívejte se do zákulisí pražského letiště
Chcete vidět největší dopravní letadlo světa Airbus A380, legendární Boeing 747 Jumbo nebo moderní Dreamliner? Fascinuje vás létání a chcete 
se podívat do prostor, kam se cestující běžně nedostane? Letiště Václava Havla Praha pořádá pravidelně pro zájemce z řad veřejnosti individuální 
i  skupinové exkurze. Zákulisí největšího letiště v České republice můžete navštívit ve všední dny, o víkendech i ve státní svátky. Pokud ještě nemáte 
plány na nadcházející jarní prázdniny, můžete vyrazit vlakem na výlet do Prahy a vybrat si z různých druhů exkurzí, které letiště nabízí. Konkrétní 
termíny a jednotlivé trasy najdete vždy na webu letiště www.prg.aero v sekci Exkurze a můžete se na ně zaregistrovat alespoň 24 hodin předem 
prostřednictvím formuláře. Individuální exkurze jsou určeny zejména pro jednotlivce, pro rodiny a menší skupiny. Průvodci svůj výklad uzpůsobují 
pro všechny věkové kategorie a podělí se s návštěvníky o zajímavosti z historie i současnosti letiště, které oslavilo již 83. výročí od svého založení. 
Prohlídky letiště trvají přibližně dvě hodiny a exkurze probíhá letištními autobusy.

V rámci exkurzí pořádaných na Letišti Václava Havla Praha máte 
příležitost poznat pracovní zázemí mnoha zajímavých profesí a místa, 
kam se cestující běžně nedostanou. Uvidíte provoz a shon na odba-
vovacích plochách, seznámíte se s dráhovým systémem a dostanete 
se do těsné blízkosti letadel. Z několika desítek metrů uvidíte starty 
a přistání různých typů letadel, poznáte letecké společnosti, které si 
zvolily Prahu jako svou cílovou destinaci. Budete mít možnost navštívit 
moderní hasičskou stanici, která byla otevřena v roce 2006, a před-
stavíme vám i Terminál 2, který získal v roce 2006 ocenění Dopravní 
stavba roku České republiky.

Celkem nabízí letiště 8 druhů exkurzí, které se od sebe liší svým rozsa-
hem a specializací prohlídky a jsou určeny právě buď pro individuální 
návštěvníky, nebo skupiny. Jednou z tras je i speciální fotoexkurze, 
určená pro letecké nadšence, kteří zde mají možnost fotografovat 
starty a přistání letadel ve vymezeném prostoru přímo u ranveje 
a  na  ploše letiště. V  rámci jednotlivých tras mohou skupiny také navští-
vit Hangár F, ve  kterém pracovníci společnosti Czech Airlines Technics 
pracují na  údržbě a opravách letadel. Pro fanoušky hasičské zásahové 
techniky jsou zase určeny exkurze s komentovanou prohlídkou stanice 
HZS Letiště Praha.

Pro koho jsou individuální exkurze určeny:
• Trasa M – pro rodiče s malými dětmi ( mladšími 3 let) 
• Jednotlivci ve všech věkových kategoriích – dospělí i děti od 3 let 

(Trasa 2)
• Od 10 let (Trasa 5)
• Od 15 let (Trasa 1)
• Rodiny s dětmi, které hledají netradiční zážitek
• Laická veřejnost zajímající se o leteckou dopravu a provoz letiště
• Zájemci z řad odborné veřejnosti, kteří se svojí profesí zaměřují 

na  civilní leteckou dopravu

VSTUPNÉ CENA

Dospělí 220 Kč

Děti 4–15 let 100 Kč

Důchodci (65+), studenti (do 26 let), ZTP 110 Kč

Rodinné (2 dospělí + 1 dítě do 15 let) 460 Kč

Rodinné (2 dospělí + 2 děti do 15 let) 510 Kč

Rodinné (2 dospělí + 3 děti do 15 let) 560 Kč

Jednotná cena Trasa F/osoba (Studenti, senioři) 300 Kč (150 Kč)

Ceník individuálních exkurzí

Speciální 

trasa 

od dubna 

do  října

Exkurze 
na  Letišti Praha
• 8 tras
• Jednotlivé vstupné od 100 Kč
• Rodinné vstupné od 460 Kč
• Více informací a rezervace na 

www.prg.aero/exkurze

www.prg.aero/exkurze

Exkurze lze zaplatit hotově nebo prostřednictvím platebních karet.
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„Vždycky jsme si říkali, proč to 
děláme, proč každej den chlastá-
me. Asi je to nemoc, asi je to zvyk, 
ještě navíc o  tom zpíváme.“ Text 
písničky Na zdraví! vystihuje filo-
zofii kapely. A de facto i její vznik. 
Ota Hereš a Petr Bureš hráli spolu 
v  trashmetalové formaci Kryptor, 
spoustu času trávili po hospodách. 
Chtěli zkusit něco jiného, v hlavě 
měli jednoduché písničky na  pár 
akordů z hospodského prostředí. 

„Prostě jsme chtěli udělat něco 
o tom chlastu. Později vznikla myš-
lenka na  název kapely, který má 
s alkoholem hodně společného. Ale 
původně to byla jen bokovka, spíš 
jsme chtěli pobavit známé v  hos-
podě na  Slamníku, kde byla naše 
základna. Rozhodně jsem ale tehdy 
nepředpokládal, že vnikne kapela 
a  budeme ty písničky hrát,“ baví 
se ještě po letech Hereš, frontman 
Alkeholu, jehož poznávacím zna-
mením jsou „lenonky“, dlouhé 
vlasy a chraplavý hlas. 

Dema dnes již legendárních pís-
ní Hospodo nalejvej, Travičko ze-
lená, Dejvice nebo Železná Sparta 
a  dalších se po  poslechu firmě 
Monitor zalíbila natolik, že se sku-
pinou podepsala smlouvu o  vy-
dání alba. Vyšlo na  začátku léta 
1992 a  mělo jednoduchý název 

„Alkehol“. Úspěch mělo fenome-
nální, u  fanoušků v  hitparádách 
zabodovalo. Není proto divu, že se 
množily nabídky na koncertování. 
Hererš s Burešem přijali do kape-
ly další členy – bubeníka Marti-
na Melmuse a  basáka Antonína 
Rauera.

Poslední říjnový den 1992 Alke-
hol dělal při svém prvním vystou-
pení v Duchcově předkapelu tep-
lickým Kabátům. Rozjela se série 
koncertů a  natáčení nových písní 
a desek, která skupině zajistila ne-
hynoucí slávu. A  přestože kritici 
její jednoduchý rock s  neotřelou 
pivní poetikou pravidelně cupo-
vali na kousky, koncertní sály byly 
vždy zaplněny. „Kritici nás od za-
čátku posílali do  Hrobu,“ mává 
drobný zpěvák a  kytarista rukou 
nad míněním odborníků. 

Styl života známých hudebníků 
byl poplatný textům jejich skla-
deb. „Vyjeli jsme na turné a dvacet 
dní byli ´vylití´. Po  koncertu jsme 
byli vzhůru do pěti do rána, prostě 
jsme pařili. Budili nás v  poledne 
a  po  cestě na  další koncert jsme 
zase ´kalili´. A  takhle probíhaly 
celé ty šnůry. Teď už tak výkonní 
ani zdaleka nejsme,“ zubí se Hereš. 

Diskografie Alkeholu je bohatá, 
celkem čítá 19 alb! Drtivá většina 

Od Světa ke Knaku
Dříve bylo Roosveltovo náměstí, na  kte-

rém stojí známý Knak, rušnou řetenickou 
návsí. Vedla přes ni stará cesta do Mikulova 
i  do  Duchcova. Podle pověstí existovaly sa-
motné Řetenice už v osmém století, první pí-
semná zmínka spadá do roku 1281. Ve středo-
věku patřily zčásti teplickému panství, v  16. 
a  17. století zcela přešly pod teplické domi-
nium. V současné době Roosveltovo náměstí 
dominuje budova restaurace U Pramene, pa-
neláky z 60. let minulého století a také škola 
středního učiliště AGC. Právě na jejím místě, 
na vyvýšeném pahorku, prý bylo sídlo rytíře 
Kolostůje, který společně s  prasátkem ob-
jevil v  roce 762 teplické léčivé prameny. Sa-
mostatnou kapitolou je objekt, v němž bylo 

kino Svět, dnes v  něm sídlí (opět) hudební 
klub Knak. Mnoho Tepličanů váže ke  kinu 
Svět vzpomínka na  klasické československé 
i  zahraniční filmy, na  které se stály dlouhé 
fronty. Po  vydařené rekonstrukci přišla re-
voluce. Vše bylo rázem jinak. Z kina byl brzy 
Knak, který se stal široko daleko pojmem. 

V 90. letech v něm hrály známé české kape-
ly, hostil i  zahraniční kapely. Nic ale netrvá 
věčně, na  dlouhou dobu se Knak z  mapy 
hudebních klubů vypařil. Ikonická budova 
se později stala rockovým klubem Raketa či 
Nexem. V současné době je v ní znovu Knak. 
Znovu získává zvuk, pořádají se v něm nejen 
hudební, ale i kulturní akce pro různé spek-
trum návštěvníků, na  své si při divadelních 
představeních a promítáních přijdou dokon-
ce ti nejmenší. V březnu se hudební fanoušci 
můžou těšit na Vypsanou Fixu (14. 3.), Luboše 
Pospíšila & 5 P (21. 3.), Dogu & Debillheads 
(27. 3.), zajímavé bude rovněž promítání o ka-
tastrofě jménem Černobyl s odborným výkla-
dem (23. 3.). V dubnu dorazí do Knaku Alkehol 
(10. 4.), Vltava (12. 4.), Pokáč (18. 4.) nebo Mo-
torband (24. 4.).

ALKEHOL z  písniček je o  alkoholu. Hereš 
přiznává, že témata se i  opakují. 
„Těch písniček je snad 300. To se 
pak člověk musí opakovat. Nicmé-
ně vždycky se nám podaří najít ces-
tu, jak podobné téma v textu jinak 
popsat. Ten výběr témat je ale dost 
omezený. Občas uděláme písničku, 
která s  tím tak úplně nesouvisí, je 
trochu mimo. To jsme dělali vždyc-
ky. Pokaždé je to jedna z  posled-

ních písniček na  desce, protože, je 
to trošku o něčem jiným. Ale jinak 
je to téma pořád stejné a  naštěstí 
nás stále něco napadá. Třeba jsme 
si řekli, že jsme ještě neudělali pís-
ničku o  narozeninách, tak jsme ji 
napsali. Nakonec jsme si k ní uži-
li i  natáčení klipu, bylo to bezva.“ 
Které album se zpěvákovi Herešo-
vi líbí nejvíc? „Těžko říct, ale nejvíc 

songů hrajeme z té první desky. Ale 
mám rád všechny.“ 

Skoro 30 let dlouhý maratón 
„nepřežili“ Melmus s  Rauerem. 
Podle Hereše šlo u bubeníka o vy-
hoření, proto ho kapela nahradila 
Radkem Sladkým. Rauera, který 
byl vytížený i v kapele Harlej, vy-
střídal Jan Bartoš. Díky tomu má 
Alkehol stále „šťávu“, na  živo zní 
neuvěřitelně energicky. 

Teplické publikum se může tě-
šit na  pořádnou porci hitů. Které 
z  nich by neměly chybět? Život 
je krátkej, Nonstop, Buráky, Pivo 
dělá hezká těla, Odpočívej v  po-
koji, V  pátek k  večeru, Piju jako 
duha, Johoho, Zmaštěnej. K  nim 
prý „alkáči“ přidají i  nové pecky, 
v Knaku rozhodně bude o zábavu 
postaráno! 

Na Teplicku měli první koncert, čas od času se na „místo činu“ s chutí vrací.
Rocková skupina Alkehol, která je na scéně téměř 30 let, se 10. dubna vypraví do teplického 
Knaku v rámci svého jarního turné „Jedeme na víkend!“ 



Okres
Počet 
staveb

Výše 
plánované 
investice 
(v mil.)

Česká Lípa 19 82,1

Jablonec 
nad Nisou

17 88,2

Liberec 16 118,4

Chomutov 26 132,2

Děčín 28 142,3

Louny 24 172,2

Litoměřice 14 218,7

Most 20 94,1

Teplice 25 124,3

Ústí 
nad Labem

15 81,6
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OSBD Teplice
Střední 1057/11, 415 01 Teplice

www.osbdtp.cz
Volejte: 417 554 984

Již téměř 50 let zajišťujeme vše,
co souvisí s bydlením

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY

SPRÁVU DOMŮ 

R0352019

OPLOCENÍ
PRO NÁROČNÉ

PLASTOVÉ
PLOTOVKY 

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček

Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz

R0320011

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

R0352010

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

R0320013

POTŘEBUJETE 
OPLOTIT

POZEMEK?
PLOTOVÉ CENTRUM

TEPLICE - PROSETICE
Příčná 141

Tel.: 604 351 718
Vlková Anna

anna.vlkova@seznam.cz

R0320011

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky, 
recyklát

www.telasko.cz
Tel. 774 099 510

R0
35
20
26

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

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

R0352019

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

R0320012

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

R0352033

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

R0352015

Autor: MIROSLAV ERBEN
Tel. 737 946 453 • e-mail: bilinoid@seznam.cz

FOTOPOSELSTVÍ
z Bíliny a okolí

KNIŽNÍ NOVINKA

R0352058

KLEMPÍŘSTVÍ,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
VÝŠKOVÉ PRÁCE

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

R0352014

Realitní služby, jaké si přejete

R0352057

Reality

www.chutnekrabicky.cz

Krabičková dieta
My zdravě uvaříme
a vy zdravě zhubnete

Rozvoz zdarma!
Teplicko a okolí

tel. 
775 675 728 

R0
35
20
54

Alexandr Papík
REALITNÍ MAKLÉŘ
pro Teplice a okolí

  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

T0352043

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

R0352008

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

R0352004

Silniční a odtahová služba

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

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ

horolezeckou technikou,
štěpkování větví, frézování pařezů

Tel.: 608 360 681

R0
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32

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. R0352020
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oděvy 7

• PRODÁM hezoučké oblečení na  dvojčata od  0-6 měsíců. 
vždy stejné. 100% stav. Možné zaslání. Tel.: 604782643 
(20030701)
• NA  DVOJČÁTKA miminka nabízím pěkné moderní ob-
lečení vel od  narození do  6 měsíců, je dvojmo od  čapek až 
po  čepičky, je od  nejmenších velikostíbody, košilky, kombi-
nézky a další, krabice věcí 1000 Kč. Telefon: +420 607406031. 
(20030702)

Potřeby pro domácnost 8

• PRODÁM sporák Mora v  záruce pův. cena 7999,- nyní 
5000,- nahoře plyn, dole el. trouba na  220 V. Koupený, 
odzkoušý, nepouživaný - TOP STAV. Tel.: 733  512  371. 
(20030801)

Hobby 6
 
• KOUPÍM - použitou otočnou klavírní stoličku za  dobrou 
cenu okolo 500,- Kč. (20030601)
• KOUPÍM vojenskou vzduchovku aj.- nože, dýky, flašinet, 
hrací strojky, smalt cedule, šlapací auto plechové. Socialis-
tické hračky - plast autíčka i na ovládání bovdenem, mašin-
ky, vláčky HO a TT, různé sbírky všeho druhu. Starší nářadí 
- kovadlinu, signovačku, malý soustruh aj. Platba na  místě 
za  slušné ceny. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu - platí 
stále. Telefon: 732457993 (20030602)
• PRODÁM - zesilovač STUDIOTESLA 130 S EQVALISEREM 2 X 
REPRO TORQUE 50 W pasivní stojan na  klávesy X B TRUBKU 
AMATI ATR 303 s  kufrem a  dusítkem málo hraná mikrofon 
Tesla Pedál na klávesy PROEL VŠE FOTO NA NETU TEPLICE TEL. 
723 466 140 . (20030603)
• KOUPÍM - Nové řetězy na pilu ,,Stihl,, velikost 3/8“; 56 člán-
ků Cena: dohodou. (20030604)
• PRODÁM - Elektromotor patkový 2,2 KW ; 1420 ot./minutu 
Včetně řemelnice na  2 kl. řemeny č. 13 Solidní stav. Cena: 
dohodou. (20030605)
• PRODÁM - pojízdný kufr s  nářadím. Pro domácího kuti-
la. Kleště, šroubováky, klíče, zcela nový. Tel.: 417  576  409. 
(20030606)
• PRODÁM - duše Warum 16x4 2 ks, Trafo 220 V 24V, lahev 
propanbutanu 2 ks, vše nové, levně. Tel.: 728  718  449. 
(20030607)
• KOUPÍM LP gramofonové desky a  staré pohlednice, větší 
množství nebo sbírka vítána, přijedu. Tel.: 721  442  860 
(20030608)

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

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

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
R0352003

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

R0352003

www.elsen.cz

KOUPÍM OBRAZ
od Šímy, Radimský, Zrzavý, Slavíček, Fila,

J. Čapek, Štírský, Muzika, Spála, Kremlička,
Lhoták, Kupka, Preisler, Hudeček. 

Tel. 602 424 503
e-mail: ajos.ajos@seznam.cz R0
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R0352009

®
Nabízíme lehkou práci
převážně v sedě vhodnou
i pro OZP.
Mzda od 96,30 Kč
až do 110 Kč na hodinu
Možnost ubytování
Email: asistentka@bramburky.cz
Tel.: +420 770 645 222

• PRODÁM knihu Údržba a opravy vozu ŠKODA 1000 MB ,vy-
dána v SNTL v Praze v roce 1967. Je léta neužívaná, v perfekt-
ním stavu. Cena 500 Kč. 773601944. (20030609)
• PRODÁM staré elektronky. AB1, AB2. ABL1, AF3, AF7, AK2, 
MINIWAT 1876 a další. Tel. 723154423. (20030610)
• PRODÁM starožitný psací stroj. Vhodná dekorace do  ob-
chodu, kanceláře, restaurace. Dále obraz Víly v jezeru - krásný 
kýč dále vařič plynový jedno i  dvouplotýnkový s  ocel. láhví 
na plynfoto zašlu na netu 723 466 140. Teplice 723 466 140. 
(20030611)
• KOUPÍM vojenskou vzduchovku aj. - nože, dýky, flašinet, 
hrací strojky, smalt cedule, šlapací auto plechové. Socialis-
tické hračky - plast autíčka i na ovládání bovdenem, mašin-
ky, vláčky HO a TT, různé sbírky všeho druhu. Starší nářadí 
- kovadlinu, signovačku, malý soustruh aj. Platba na  místě 
za  slušné ceny. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu - platí 
stále. 732457993. (20030612)
• SHÁNÍM staré ZREZIVĚLÉ pilníky, které jsou z  rezavějící 
oceli. Nabízím za  jeden rezavý pilník 80,- Kč. Děkuji vám. 
728 713 411 (20030613)
• SBĚRATEL koupí větší sbírku známek. Solidní jednání, oka-
mžitá platba! 777097050 (20030614)
• KOUPÍM vaše věci z  půdy, stěhování, baráku, knihy, ob-
razy a  jiné staré věci. Děkuji za  nabídky. Tel.: 721771991. 
(20030615)
• PRODÁM fotoaparát ZENIT 11 + blesk FLASHSTAR 
za 800 Kč. Tel. 723154423. (20030617)

• PRODÁM expozimetr Horvex H60.Expozimetr nebyl 
používaný,je v orig. krabičce s něm. manuálem, r.v. asi 1938.
Cena 1500 Kč. Tel. 723154423 (20030618)
• PŘEPÍŠI - vaše video záznamy ze všech existujících formátů 
na  DVD, přepisy na  studiových zařízeních, možnost střihu, 
potisku DVD atd. Tel.: 725 065 344. (20030619)
• KOUPÍM hodiny pendlooky, kapesní, náramkové, budíky 
a strojky, nejdoucí. tel: 737 397 806. (20030620)
Koupím staré knihy, pohledy, odznaky, rádia a  fotoaparáty 
Tel.: 733 511 224 (20030621)
• PRODÁM sestavy známek, každá jiná 1000 USA 500,- 1000 
Mexiko 500,- ; 500 Belgie 250,- 1000 pro začátečníky 300,- 
Tel. 702 567 712 večer. (20030408)

• PRODÁM krabici vyšívaných deček + nové vyšívané dečky 
Vetší množství sešítků, známky naše, cizí, krabice kuchařek. 
Velké množtví knih. Cena dle dohody. Tel. 607  281  366. 
(20030407)

Auto -moto 4

• KOUPÍM Jawa - ČZ - moped Stadion - Simson Pionýr aj. 
i  nekompletní nebo jen ND velký TP doklady, udržba 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. Telefon: 603335591 (20030401)
• PRODAM přívěsný vozik za  osobní auto nosnost 300 kg. 
STK do r. 2022. ložna plocha 150x120. Cena 4500 Kč. Zájemci 
napsat SMS cis. 724034024. (20030402)
• PRODÁM - OPEL combo 1.3. CDTI, 2006, Euro 4, 212.000 Km, 
klima, el. okna tz, cetrál, servo, tk 5/21 -37.000,- Kč. Pěkné. 
Tel.: 606 909 901. (20030403)
• KOUPÍM auto z roku 1950-76 odhlášené bez TP jiné s Tp bez 
stk. Nabídněte. Tel. 777 952 920. (20030404)
• PRODÁM Ford fiesta 1,2 bez TP na  n.d. nefunkční pali-
vové čerpadlo. 120  000 km vcelku, levně. 3900,- Kč. Tel. 
732 906 927 (20030405)
• PRODÁM Renault Twingo 1.2. 16v AUTOMAT 2002, 
117.000KM , VELMI ZACHOVALÉ, 1. MAJITEL PRO ZTP DOVOZ, 
ŠÍBR. CENA 28.000 ,- TEL. 606 201 271. (20030406)
• PRODÁM Peugeot 207 r.v. 2007, motor 1.6, 16V, Turbo, vůz 
vyrobený na zakázku, motor 110 KW /150 koní/, šedozelená 
metal., 2x digi klima, 6x airbag, ALU kola 16 palců, kůže, 
el. okna, el. zrcátka + sklopná, palubní PC, dešťový senzor, 
vyhřívané sedačky, tempomat, rádio + CD + 6x repro s DO, 
navigace, panoramatická střecha, natáčecí světla, denní sví-
cení, ABS, ASR, centrál na DO, zámek převod., tažné zařízení, 
zadní křídlo, imobilizer a další, nehavarovaný, nepoškozený, 
nekuřák, koupeno v ČR, jsem přímý majitel, servisní historie, 
najeto 96000 km, atraktivní, výkonný, rychlý vůz, pohledově 
ve  stavu nového. Dohoda o  ceně při rychlém jednání. Jsem 
z Teplic. Tel. 605577264, e-mail aaafotobanka@volny.cz. AAA 
a další překupníci prosím ne. (20030516)

reality 

• PRONAJMU byt 1+2 v Proboštově /70 m2/ od 1. 3. 2020. 
Telefon: 736649782. (20030201)
• PRODÁM 1+KK družstevní byt u Panoramy - Teplice. Jed-
nání s přímým zájemcem. Souhlas se zpracováním osobních 
údajů. Tel.: 720511751. (20030202)
• PRODÁM garsonku družstevní, po  celkové rekonstrukci. 
3p., výtah Teplice u zastávky Maršovská. Cena: 550 000,- Tel.: 
723 952 621. (20030203)
• PRONÁJMU část zahrady k  pěstovní nebo jen k  dočinku, 
možno celoročně. Tel. 02 567 712. (20030203)

zaměstnání

• HLEDÁM - práci na ranní směnu, do vrátnice nebo pomocná 
síla do kuchyně. Tel.: 733 437 392. (20030301)
• OD 1. 1. 2020 přijmu malíře a lakýrníka. Na HPP. Vyučení 
není podmínkou. Praxe v  oboru vítána. Pro více informací 
volejte P. Urbanczyka tel: 602 345 400. (20030302)
• DOBRÝ DEN, je mi 30, jsem vyučená, zkušenosti mám jako 
servírka nebo prodavačka či pokladní ale i uklízečka, jsem bez 
závazků a bydlím v Teplicích, hledám zaměstnání a budu ráda 
za jakoukoliv nabídku, předem děkuji. Telefon 606 300 881. 
(20030303)
• HOVOŘÍM německy a  hledám zaměstnavatele,který po-
třebuje německy hovořícího člověka.Tlumočníka, telefonistu, 
disponenta apod. Němčinou se zabývám přes 20 let. Most, 
Litvínov, Teplice. Zajímám se o počitačové sítě, programování 
v HTML, CSS, JavaScriptu a PHP. 728039789. (20030304)
• HLEDÁM spolehlivou ženu na úklid domácnosti (dům) cca 
1x týdně v pracovním dnu (není určeno ve kterém a lze mě-
nit). Jedná se o běžný úklid, utírání prachu, čištění koupelny, 
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: 728538768.. (20030305)
• RÁDA pomůžu s Vašimi dětmi jakéhokoliv věku od  novo-
rozence. Jsem dětská sestra s pedagog. školou a celoživotní 
praxí u dětí. T.Č. krátce seniorka. Postarám se o ně, zaměst-
nám je a doprovodím kamkoliv. zn. bezpečně a s láskou. Tel. 
733352443. (20030803)

 různé 

• VYKLIDÍME vám byt, chatu, dům, výkup starých věcí 
i z půdy. Teplice a okolí. Tel.: 721 771 991. (20030501)

AUTO-MOTO

ODĚVY

HOBBY

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

REALITY

ZAMĚSTNÁNÍ

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

Radek Andres
tel.: 774 077 050 • phrealas@gmail.com www.vyhodnereality.cz
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Tel.: 417 535 300  |  Mob.: 603 182 232  |  e-mail: info@cbsteplice.cz

www.lionsclub.cz/teplice/

Lions Club Teplice Ladies

DOBROÈINNÝ BLEŠÍ TRH
 28. 3. 2020 od 10.00 do 17.00 hodin 

v prostorách Jídelny Èsl. Dobrovolcù 2865, 
Teplice (vedle budovy Gymnázia) 

poøádá

 info@lctepliceladies.cz

Výtìžek z prodeje 

bude vìnován 

na nákup pomùcek 

pro Patrika

ŠANCE PRO PATRIKA

 Bleší trh bude zamìøen na prodej ošacení, 
obuvi, kabelek, knížek apod. 

 Pokud máte zájem se našeho trhu zúèastnit i jako prodávající, 
pak neváhejte a volejte na tel. èíslo: 777 720 017.

• CESTOVÁNÍ: hledám spolucestující na červen a září do Tu-
niska, Hotel Thapsus****, Mahdia na  15 dní cca 15 tisíc all 
inclusive. Tel.:728 949 777 TP. (20030502)
• PRODÁM závodní kolo F1, cena 1000 Kč. Tel. 721  60  131. 
Teplice. (20030503)
• 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. (20030504)
• PRODÁM - Větší množství ručního zámečnického nářadí, 
cena dohodou. Štafle dřevěné, 2 m + nástavce. Schůdky ko-
vové skládací. Tel.: 739 692 725. (20030505)
• PODPOŘTE postižené a kupte si písničku, děkuji. Web: mi-
chael-teeper.zombeek.cz. (20030506)
• PRODÁM levně chlapecké brusle, nastavitelné na velikosti 
č. 38 až 41. Stav pěkný, cena dohodou, zn. Sulov Teplice Tel. 
603 986 508. (20030507)
• PRODÁM 10  kg propan butanovou lahev, prázdnou 
za 520 Kč. Plnou za 860 Kč s dokladem na náplň. Jsem 10 km 
od Teplic. Na telefonu stále 606815350 (20030510)
• NOVOU kvalitní autosedačku 9-36 kg, vlastní pětibodové 
a výškově nast. pásy, polohovatelná hlavová opěrka, nová se 
zárukou 2 roky, nejnovější atest ECE R44/04. Zašlu i poštou. 
1190Kč. 776495506. (20030511)

• PRODÁM 2 ks závěsy výška 2.50 m, šíře 1,40 m, barva korá-
lová, foto pošlu. 280 Kč. 704877004. (20030512)
• PRODÁM kovadlinu d=32, v=26, š=10 cm. Cena 2500,-Kč. 
(200305013)
• RÝMOVNÍK rostlinka pro zimní období na  nachlazení 
usnadňuje dýchání a  na  čaj, sazenice zašlu.Telefon: +420 
737843626. (200305014)
• KDO NAMONTUJE tažné zařízeni na ŠKODU YETY? Telefon: 
+420 725706525. (200305015)
• KOUPÍM pánské náramkové Hodinky zn. Prim , Omega, 
Longines, Glashütte, Doxa a  jiné značky i  poškozené - Du-
chcovské sošky - ve  keré staré Hračky za  totality ( autíčka , 
panenky, medvědy, lodě, letadla a  jiné mechanické hračky 
- staré Vánoční ozdoby a  stromečky z  peří - zlaté a  stříbrné 
Mince - plastiky - Obrazy - starou Bi uterii, České granáty - Vo-
jenské věci - řády a vyznamenání a dal í zajímavosti. Přijedu - 
platím hotově - Můj tel. 603 589 642 - stačí i prozvonit. Děkuji 
za zavolání. Telefon: +420 603589642. (20030517)
• PRODÁM přenosný chladící box včetně zdroje, mož-
no použít i  mimo automobil. Cena 500,- Kč Telefon: 
+420725874133. (20030518)
• PRODÁM 10 kg PB lahev. Prázdná za  540 Kč, plná s  dok-
kladem za  880 Kč. Jsem 10 km od  Teplic. Telefon: +420 
606815350. (20030519)

• PRODÁM nový skládací nákupní košík, 50x36x34 cm, lehká 
a pevná konstrukce.150 Kč. 602954145. (20030520)
• PRODÁM plastové kbelíky s uchem vyrobené z potravinář-
ského plastu o  objemu 10 litrů. Cena za  jeden kus je 10 Kč. 
Možný odběr většího množství. Telefon: +420 731957055. 
(20030521)
• PRODÁM horské kolo Head, půl roku staré, z důvodu pře-
chodu na  el. koloběžku. Cena 7000,- rychlé jednání sleva. 
Foto můžu zaslat. Tel.: 735 838 805. (20030522)
• PRODÁM dámské jízdní kolo - madison (červené) v dobrím 
stavu. Cena dohodou . Tel.: 603834619. (20030523)
• PRODÁM bílý jídelní stůl 80*80 cm. Nový nepoužitý. Veká 
sleva. Tel. 723 714 568 . (20030524)
• PRODÁM kamna „Petry“ s příslušenstvím. Tel. 727 980 733. 
(20030525)
• PRODÁM 2x paruky, barva tmavá 1x dlouhá 1x krátký vlas. 
levné Tel. 737 602 381. (20030526)
• PRODÁM krabici vyšívaných deček + nové vyš. dečky Vetší 
množství sešítků, známky naše, cizí, krabice kuchařek. Velké 
množtví knih. Cena dle dohody. Tel. 607 281 366. (20030527)
• PRODÁM sestavy známek, každá jiná 1000USA 500,- 1000 
Mexiko 500,- ; 500 Belgie 250,- 1000 pro začátečníky 300,- 
Tel. 702 567 712 večer. (20030528)
• PRODÁM křišťálovou karafu 1 l. Cena 727  980  733. 
(20030529)
• PRODÁM dívčí nový školní batoh s obrázkem minnie cena 
1200,- Kč. Tel.: 774 585 812. (20030530)

Seznámení 1

• PŘÍJEMNÝ rozvedený nekuřák 66/180 hledá ženu ve věku 
50-60 let. Život je krásný, nezůstávej sama. Tel. 604 735 415 
(20030204)
• ŽENA po  80 vitální, štíhlejší, 160 cm, nekuřačka. Hledá 
spřízněnou duši. Přátelství nezadaného muže, nekuřáka. Tel. 
705103455. (20030101)
• HEZKÁ 58/161 střední postavy s  vyřešenou minulostí, 
by ráda poznala muže, který nesedí doma u TV v papučích. 
Společné výlety, zajít na dobrou kávu, užit si vše, co nám ži-
vot nabízí. Můžeš být i mladší. Jen vážné Tel.: 728 224 849. 
(20030102)
• 68LETÝ Ústečák, hledá přítelkyni pro hezký podzim života. 
Tel.: 607 624 281. (20030103)
• PŘÍJEMNÝ rozvedený nekuřák 66 / 180 hledá ženu ve věku 
50- 60 let. Život je krásný, nezůstávej sama. Tel. 604 735 415. 
(20030104)
• HLEDÁM paní co vařila v  Prostřeno, narodila se ve  Sto-
dě a  bydlí v  Teplicích, prosím ozvěte se. Tel. 737  602  581. 
(20030105)
• JSEM MUŽ 183/70, 55 let, SŠ, nesmělý, málomluvný, op-
timista, kuřák, zajímá mne hudba, sport, příroda, kultura 
a  hledám na  trvalý vztah neobyčejnou, trochu upovídanou 
ženu, zklamanou životem z TP a okolí, co umí pohladit, obe-
jmout a říci „miluji Tě“, která by se mnou chodila nejen na Ma-
lou Paříž. Chci začít nový život s Tebou. Tel.: 728 641 010.

SEZNÁMENÍ
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