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31. ročník

DĚČÍN, CHOMUTOV,
LITOMĚŘICE, LOUNY, MOST,
TEPLICE, ÚSTÍ NAD LABEM

Jiří
Kabourek
– výrazná
osobnost
sportu
na Teplicku
str. 10 a 13

MUDr. JAROSLAV KRÁKORA
NEJLEPŠÍ HEJTMAN PRO ÚSTECKÝ KRAJ

ZADAVATEL A ZPRACOVATEL: ČSSD
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ZKRÁCENÝ VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD
PRO ÚSTECKÝ KRAJ

VOLTE
Č. 45

1. PÉČE O ZDRAVÍ obyvatel Ústeckého kraje

6. DOPRAVA v Ústeckém kraji

Zdraví je nejcennější co máme. Péče o zdraví je naše priorita, zejména po zkušenostech s C-19. Ústecký kraj je
dlouhodobě na posledních místech v základních parametrech zdraví obyvatel.

Kvalita dopravy ovlivňuje každodenní život všech obyvatel
Ústeckého kraje.

Náš cíl. Zajistíme pro obyvatele Ústeckého kraje nejvyšší možnou
odbornou péči o jejich zdraví. Prosadíme zřízení FAKULTNÍ NEMOCNICE v kraji. Zajistíme pro obyvatele kraje nejkvalitnější odborníky i zdravotní péči.
MUDr. Miroslav Jiránek
dlouholetý ředitel nemocnice v Litoměřicích

ZDRAVÍ
BEZPEČÍ
VZDĚLÁNÍ
PROSPERITA
Zdraví Sp rt

Prosperita

KRAJSKÉ VOLBY 2020 – 2. a 3. října

Jan Szántó
bývalý člen Rady ÚK, odborník na dopravu

2. VZDĚLÁVÁNÍ obyvatel Ústeckého kraje

7. ZAJIŠTĚNÉ BYDLENÍ v Ústeckém kraji

Úroveň vzdělání obyvatel je na posledním místě v hodnocení krajů v ČR!

Sociální demokracie ve sněmovně připravila návrh zákona,
který umožní stavět levné komunální byty na pozemcích
obcí.

Náš cíl. Okamžitě po krajských volbách zvýšíme finanční prostředky
do školství a ve spolupráci s ostatními zřizovateli škol zlepšíme podmínky pro vzdělávání na všech úrovních.
Ing. Bc. Petr Jakubec MBA
odborný expert na MŠMT

3. PODPORA POHYBOVÝCH AKTIVIT a sportu
v Ústeckém kraji
Ústecký kraj poskytuje na podporu pohybových aktivit
svých obyvatel nejméně v celé ČR.
Náš cíl. Změníme systém financování sportu. Okamžitě podpoříme
sportující mládež, následně i sportující dospělé. Kraj nemá platit profesionály, ale své obyvatele!!!
MUDr. Klára Pohanková
oční lékařka

Zadavatel: Česká strana sociálně demokratická, zpracovatel: Cíl, akciová společnost v Praze

S PODPOROU:

Náš cíl. Změníme dva základní dopravní parametry dopravy v Ústeckém kraji.
1.
Vytvoříme projekty a zajistíme výstavbu obchvatů dopravně
přetížených měst a obcí
2. Změníme řízení dopravní společnosti tak, aby vycházela vstříc
potřebám obyvatel

Náš cíl. Začneme promyšleně řešit nedostatek zejména nájemních
bytů. Prosadíme dostupné, levné bydlení.
Ing. Petr Benda
bývalý poslanec PS PČR

8. ODBORNOST v řízení Ústeckého kraje
Jsme experty na ministerstvech, řídíme z pozic náměstků
primátorů, starostů, města i obce, řídíme školy, ﬁrmy, jsme
uznávaní lékaři. Naší odbornost chceme vnést do řízení Kraje.
Náš cíl. Chceme odborným řízení resortů odpoutat Ústecký kraj
od posledních míst ve statistikách v hodnocení krajů v České republice.
MUDr. Jaroslav Krákora
lídr kandidátky, dětský lékař, bývalý pos. PS PČR

4. BEZPEČNOST, POŘÁDEK, PRÁVO
v Ústeckém kraji

9. INTEGRACE CIZINCŮ žijících a pracujících
v Ústeckém kraji

Bezpečí, pořádek a právo je základní potřebou člověka pro
jeho spokojený a klidný život.

Přeshraniční prolínání pracovníků je nezvratným standardem v zemích EU i světa.

Náš cíl. Zajistíme kombinací důsledného vymáhání práva a prevencí
zásadní zlepšení pocitu bezpečí a pořádku pro všechny obyvatele. Zapojíme do prevence a restrikce města a obce Ústeckého kraje.

Náš cíl. Zapojit nejen města ale i firmy zaměstnávající cizince do procesu integrace pracujících.
•
Cizinec pracující a žijící v Ústeckém kraji není nepřítel, ale pomáhá ekonomice.

Ing. Roman Lafek
bývalý vyšetřovatel Policie ČR

5. HOSPODAŘENÍ S VODOU v Ústeckém kraji
Voda je cenná strategická surovina. Cena vody stoupá
a bude stoupat.
V Ústeckém kraji máme nejdražší vodu v ČR, my tento stav
chceme změnit a ZMĚNÍME.
Náš cíl. Voda je základní potřebou pro život, nesmí být prostředkem
pro obohacení.
•
Budeme se sanžit snížít cenu vody pro obyvatele Ústeckého
kraje
Ing. Petr Hybner
místostarosta města Klášterec nad Ohří

Ing. Tran Van Sang
odborník na integraci

10. SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Starat se o rodiče, prarodiče a osoby se zdravotním postižením je správné a spravedlivé!
Zajistíme výstavbu nových penzionů a zařízení sociální péče. Zlepšíme
kvalitu a rozsah péče ve stávajících zařízeních. Budeme podporovat
seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří žijí doma - domácí
péče.
MUDr. Hassan Mezian
lékař rehabilitace

Nikdo z nás nechce z úst lékaře slyšet slovo rakovina. Člověku se zamotá hlava a svět
potemní. Rakovina ale neznamená konec života, některé typy, a je jich většina, jsou
úspěšně léčitelné. Tisíce onkologických pacientů již podstoupilo moderní onkologickou
léčbu v Protonovém centru. Již při prvním kontaktu s Protonovým centrem dostane
pacient přiděleného svého osobního koordinátora, který vysvětlí pacientům vše potřebné
a naplánuje termín vyšetření u odborného lékaře v Protonovém centru.
Protonová léčba je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Důležité je mít
dostatek informací včas
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PŘI RAKOVINĚ HRAJE ROLI
KAŽDÁ „VTEŘINA“

Pro každého pacienta představuje rakovina nejen obrovskou
psychickou zátěž, ale lidé se po vyslechnutí diagnózy často nechtějí
vyrovnat s myšlenkou ztráty kvality života. Hledat a zvolit nejvhodnější a nejšetrnější léčbu bývá pro
pacienta často obtížné a leckdy
i zdlouhavé. Nemocný chce být
zkrátka co nejdříve fit.

Příteli, chvátej SOS
Na některé lékařské zákroky
a specializovaná lékařská pracoviště vás bez doporučení či souhlasu obvodního (praktického)
lékaře nebo konkrétního specialisty nepřijmou. Přitom každá
vteřina může hrát roli! Své o tom
ví i pan Vladimír, kterému se život převrátil naruby během jediné
chvilky. Postihl ho infarkt, a aby
toho nebylo málo, k operaci srdce
se přidal i nález na prostatě. Sám
se rozhodl kontaktovat Protonové centrum a domluvil si vstupní
konzultaci s lékařem, následovala
potřebná vstupní vyšetření a nakonec už se pouze ladil přesný termín zahájení léčby.
„Když mi přišlo oznámení diagnózy rakoviny prostaty, již jsem
věděl, že Protonové centrum existuje. Proto jsem ho neprodleně
kontaktoval, přestože jsem neměl
žádné lékařské doporučení, pouze
ambulantní zprávu o zjištění nádoru. Léčbu jsem potom zahajoval
téměř neprodleně po druhé operaci
srdce, která proběhla loni v srpnu,“
říká pan Mizera.
Zhoubný nádor (karcinom)
prostaty je třetím nejčastějším
nádorovým onemocněním mužů.
Od roku 2010 je v České republice každoročně hlášeno přibližně
7 000 nově diagnostikovaných
případů, což je více než dvojnásobek oproti roku 2000. O nemoci se
má mluvit. Důležitým základem
úspěšné léčby je v prvé řádě přijít
včas! Rozhodující totiž je, v jakém
stadiu je onemocnění rakovinou
zjištěno. Navíc někteří lékaři své
pacienty, bohužel, i z nedostatku
časových kapacit nedostatečně informují o veškerých možnostech
léčby.

Dvakrát měř, jednou řež

»

Léčba v Protonovém centru (PTC) je hrazena ze
zdravotního pojištění
Přijít nebo zavolat může kdokoli a ze všech krajů ČR
Nepotřebujete doporučení ani souhlas lékaře
Nejnovější informace najdete na webových stránkách
www.ptc.cz a na Facebooku Centrum protonové léčby

Přestože samozřejmě respektuji odborný lékařský úsudek, manželovy
hodnoty nebyly zase tak kritické
a z různých zdrojů jsem si načetla,
že v takových případech je operace
až krajním řešením,“ zdůvodňuje
svůj nesouhlas s radikálním řešením paní Dagmar.
Chtěla mít, jak říká, co nejvíce
informací o alternativách léčby
a jejím cílem bylo nejen vyléčení,
ale také kvalita života jejího manžela, jemuž byl při banální operaci
cysty na močovém měchýři zjištěn
karcinom prostaty.
„Manžel už se pomalu smiřoval
s operací, ale mně to nepřestávalo
vrtat hlavou, vadilo mi, že mi to
všichni rozmlouvají. Vzala jsem
lékařskou zprávu a poslala ji na e-mail klientského servisu, který
jsem našla na stránkách Protonového centra. Dodnes si myslím, že
z pozice pacienta má každý nárok
na přístup ke všem informacím
ohledně všech možných typů dostupné léčby, a to včetně pozitivních
i negativních efektů s ní spojených,“
stojí si za svým rozhodnutím.

ské centrum se zaměřuje na léčbu
vybraných karcinomů: prsu, prostaty, plic, hlavy, krku, zažívacího
traktu, mozku a míchy a jater, dále
na léčbu lymfomů a nádorů u dětí.
Díky nejmodernější radioterapii
mohou pacienti i během léčby pokračovat ve svých aktivitách, pracovním i osobním životě.
„Mým heslem byla maximální
možná redukce nežádoucích účinků plynoucích z léčby. Chtěl jsem
se co nejvíce vyhnout ozáření zdravých tkání. V mém případě byla
přece jenom řeč o ozařování hlavy
a úst… z dostupných informací

jsem naznal, že právě protonová
radioterapie je v těchto případech
velmi šetrnou alternativou, takže učinit rozhodnutí, jít se léčit
do Prahy, mi netrvalo dlouho,“ říká
o své volbě pan Emil.
Důležitým aspektem léčby není
jen podpora rodiny či blízkých
přátel, ale také mít s kým svá trápení a obavy sdílet. Pacienti často netuší, co si pro ně rakovina
nachystá a jaké nástrahy na ně
mohou číhat. Proto se Protonové centrum rozhodlo jít dále
a ve spolupráci s Nadačním fondem pro protonovou terapii v centru připravují pravidelná setkání
s pacienty před i v průběhu léčby,
ale i s již vyléčenými. Rakovina
může být těžkým nepřítelem, ale
získáním cenných postřehů a načerpáním zkušeností, se s nepříjemnou diagnózou lépe bojuje.
(red.advertoriál)

„Z počátku nám lékaři všude Léčit se a žít
nabízeli pouze chirurgický zákrok
Protonová radioterapie je dnes
a následně hormonální léčbu. uznanou standardní léčbou a praž7
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Navštivte FUNpark Most, lanové centrum s bludištěm,
vyhlídkovou věží nad korunami stromů a dětským hřištěm.
Nachází se nedaleko centra města Mostu na vrchu Šibeník.
Vyhlídková věž je vysoká 26 metrů
s nástupním točitým schodištěm.
Na vrchol věže vede 113 schodů
rozdělených na dvě patra. Z horního
patra se přes koruny zelených
listnatých stromů otevírá nádherný
výhled na centrum města a místní
vrchy Hněvín, Širák a Ressl, ale také
na panorama nedalekých Krušných
hor a nově vzniklé jezero Most.

194 AVOTN
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3D bludiště je určeno pro všechny
věkové kategorie od dětí, přes
teenagery až po dospělé a seniory.
Navrženo je jako třípatrové
s výškou do 10 metrů. Obsahuje
25 rozmanitých spletitých lávek,
lanových překážek a 19 přestupových
domečků umístěných ve dvou až
třech patrech nad sebou.
Součástí areálu je také dětské hřiště a zázemí, kde lze
zakoupit drobné občerstvení jako chlazené nápoje, různé
balené potraviny a samozřejmě i nějakou tu sladkost.

http://funparkmost.cz.webx4.d2.cz/
https://www.imostecko.cz

ER

• Nastavíme koncepci zdravotnictví, která povede ke zkrácení čekacích
lhůt na specializovaná vyšetření
• Zařídíme vznik nových zubařských ordinací a obnovíme zubařskou pohotovost
dostupnou 24 hodin denně
• Zařídíme pokračování naší úspěšné Kotlíkové dotace na další výměnu starých kotlů
• Zahájíme práce na projektech odklonu od uhlí a jeho nahrazení čistějšími zdroji,
zejména v teplárnách
• Zajistíme doplnění a modernizaci IT systémů do škol zřizovaných krajem
• Zahájíme bonusové programy motivující studenty k úspěšnému dokončení
učňovských a středních škol

Provozní doba
o prázdninách je denně
již od 10 do 19 hodin.
Jednorázové vstupné
do 3D bludiště vás
vyjde na 50 Kč a výstup
na vyhlídkovou věž
pak na 20 Kč.
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www.anobudelip.cz
www.chcemelepsicesko.cz
AndrejBabis
Zadavatel: ANO 2011, zpracovatel: PRODUCTION TEAM, s.r.o.

Pro pana Jiřího Kabourka
z Bořislavi na Teplicku je
osmdesátka, kterou slavil
v dubnu, pouze číslo. Jeho
aktivní život se točí kolem
sportu, i díky němu je stále
fit. Muž, který ctí sokolské
tradice, dlouhá léta učil
v Bystřanech, z nichž se
přesunul na teplickou ZŠ
Buzulucká, kde vyučoval,
zástupcoval a nakonec
zastával funkci ředitele.
Sám je pyšný na to, že se
mu podařilo v závěru své
profesní kariéry prosadit
a realizovat vybudování
spojovací chodby mezi
školními pavilóny
a centrální šatny. Zároveň
měl řadu mimoškolních
sportovních aktivit:
zasloužil se o rozvoj sportu
v Bystřanech, kde založil
TJ Sokol Bystřany a oddíly
volejbalu a stolního tenisu,
stál také u zrodu pinčesu
v Bořislavi. Pan Kabourek se
mimo jiné výrazně přičinil
o vznik Asociace školních
sportovních klubů okresu
Teplice. Byl po založení
jejím předsedou až
do odchodu do důchodu.
V současné době je
trenérem bořislavské
pinčesové mládeže, navíc
občas hraje za tamní Sokol
mistrovské zápasy mužů. Je
potřeba napsat bez okolků:
Kabourek je nezmar!
Jak je pro vás důležité se pořád
hýbat a být aktivní?
Moc. Prodlužuje to život! Pečuji
o zahradu v Bořislavi, kam jsem se
oženil před 53 roky. K tomu hraji
stolní tenis, trénuji mládež.
Sport k vám patří od dětství?
Byl jsem dítě z vesnice, vyzkoušel jsem všechny možné sporty.
Po válce lidi tíhli ke sportu, mě
chytl na študiích tělocvik. Byl jsem
hodně aktivní, to mám po otci.
(Pokračování na str. 13)
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Jiří Kabourek

CHCEME S VÁMI DÁL ROZVÍJET NÁŠ KRAJ
Vážený voliči.
Ústecký kraj je mým rodným. Zde jsem vyrostl, založil rodinu, žiji a více jak dvě desítky
let pracuji jako drobný živnostník v oboru návrhů a realizací interiérů i exteriérů.
Tento kraj mi přirostl k srdci a považuji ho za svůj domov. Jsem otcem dvou synů
Vojty a Matěje. V listopadu mi bude 48 let.
Protože mě život v našem kraji zajímá, jsem po celý svůj dospělý život politicky
činný. V roce 2005 jsem získal mandát zastupitele města Dubí a tento vykonávám
do současnosti. To doufám, že svědčí o tom, že funkci vykonávám dobře a ve prospěch
občanů Dubí. Druhé volební období jsem i členem rady města.
V roce 2008 – 2012 jsem byl zvolen zastupitelem Ústeckého kraje, kde jsem byl členem
kontrolního výboru, dozorčí rady Krajské zdravotní a sportovní komise. Od roku
2016 jsem opět členem kontrolního výboru zastupitelstva ÚK. V neposlední řadě
vykonávám šestým rokem funkci přísedícího u krajského soudu v Ústí nad Labem.
Nepatřím mezi ty, co jen remcají v hospodě u piva, a jen kritizují ty druhé. Rád bych
se i nadále aktivně zapojil do rozvoje Ústeckého kraje, hlavně v oblasti sportu,
kulturních a volnočasových aktivit. Proto jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva
Ústeckého kraje a chci pracovat s vámi „ společně za náš kraj“.

5. místo

TOMÁŠ ZÍKA
47 let, živnostník, Dubí

8. místo

39. místo

Ing. KOHLÍČEK JAROMÍR, CSc.

KOŘANOVÁ IRENA

67 let, OSVČ, Teplice

69 let, vet. techn. v důch., Krupka

18. místo

47. místo

HANOUSKOVÁ JITKA

DBALÝ JIŘÍ

68 let, taj. OV KSČM, Újezdeček

70 let, st. zam. PČR v důch., Krupka

26. místo

50. místo

Bc. BRÁZDA LUKÁŠ

ZIGMUNDOVÁ MARTINA

30 let, ved. STYLE CZ, Bílina

49 let, pokojská, Duchcov

29. místo

– výrazná osobnost
sportu na Teplicku

PŘIKRYL LUKÁŠ
35 let, strážník MP, Teplice

VOLTE ČÍSLO 63 – VOLTE KSČM

(Pokračování ze str. 10)
Aktivista jste byl později také
jako učitel.
Mně to prostě bavilo. Snažil jsem
se zajistit pro děti co nejlepší podmínky, aby se mohly věnovat sportu.

i Martina Fenina, který si zahrál
fotbalovou bundesligu. V ping
pongu Kubu Berana, který pak
hrál za Teplice divizi. A Vláďa Nevrkla se tenkrát ve stejném sportu
dostal až do druhé ligy v Jablonci.

Souhlasíte, že v současnosti je
pro to, aby děti sportovaly, důležitá především výchova rodičů?
Určitě! Ale je to těžké. Podnikatelé nemají na své potomky
čas, všeobecně mladí rodiče chtějí
hodně vydělávat, budovat kariéry.
Přitom rodina je základem pro to,
aby děti sportovaly, aby něco dělaly. V současné době je těžké děti
u sportu udržet, mají mnoho lákadel. I vinou tohoto jsou úplně jiné,
Podařilo se Vám prosadit za- než jsme byli my. Žijí v blahobytu,
ložení Asociace školních spor- chtějí mít vše hned. Ale tak to netovních klubů. Proč to pro Vás jde, musí si řadu věcí zasloužit.
Všímáte si, že některé děti bebylo důležité?
Díky tomu byla řada dětí vede- rou sportování jako povinnost?
Je to tak. Ne všechny děti hrají
ná na školách ke sportu. Je dobře,
že to vydrželo, že stále fungu- jen proto, že samy chtějí. Někdo
je celá řada školních akcí. Zažil přijde pouze z popudu rodičů, příjsem na školních sportovních liš ho to nebaví. To se brzy pozná.
akcích hodně dobrých dětí, kteří Dítě, které sport miluje, ho hraje
to někam dotáhli. Měl jsem třeba i po tréninku.
A jaké jsou nyní pro děti podmínky ke sportu, který je hodně
finančně náročný? Je podporovaný dostatečně státy a městy?
Myslím, že ano. Ale bohužel
se objevují různé dotační kauzy,
teď zrovna ta s Peltou. Ty potom
pohledu na dotace škodí. Musím
chválit teplický magistrát za to, jak
pečuje o školství. Školy jsou nádherné, moderní, stejně tak i přilehlá hřiště.

Hodně diskutovaná byla v posledních měsících „kauza Stloukal“; hokejový trenér Techniky
Brno měl ke svým 15letým svěřencům hodně arogantní proslov, ve kterém byla spousta vulgarit. Zaznamenal jste ho?
Ten přístup se mi nelíbil. Určitě
je potřeba být na dítě přísný, ale
nemůže tam být arogance a vulgární slova. Trenér a učitel musí
být pro děti vzorem, to platilo dříve, platí dnes a bude platit stále.
Vždyť vzpomeňte na své dětství
a na učitele ve škole.

V Bořislavi stále trénujete
mládež stolní tenis. Kolik máte
v oddílu dětí?
Osm. Bylo jich více, ale na vesnici je těžké sehnat děti do klubu. Navíc je málo dobrovolných
trenérů. Já třeba nikdy nechtěl
za tréninky peníze. Zadarmo to
nikdo dělat jen tak nechce. Navíc
současná mládež nemá trpělivost,
pokud hned nedosáhne výsledků.
Ale k těm je potřeba čas, věnovat
se tomu, co člověk dělá.
Celkově ale máte ve vesnickém klubu stolního tenisu hodně
sportovců, že?
To ano, základnu máme poměrně širokou: 24 mužů a 8 mládeže.
Pravidelně máme v soutěži nejméně 4 mužstva mužů. Jen nás
trápí náš sál, který je z počátku
minulého století. Potřebovali bychom, aby byl širší o metr. Naštěstí
máme na krajskou soutěž povolení
od krajského svazu.

Ano, je to tak, jak říkáte. Jak by
to mělo s výchovou dětí ve sportování být podle Vás?
Především je nutné každé dítě
posuzovat individuálně. Na někoho platí tvrdší ruka, někdo potřebuje být naopak pořád chválený. Je
to dlouhá a náročná práce, která
vyžaduje souhru trenéra, rodičů
a učitele. A každý z nich má při
Děkuji Vám za rozhovor
vedení dítěte ke sportu své nezaa
do
dalších let přeji mnoho rastupitelné místo. Pro toho, kdo má
sport a děti rád, je to ale zároveň dosti ze sportování a také z Vaší
trenérské práce na vesnici.
práce radostná.
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pro děti a rodiče

Město Litvínov zve na výstavu do zámku Valdštejnů

TIP na výlet:
do ráje Trabantů

Vhodné i pro
rodiny s dětmi

TRABANT MUZEUM
Expozice v Praze je věnována automobilům Trabant,
jejich předchůdcům a socialistické každodennosti.
V muzeu naleznete více jak 4 874 kusů exponátů,
386 Trabantů a 156 dalších aut. Pro děti je připravena
závodní dráha, funkční model vláčku a trenažér.
Adresa: Plzeňská 215b, 150 00 Praha 5 - Motol
Otevírací doba: Po - Ne 9 - 17 hod.
Vstupné: plné/důchodci/rodinné: 99/69/199 Kč
Parkoviště: u muzea, zdarma Občerstvení: v muzeu
Telefon: +420 725 555 149 , www.trabantmuzeum.cz

ZÁMEK VALDŠTEJNŮ

ul. Mostecká čp. 1, 436 01 Litvínov | Tel. 603 151 600 | www.litvinov.cz

Ústecký kraj nesmí být
odpadkovým košem
republiky
Lídrem kandidátky je dlouholetý
úspěšný starosta města Dubí, který
změnil jeho vnímání po v minulosti
nechvalně proslulé E55. V hnutí má
proto na starosti spolupráci s obcemi
a městy napříč krajem, regionální rozvoj a politiku, životní prostředí
a sociální oblast. Pro krajské volby zastupuje okresy Teplice
a Chomutov.

Lukas Wünsch:

Z Ústeckého kraje
uděláme Zahradu Čech
Místostarosta města Litoměřice se chce
společně s kolegy z hnutí zasadit o to,
aby se Ústecký kraj postupně zbavil
nálepky průmyslové, špinavé oblasti.
Litoměřice jsou jedním z tahounů
v Národní síti zdravých měst a rád
by, aby se náš region co nejdříve stal
Zdravým krajem. Na starosti má cestovní ruch a kulturu.

Těch, co nerespektují
nic, není třeba se bát
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 audiopanel vás překvapí zvuky chladicí
věže, turbíny a dalších zařízení
 děti si užijí zábavné i poučné křížovky
a hlavolamy na téma energetiky
a skákacího panáka se skřítky Enery
 podíváte se ze 144metrové rozhledny
na nejvyšší industriální stavbě v ČR

Kontakty: Infocentrum Elektrárny Ledvice | 418 48, Bílina |
tel. 411 102 313 | infocentrum.ele@cez.cz | www.cez.cz

vick

á

Předseda hnutí Severočeši.cz, bývalý
ředitel Městské policie v Mostě,
státní policista, voják, v letech 2013
až 2017 poslanec PČR, v současné
době zastupitel a radní města Lom
vystudoval Vysokou vojenskou leteckou
školu a Vojenskou akademii. Studium
a předchozí praxe jej předurčují věnovat se v kraji především otázkám
bezpečnosti a dopravy.

Senátor Jaroslav Doubrava:

Zákony musí platit pro
všechny bez výjimky
Zájmy slušných lidí za krajské město Ústí
nad Labem hájí v Senátu Parlamentu
ČR s přestávkou už třetí volební období.
K tomu, aby platilo krédo v titulku, je
potřeba posílit policejní sbor, zlepšit
jeho technické vybavení a zvýšit počet
policistů v ulicích. Důraz klade také
na prevenci kriminality mládeže.

www.severocesi.cz 

w w w. s e v e r o c e s i . c z
Ing. Bc. Radek Slavík:

Ochráníme slušné před
nepřizpůsobivými
Pochází ze Strakonic, při služebních
cestách si natolik zamiloval Šluknovsko,
kam se s rodinou přestěhoval.
Protože mu není lhostejné, kde žije
a kde vyrůstají jeho děti, vstoupil
do komunální politiky.
Společně s kolegy získal tři mandáty
v zastupitelstvu města Rumburk. K jeho silným tématům patří
cestovní ruch, zdravotnictví ve Šluknovském výběžku a ekonomika.

Ing. Rostislav Domorák:

Kvalitní zdravotnictví
zajistíme i v Lounech
Již na zaslouženém odpočinku zúročuje
své bohaté zkušenosti z předchozí
praxe ve prospěch seniorů a příspěvků
skutečně potřebným. K dalším jeho
tématům patří bezpečnost kraje
s důrazem na zapojení Aktivních záloh
Armády ČR ve prospěch kraje a sociální
práce s různými cílovými skupinami. V letošních podzimních volbách
bude kandidovat do Senátu PČR za Lounsko.

Mgr. Šárka Štruplová
Růžičková, MBA:

Do krajského rozpočtu
musí mluvit i města
a obce
Velká patriotka, zastupitelka města
Rumburk dobře zná specifika této
části Ústeckého kraje. Ráda by proto
obnovila tzv. šluknovské desatero,
které vnímá jako jeden z účinných nástrojů k řešení problémů
v sociálně vyloučených lokalitách i k potírání drobné kriminality.
K jejím silným stránkám patří lokální ekonomika. V podzimních
volbách bude za Děčínsko kandidovat do Senátu PČR.

Severočeši.cz - Z regionu do kraje

Zadavatel: Severočeši.cz / Zpracovatel: Agentura IS / Inzerci hradí zadavatel

P

 letecké snímky vás přenesou nad
severočeskou krajinu
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Ing. Petr Pípal:

Ing. Bronislav Schwarz:

 díky 3D projekci se ocitnete mezi
dinosaury a budete svědky vzniku uhlí

 živý strom vám dovolí změřit on-line
jeho fotosyntézu

Zveme vás do litvínovského zámku
Valdštejnů na setkání s dílem Jiřího Trnky, umělce, který nejvíce však proslul
jako filmař a ilustrátor. A právě kolem
ilustrace dětské knihy se na výstavě
všechno točí… O jeho umu, talentu
a stylové rozmanitosti se mohou návštěvníci přesvědčit prostřednictvím
více nežli 130 originálních ilustrací
z dnes již klasických knih, jakými jsou
kupříkladu České pohádky, Broučci, Míša
Kulička, Fimfárum a mnohé další.
Jedinečná kolekce ilustrací je doplněna loutkami
z Trnkových animovaných filmů – pro řadu z nich
stala se kniha inspirací. Za všechny jmenujme Staré pověsti české, Osudy dobrého vojáka Švejka, Bajaja či Sen noci svatojánské.
Ve druhé části výstavy se díky interaktivním projekcím návštěvník stává přímým účastníkem a hrdinou jeho nejznámější knihy Zahrada.

Výstavu podpořil Svazek obcí v regionu Krušných hor.

Nabízíme akční, interaktivní
a zážitkovou expozici:

 virtuální realita vás vtáhne do moderního
provozu nové uhelné elektrárny

Hnutí Severočeši.cz postavilo do podzimních voleb silnou pětapadesátičlennou kandidátku, kterou
vedou zkušení lidé z komunální politiky a různých oborů činnosti napříč celým Ústeckým krajem.
Pojďme se blíže seznámit s čelem kandidátky. Jejich společným krédem je kvalitní týmová spolupráce.

Prohlídky: út-ne 9.00, 10.30, 13.00, 15.30 hodin.
Výstava je přístupná do 9. ledna 2021.

VÍTEJTE ZPĚT
V INFOCENTRU
ELEKTRÁRNY
LEDVICE

Základem úspěchu je kvalitní tým

Situace týkající se zásob vody byla v České republice na začátku letošního
roku ještě horší než loni. Vlna veder znepokojila obyvatele měst a obcí
v řadě lokalit Ústeckého i Libereckého kraje. Ti obyvatelé severu Čech,
kteří jsou na území působnosti Severočeské vodárenské společnosti a jejího
provozovatele, ale žádné obavy mít nemusejí. Podle slov mluvčího SVS Maria
Böhmeho nemohla distribuční systém zaskočit ani současná dlouhotrvající
suchá období.

Lidé na severu
Čech se sucha
obávat nemusejí

Jsou povrchové nádrže v Krušných a Jizerských horách, sloužící k zásobování vodou, dostatečně naplněné?
Povrchové nádrže jsou zaplněné z 85 procent a výše, takže u nás
na severu není důvod k obavám.

Jsou v budoucích letech v plánu investice do vodní infrastruktury, které by navýšily kapacitu povrchových zásob?
Je třeba si uvědomit, že zásoby vody primárně řeší stát. SVS si
takzvanou surovou vodu k výrobě vody pitné od státu kupuje.

Řada měst již musela sáhnout k zákazu odběru povrchových vod
z menších i větších vodních toků. Pociťuje SVS v tomto směru
nějaké problémy?
Problémy s odběrem povrchové vody nyní nemáme. Dodávka vody je v rámci celého území plynulá. V případě lokálních
zdrojů a jejich dočasně snížené vydatnosti se tato situace řeší
zavezením vody do vodojemu tak, že to koncový zákazník nepozná – voda z kohoutku mu stále teče. V regionech, které
zásobujeme, zatím neevidujeme obec, ve které by byl vydán
zákaz. Vydání zákazu je vždy v kompetenci obce a týká se odběru povrchových vod pro účely zalévání zahrady, napouštění
bazénů a podobně. Nesouvisí s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu.

SVS průběžně monitoruje stav a kapacitu vodních zdrojů. Na území působnosti SVS, tedy v Ústeckém a ve větší části Libereckého
kraje, tvoří cca 42 procent zdroje podzemní (prameniště, zářezy,
vrty) a 58 procent zdroje povrchové (nádrže, údolní přehrady). Stává se tak, že některé lokální podzemní zdroje pitné vody v průběhu
času mění svoje parametry, ať už je to vydatnost, nebo některé
kvalitativní parametry (s ohledem na mělkost a vliv například zemědělské činnosti). V tu chvíli se tak bavíme o investicích SVS.

Spotřeba vody se u nás v posledních letech pohybovala na osobu a den kolem 90 litrů. Jak je tomu dnes?
V domácnostech je v posledních letech situace poměrně stabilní,
spotřeba se pohybuje mezi 88 až 92 litry na osobu a den. Poslední dva roky se kvůli velmi suchým obdobím nacházela u horní
hodnoty, tedy 92 litrů. Letos očekáváme, že se vrátí zhruba na
90 až 91 litrů. Mezi evropskými státy máme jednu z nejmenších
spotřeb, ve Spojených státech dosahuje průměrná spotřeba
i trojnásobku.
Je k dispozici dostatek cisteren například na zavážení vodojemů
v obcích?
Ano, techniky máme dost a náhradní zásobování stíháme.
Které jsou nejvýznamnější vodní zdroje na severu Čech?
Jde zejména o povrchové nádrže Krušných a Jizerských hor.
V Krušných horách jsou to vodní díla Přísečnice, Fláje, Křimov
a Kamenička, dále Chřibská v Lužických horách, v Jizerských
horách nádrže Josefův Důl a Souš. Také jsou to významné podzemní zdroje vody v oblasti Litoměřicka, Českolipska, Děčínska
a v oblasti Liberec-jih.

Podnikatelský záměr SVS sleduje jeden z cílů, kterým je plnění legislativních podmínek pro pitnou vodu, a investice směruje
převážně do modernizace a zkapacitnění úpraven vod, do zajištění nevyhovujících zdrojů pitné vody, do rekonstrukcí vodojemů. Důležité jsou také investice do vodárenských systémů, kam
aktuálně patří například rekonstrukce významného přivaděče
pitné vody z úpravny vody Velké Žernoseky do Ústí nad Labem,
který zásobuje téměř 110 tisíc obyvatel.
Co se finančního objemu týče, pro rok 2020 je vyčleněno
cca 16 milionů korun na náhradu nevyhovujících zdrojů pitné
vody, cca 176 milionů korun na modernizaci úpraven vod, deset
milionů korun na rekonstrukci vodních zdrojů a 37 milionů korun
na rekonstrukci vodojemů. V širším horizontu podnikatelský záměr počítá v období 2021 až 2025 s investicemi do zajištění pitné
vody ve výši bezmála dvou miliard korun.
V uvedené částce však není započítáno řešení zajištění pitné vody
na území Libereckého kraje, a to konkrétně pro území Hrádecka,
Chrastavska a Frýdlantského výběžku. V této lokalitě se připravujeme na dopady těžby polského dolu Turów. Vycházíme z naší studie,
která hovoří o ohrožení zásobování pitnou vodou asi 30 tisíc obyvatel postižené lokality. Přesné údaje k finančním nákladům vzejdou
až z projektové dokumentace, orientačně se náklady pro celou dotčenou oblast pohybují ve výši 2,136 miliardy korun. Na naši část
území by připadaly náklady ve výši zhruba 800 milionů korun.

První abonentní koncert nové sezony se v Teplicích uskuteční 8. října 2020.
Filharmonici se ale představí i během září, kdy je čekají přesunuté koncerty z jara a léta.
Před zahájením nové koncertní sezony odpovídá na aktuální otázky ředitel teplické
filharmonie Mgr. Roman Dietz.

Severočeská filharmonie

vstupuje do nové koncertní sezony

Jak se dotkne celosvětová situace abonentní sezony v Teplicích? Lze očekávat, že do Teplic
přijedou všichni zahraniční hosté?
Otázku nových pravidel a opatření při pořádání hromadných
akcí řeší všechny kulturní instituce a největším problémem zůstává nepředvídatelnost a často se
měnící podmínky doslova ze dne
na den. Věříme, že budou moci
všichni plánovaní sólisté na naše
koncerty přijet a nebude docházet
k výrazným změnám v dramaturgii našich koncertů.
Zahraniční koncertní zájezdy
také tvoří významnou část činnosti filharmonie. Jak to bude
v nejbližší době?
Zahraniční koncerty jsou velkým problémem. Kromě již zrušených zahraničních koncertů
v první polovině tohoto roku, nám

V čem bude letošní začátek sezony jiný?
Máme za sebou půl roku výjimečné situace, kdy jsme byli
nuceni postupně rušit 52 tuzemských i zahraničních koncertů.
Přizpůsobili jsme se daným podmínkám, zcela jsme přepracovali
letní koncertní sezonu a 2. června jsme zahájili cyklus pravidelných letních koncertů pro teplické posluchače v Šanovské mušli

a Zahradním domě. O tyto koncerty byl velký zájem, sál Zahradního domu byl vždy zcela zaplněn
a průběh koncertů jsme přenášeli
i do venkovních prostor Zámecké
zahrady. Celkem se uskutečnilo

30 koncertů, které navštívilo více
než 4 000 posluchačů. Závěrečný
koncert letní sezony se uskutečnil
15. srpna již v Koncertním sále
Domu kultury, kam jsme se vrátili po dlouhých čtyřech měsících.

Již 7. a 8. září mohou posluchači
navštívit přeložená představení
muzikálu Jesus Christ Superstar
a celé září bude patřit koncertům
na různých místech České republiky. Severočeská filharmonie
Teplice bude například účinkovat na dvou koncertech v rámci
Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově, nebo
na slavnostním open air koncertu
v Litoměřicích. Tepličtí posluchači
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Mgr. Roman Dietz, ředitel
Severočeské filharmonie Teplice.

byly bohužel zrušeny i zahraniční
koncerty až do konce roku 2020.
Jak to bude v následujícím roce,
nikdo prozatím neví. Pokud se
zahraniční koncerty budou rušit,
zcela jistě budou mít více možností
navštívit naše koncerty posluchači
v tuzemsku. Ovšem i některé naše
tuzemské aktivity jsme museli již
nyní též rušit. V listopadu jsme
plánovali například 10 koncertů
pro školy s velmi zajímavým pů-

Filharmonie má za sebou zcela
mimořádné období. Jaké zkušenosti tím ale také získala?
Museli jsme se přizpůsobit dané
situaci, ovšem nedisponujeme
prostředky, které by nám umožnily například přenášet koncerty
on-line. Myslím, že toto není cesta do budoucnosti, kultura se bez
reakce diváků neobejde a všechna
jiná řešení jsou jen provizorní náhrady. Musíme se naučit žít s novou realitou, musíme přijmout
skutečnost, že virus tady s námi
byl, je a bude. Každopádně nesmíme propadnout panice a strachu
se stýkat, navštěvovat společenské

akce, koncerty, výstavy. Musíme
se naučit opět plnohodnotně žít,
nejen přežívat u televize či počítače a čekat, že se situace změní
sama od sebe. Pevně věřím, že se
lidé nebudou obávat navštěvovat
naše koncerty a plně si užijí neopakovatelný zážitek z koncertního
sálu.
Prakticky tedy jak to bude
od prvního koncertu?
Jediným omezením bude prozatím limit počtu návštěvníků
koncertů. Pokud nenastane krizová situace, abonenti nemusí mít
žádnou obavu, že by o své koncerty přišli, ale bohužel budeme prodávat jen omezený počet zbylých
vstupenek do uvedeného limitu.
Plánujeme koncertní sezonu tak,
aby naši posluchači nepocítili žádné změny, i když zřejmě bude platit povinnost mít při našich koncertech roušky. Uvědomujeme si,
že jejich nošení je nepohodlné, ale
bohužel nejsme schopni tuto situaci ovlivnit. Stále se jedná o lepší
variantu, než abychom koncerty
museli zcela rušit jako na jaře.

Máme 120 let zkušeností v poskytování komplexní rehabilitační péče. Jsme
součástí Pardubického kraje, podhůří Orlických hor, ležíme v malebném městečku
v chráněné oblasti Přírodního parku Orlice. Jsme na hlavní železniční trati PrahaČeská Třebová. Nevíte, jak se k nám dostanete? Zavolejte, rádi Vám poradíme nebo
si pro Vás přijedeme!
K léčení přijímáme klienty z celé ČR, na základě: ,,Návrhu na léčebně rehabilitační
péči v odborné léčebně“, schválený revizním lékařem. Nabízíme 184 lůžek, včetně
nadstandardních, bezbariérových pokojů. Preferujeme lidský přístup, založený
na důvěře a otevřené komunikaci. Během pobytu Vám bude k dispozici tým
odborníků z řad zdravotníků i nezdravotníků. Nabízíme také samoplátecké pobyty
a informace k nim naleznete na našich webových stránkách.
Přijeďte si k nám zlepšit Vaše zdraví! Využijte naší volnou kapacitu.
Těšíme se na setkání s Vámi.

golfbarbora.cz

vodním programem zaměřeným
na 250. výročí narození Ludwiga
van Beethovena a na jeho teplické
setkání s Johannem Wolfgangem
Goethem v roce 1812. Měli vystupovat společně se Severočeskou
filharmonií i známí herci. Vzhledem k doporučením snížení rizika nákazy a obavám ředitelů škol,
jsme nakonec byli nuceni přeložit
tento již hotový projekt na rok
2021.

mohou navštívit i koncert 23. září,
kde naše filharmonie doprovodí
nejlepší studenty teplické konzervatoře.



Mgr. Světlana Jeřábková, ředitelka

www.rehabilitacniustav.cz 

tel.: 465 544 207
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PŘIPOMÍNKY HORNICTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Ohlédnutí za někdejším
hornictvím na Bílinsku

Na Bílinsku tak rostly v různých
místech hnědouhelného revíru
hlubinné i povrchové doly jako
houby po dešti. Připomeňme si
některé z obcí, které byly důlní
činností zasaženy buď přímo nebo
v jejich těsném sousedství doly
existovaly.

SVĚTEC
Jeden z prvních povrchových
dolů vznikl u Světce. Od konce 19.
století, kdy parní rypadla a lokomotivy urychlily odkrývání slojí,
začalo se ve větší míře těžit uhlí
lomovým způsobem. Na skrývkové práce se zde specializovala firma Berndt, která vlastnila 7 bagrů
a 26 úzkorozchodných parních
lokomotiv k odvozu zeminy. Dobývání uhlí povrchovým způsobem pak zanechalo hluboké stopy
v krajině.

CHOTĚJOVICE

Ledvicemi a přilehlým hnědouhelným revírem procházely dvě železniční tratě - Praha - Duchcov, otevřená roku
1873 a dále železnice Plzeň - Březno - Chomutov. Z Ledvic vyjížděly vlaky s uhlím, které bylo vytěženo na dolech
Korunní princ Rudolf, Frauenlob, Amalie a na dalších. Snímek pochází z počátku 20. století.

Uhlí se na Bílinsku dobývalo
v malém již od počátku 19. století,
avšak skutečný rozvoj industrializace započal v šedesátých letech
19. století a dynamicky pokračoval v následujícím čtvrtstoletí. Základní příčinou prudkého
vzestupu křivky průmyslového
podnikání bylo zavedení železniční dopravy, která zpřístupnila
energetické a surovinové zdroje
výrobcům a umožnila transport
uhlí a produktů k odběratelům.
V roce 1858 začal provoz na železniční trati mezi Ústím nad
Labem a Teplicemi a v roce 1867
společnost Ústecko-teplické dráhy
dokončila další úseky tratě do Duchcova a pokračovala směrem
na Most. Uvnitř hnědouhelného revíru Bílinska pak probíhala
stavba lokálních tratí - roku 1871
z Duchcova do Světce a v roce
1874 z Bíliny do Trmic.
Na rozdíl od východní části hnědouhelné pánve, kde se udržovali
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dřívější těžaři, získali na Bílinsku
a Duchcovsku převahu kapitálově
silní podnikatelé, z nichž můžeme jmenovat např. Duchcovský
uhelný spolek a doly R. Hartmanna okolo Ledvic. Na severozápad
Čech přicházely tehdy tisíce lidí
hledat práci při stavbě železničních drah a při skrývkách zeminy
na povrchových dolech. Zpočátku se v četných dolech Bílinska
uhlí nemohlo dobývat efektivněji
a ve větších hloubkách, neboť těžba probíhala v závislosti na lidské
síle bez využití výkonnějších pohonů. Možnost uplatnění technického pokroku se naskytlo až
teprve roku 1872, kdy byl v dole
Karolinen Zeche na Bílinsku zřízen vůbec první stroj poháněný
parou. Na pozdějších nových dolech se potom od počátku zaváděla
moderní technika hlavně do provozu a do dopravy, kde lidskou
práci a zvířecí sílu nahradily důlní
lanovky s parním pohonem a ře-

tězové dráhy, třebaže samotné rubání zůstávalo dlouho na původní
úrovni.
Vzrůst těžby v padesátých a šedesátých letech 19. století byl
podporován vývozem uhlí do německých zemí. V následujícím
období kromě exportu velkou část
výtěžku spotřebovávala průmyslová odbytiště v Čechách, a přibližně osminu celkové těžby dolů
odebíraly podniky v nejbližším
okolí šachet. Do konce sedmdesátých let se stalo uhlí nejdůležitější surovinou pro výrobu energie k pohomu strojů. Exploatací
uhlí jako energetického zdroje se
tak zapojily veškeré doly do širšího procesu průmyslové revoluce
v českých zemích. Uhelná těžba
společně s vhodnými surovinami
pro průmysl a výhodnými dopravními poměry vytvořila základnu
pro vznik nových průmyslových
odvětví a pro přechod malovýroby
k tovární velkovýrobě.



Do roku 1848 byly Chotějovice majetkem světeckého arcibiskupského velkostatku. Po zrušení
feudální správy se staly součástí
obce Světec. Také tato osada musela ustoupit těžbě uhlí. V roce
1924 zmizely její poslední domky na pravém břehu řeky Bíliny
a nová osada stejného jména byla
vystavěna u cesty k Ledvicím.

RADOVESICE
Vesnice Radovesice, rozložená v úrodném údolí Lukovského
potoka, si udržovala trvale svůj
zemědělský ráz. Jen na okraji vsi
se nacházely cihelny, kamenolom
a pily. V roce 1971 přestala obec
zcela existovat. Celé radovesické údolí totiž překryla obrovská
výsypka povrchového velkodolu
Maxim Gorkij. Ještě dříve, než Radovesice zmizely naváženou hlušinou, prováděli zde velké výzkumy
archeologové z teplického muzea,
při nichž odkryli osady vůbec prvních zdejších zemědělců z doby
před sedmi tisíci lety a navíc také
keltské sídliště.

Jeden z blíže neurčených hnědouhelných dolů mezi Bílinou a Duchcovem
v roce 1894.

v šedesáti domech, v roce 1880 už
obec vykazovala 1 728 obyvatel
a 123 domů a roku 1910 při sčítání lidu se tady napočítalo 4 466
osob a 272 domů. Uhelné zásoby
pod Ledvicemi stály za to, aby
těžařstvo Eleonora v roce 1905
odkoupilo část obce a postavilo
nové domy o něco východněji.
Tím se předznamenal další osud
této obce. V roce 1966 i tyto nové
Ledvice přestaly existovat, neboť stály v cestě těžbě uhlí. S tím
také souviselo též odebrání statutu města již v roce 1954. Z ně-

Na záběru z roku 1900 spatříme jedno z prvních korečkových rypadel,
odkrývající nadloží horniny na povrchovém lomu Ludvík u Bíliny.

JENIŠŮV ÚJEZD

LEDVICE
Kromě dolů se u Ledvic nacházelo 12 cihelen, továrna na porcelán, šamotové a hliněné zboží.
Přírůstek zdejšího obyvatelstva
byl mimořádně vysoký i na poměry v hnědouhelném revíru.
V roce 1869 tady žilo 413 osob

Lukášek J., 9 let

kdejší poměrně velké obce toho
totiž mnoho nezbylo. Zanikl kostel, statky, železnice s nádražím
i mnoho domů. Přesto obec nikdy nezanikla a život zde plynul
dál. Tak tomu bylo až do přelomu
20. a 21. století, kdy těžba přestala bezprostředně zasahovat obec,
takže se mohlo přistoupit k opravám a rekonstrukcím domů,
k další výstavbě a novému rozvoji. Po 52 letech se tak 1. prosince
2006 vrátil status města, třebaže se
jednalo o nejmenší město Ústeckého kraje.

Pohled na důlní zařízení hlubinného a povrchového lomu Hartmann
u Ledvic. Výhodná poloha u železniční vlečky a velmi mocná uhelná sloj
umožnila vybudovat na svou dobu moderní těžební provoz.
Snímek je pořízen okolo roku 1880.

Úrodná krajina západně od Bíliny poskytovala dobré podmínky
k osídlení již v pravěku. V selských
pískovnách jižně od obce bylo
v 19. století odkryto největší pohřebiště Keltů ve střední Evropě,
čítající 130 hrobů. Vesnice je poprvé uvedena v písemných pramenech k roku 1352. Zdejší obyvatelé
se věnovali zemědělství, také se
tady pěstovala vinná réva a chmel.
Kolem roku 1800 se v Jenišově
Újezdě vyráběly hliněné džbánky

k transportu bylanské hořké vody.
Cihelny, výroba hliněného zboží
a pila patřily k jediným nezemědělským podnikům v této výstavné
obci. Ve druhé polovině 19. století
se tady usazovaly rodiny horníků
pracujících na dolech u Břežánek,
Břešťan a Bíliny. Jenišův Újezd
jako obec zanikl ke dni 31. prosince 1975, přičemž nedlouhé poté
byla vesnice zbourána, neboť se
nacházela v dobývacím prostoru
dolu Maxim Gorkij.
Pavel Kovář
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Jak se žije

SENIORŮM
Na to jsme se zeptali předsedkyně výboru
spolku seniorů Zvonkohra z. s. SENSEN
Teplice, jehož motto zní LIDÉ SPOLU A SOBĚ,
Ing. Heleny Voctářové.
Jak jste začínali?
Klub vytváříme v Teplicích my
ve zralém věku, jimž se v čase
za středem života významně změnily životní okolnosti a je třeba se
s tím vyrovnat. Je správná chvíle
poznat nové přátele. Udělat něco
pro sebe i pro druhé, podělit se
o to, co známe a být spolu. Klub byl
založen 1. března 2014, zapsaným

spolkem jsme od 17. 2. 2015. Jsme
zkrátka senzační senioři. Můžete
za námi přijít a těšit se ze života,
zůstat fit, na dobré vlně a ve skvělé
kondici. Máme mnoho výtečných
plánů a cílů a také je úspěšně realizujeme. Spojuje nás přátelství
a porozumění. V době koronavirové krize jsme se vzájemně podporovali telefonem či emailem,

Na II. MČR ve walking fotbalu 27. 9. 2019 obsadil SENIOR SPECIÁL SPORT
Teplice 3. místo. Kapitán František Franke se usmívá, ví dobře, že ještě
máme své rezervy. Tak je odhalíme a zaktivujeme. Sportovní fotbalový tým
pilně trénuje a na III.MČR. V září 2020 jistě zazáří!

Fotbal v chůzi 60+.
SENIOR SPECIÁL SPORT Teplice.

Výtečně si zaplavaly i ženy.

šikovné ženy ušily několik stovek
roušek. Situace ve společnosti se
vrací do normálních kolejí a naše
zájmy znovu ožívají.

Diplomem Nejlepší plavec se může pochlubit Karel Stupka.

Představte, prosím, čtenářům
alespoň stručně některé vaše
projekty…
Patří k nim především Akademie
zájmového studia, což je projekt,
jehož smyslem je hledání vztahů
a společných zájmů mezi školou,
jejími žáky a učiteli a veřejností
středního a zralého věku, obzvláště
seniory. Zahájila v říjnu 2019 sérií

Kancelářské
a komerční prostory
v Teplicích
Bc. Jaroslav Andres - tel.: 603 472 304
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Snažíme se udržovat i tělesnou kondici. Zapojili jsme se do projektu
Překonej svůj La Manche. Společně s námi si zaplaval i primátor
Statutárního města Teplice Hynek Hanza, učitelka tělesné výchovy
na gymnáziu Mgr. Jolana Mrzenová přivedla studentky a jak je patrné
z fotografie, bylo nám spolu dobře. Na snímku je dále ředitel Aquacentra
Teplice Ing. Michal Paraska, Lucie Leišová, dálková plavkyně, patronka
projektu, přemožitelka Gibraltaru a předsedkyně spolku Ing. Helena
Voctářová.

www.vyhodnereality.cz

třinácti úspěšných a zajímavých
přednášek a besed. Přednášející byli z řady fakult UJEP, ústavů
Akademie věd, odborných institucí. Historici, architekti, znalci krajiny, života i Vesmíru stejně jako
další mimořádné osobnosti vědeckého a společenského života. Přišli
mezi nás nejenom umělci z okruhu
teplických hudebníků, severočeských výtvarníků, ale i další, kteří
se s námi podělili o svou osobitou
výjimečnost. Pokračovat budeme
dalším souborem v září letošního
roku. Provozujeme hudební setká-

vání s Petrem Kašparem, zajímáme
se o přírodní i společenské vědy,
historii našeho města, grafologii,
fotografování a další lidské činnosti. V tom nám maximálně vychází
vstříc ředitel teplického gymnázia
RNDr. Zdeněk Bergman i někteří
pedagogové a my jsme jim za to
moc vděční. Se studenty tak máme
příležitost upevňovat přátelské
mezigenerační vztahy a máme radost, že se to daří. Setkali jsme se
také s žáky 8. B. ZŠ na Metelekově
náměstí. Měli jsme trochu trému,

ale setkání to bylo bezprostřední
a milé. Společně s třídní učitelkou
Věrou Pokornou nás junioři pozvali na kuželky. To abychom už začali
trénovat. Máte-li chuť, přijďte mezi
nás!
Kontakt:
Ing. Helena Voctářová
tel. 602 151 399
mail: helenavoct@centrum.cz
Text: Ladislava Richterová Dobré víly setkání, které vše připravily a přivítaly nás s úsměvem,
foto: Milan Stryja a archiv koordinátorky projektu SENSEN Lucie Nekvasilová a Marie Knotková.

Zpětná hypotéka mi pomohla se zbavit finanční zátěže
Během svého života jsem si vzal neuváženě několik půjček, které musím splácet
i po odchodu do důchodu. Bohužel se mi stále častěji stává, že je z malého důchodu
nezvládám platit a na život mi zbývá jen několik tisíc. Když vidím, jak mi u půjček naskakují
úroky, mám z toho špatné spaní.
Poslední dobou mi často volají z bank i jiných finančních
společností a já už se skoro bojím vzít telefon. Jednou dokonce přišel jakýsi pán a požadoval splátku osobně. Začal
jsem z toho být zoufalý, protože jsem ze své situace neviděl východisko. Špatně jsem spal a často se mi třásly ruce.
Přece jsem si ale nemohl vzít další půjčku, abych splatil ty
předcházející. Vše směřovalo k tomu, že budu muset prodat byt a odstěhovat se do nějakého menšího.
Přestože jsem už přestal doufat, že najdu nějaké řešení,

Výhody Renty z nemovitosti:
• Získáte peníze na cokoli (najednou či
postupně)
• Za Vašeho života nemusíte nic splácet
a nikdy se nesplácí více než cena nemovitosti
• Zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník
svého bytu či domu
• Můžete žít důstojněji a život si více užívat

zkoušel jsem hledat na internetu. A objevil jsem Rentu
z nemovitosti od společnosti FINEMO.CZ, která je v zahraničí známá zejména pod názvem zpětná hypotéka. Líbila
se mi myšlenka toho, že mohu peníze z bytu využít ještě
během svého života. Splatil bych tak půjčky a po mé smrti by se o úvěr snížila hodnota dědictví. To mi nevadilo,
protože děti ani nikoho dalšího, komu bych byt odkázal,
nemám.
Domluvil jsem si ve společnosti FINEMO.CZ osobní schůzku a poté si vzal několik týdnů na rozmyšlenou. Na základě předchozích zkušeností jsem chtěl být opatrný. Poptal
jsem se i u České národní banky, která firmě schválila
licenci na poskytování spotřebitelských úvěrů. Nenašel
jsem žádný důvod, proč si Rentu z nemovitosti nevzít. Díky
kombinaci jednorázové a pravidelné měsíční částky, pro
niž jsem se rozhodl, jsem uhradil veškeré půjčky, a ještě mi
každý měsíc přijde několik tisíc na účet. Teď si však budu
dávat hodně pozor na výdaje, abych se neocitl ve stejné
situaci. Nechci si komplikovat život dalšími půjčkami.

Chcete vědět víc?
• Další informace o Rentě
z nemovitosti najdete na webu:
www.rentaznemovitosti.cz.
• Můžete zde požádat o orientační
kalkulaci a seznámit se s příběhy klientů.
• Můžete také zavolat na tel. 233 321 850.
• Máme licenci České národní banky.
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Vítejte ve Varnsdorfu...

Máte diplom v oboru
ZDRAVOTNÍ SESTRA,
ale neumíte německy?

ve městě českého severu

Podle úrovně znalosti německého jazyka se zúčastníte jazykového kurzu:
• V průběhu bezplatných kurzů německého jazyka do úrovně A2 od nás dostanete finanční podporu 300 € měsíčně. Tento intenzivní kurz trvá cca 6 měsíců
a uskuteční se v Drážďanech. Poplatky spojené s cestováním do Drážďan Vám
uhradíme.
• 
Po ukončení kurzu A2 s Vámi uzavřeme pracovní smlouvu s 20 hodinovou týdenní pracovní dobou jako ošetřovatelka. Vyděláte si 10,85 € /hodina/ brutto.
• 
Dvakrát týdně se nadále zdarma zúčastníte německého kurzu na úrovni B2.
Kurz bude zakončen jazykovou zkouškou, která je nutná k uznání Vašeho diplomu v Německu.
• 
Po uznání diplomu všeobecné zdravotní sestry s Vámi uzavřeme pracovní
smlouvu na plný úvazek /cca 35 hodin týdně/ a vyděláte si od 15 € /hodina/
brutto a víc.

Město Varnsdorf leží v nejsevernější části České
republiky ve Šluknovském výběžku, obklopené
ze tří stran hranicí se Spolkovou republikou Německo. Městem protéká řeka Mandava. Původní
obec vznikla kolonizací zřejmě v první polovině
13. století. Po sloučení Starého Varnsdorfu s pěti
okolními osadami v roce 1849 došlo ke vzniku
největší vesnice rakouské monarchie.
V roce 1868, kdy byl Varnsdorf povýšen na město, přijel i vlak z Děčína, a díky železnici nastal rozvoj strojírenského
a textilního průmyslu. Později Varnsdorf proslul výrobou sametu a manšestru. S rozvojem průmyslu se měnil
i charakter města, když místní podnikatelé díky prosperující výrobě si mohli dovolit i honosnější stavby. Dnešní
městský charakter dotvářejí i mnohé další veřejné budovy většinou stavěné v klasicistním a secesním stylu. Součástí
Varnsdorfu je od roku 1980 náhorní obec Studánka.

Rozhledna Hrádek
Hrádek, dominanta města Varnsdorfu se tyčí na znělcovém vrchu 467 m n.
m. Tento objekt si vybudovali členové místní sekce Horského spolku pro nejsevernější Čechy. Vstříc varnsdorfským turistům vyšel městský stavitel Anton Möller, který zdarma vypracoval dvě varianty architektonického návrhu.
Schválen byl návrh, který počítal s účelovou stavbou, zahrnující kromě společenských prostorů též restauraci, ubytovací prostory a 29 metrů vysokou
vyhlídkovou věž. Stavba vyhlídkové restaurace na Hrádku začala 11. května
1903 a značně ji usnadnila půjčka 50 tisíc korun od knížete Liechtensteina,
pokrývající téměř polovinu rozpočtových nákladů. Příkladem stavitele i bo-

Nabízíme Vám: • 
Ubytování zdarma
• 
Bezplatný kurz německého jazyka
• 
Měsíční jízdenku po Drážďanech
• 
Cestovní pojištění /později zdravotní pojištění v Německu
• 
Příplatky za noční směny, víkendy, svátky a přesčasy
• 
Osobní zákaznickou podporu v rodném jazyce
Vyžadujeme: • 
Diplom – Bakalář /Bc./ - studijní program ošetřovatelství, obor
všeobecná sestra nebo
• 
Diplomovaný specialista /DiS./ - obor diplomovaná všeobecná
sestra

www.varnsdorf.cz

hatého knížete se nechali ovlivnit i další občané a řemeslníci a nabídli spolku
své služby zdarma. Dílo, kterým po dobu jednoho roku žilo celé město, se
podařilo završit 15. května 1904. Ten den se poprvé pro veřejnost otevřely dveře hrádecké vyhlídky a od té doby se v rozsáhlých reprezentačních
prostorách odbývaly mnohé společenské události, taneční zábavy, svatby
nebo jen tak posezení s dobrým obědem. Toto šťastné období přerušila válečná a poválečná léta, zejména období po politickém rozdělení Evropy. V té
době vznikly největší škody způsobené nevhodnými stavebními úpravami
(např. odstranění vrchní části střechy vyhlídkové věže) tehdejší armádní posádkou. V roce 1967 město Varnsdorf celý objekt zrekonstruovalo a Hrádek
opět nabyl na původním významu.
Privatizace po roce 1989 přinesla mnohé oběti, jednou z nich se stává
již podruhé ve své historii Hrádek. Jeho stav je velmi neutěšený a chátrá.
V roce 2001 vzniká Nadační fond Hrádek – Burgsberg a v roce 2002 se začíná
s opravami. Díky podpoře a darům zejména místních firem, občanů, prostředkům Města Varnsdorf a finanční pomoci z projektu PHARE je 18. 7. 2003
opět zprovozněna vyhlídková věž, která nabízí kruhový rozhled na města
Varnsdorf a Seifhennersdorf, na zalesněnou výšinu s obcí Studánka, na panorama Lužických hor, za jasného počasí lze spatřit na obzoru Jizerské hory
a Krkonoše.
Varnsdorf na Hrádek nezapomíná. Každoročně vyčleňuje nemalé finanční
prostředky na opravy a investice objektu. V předchozích letech byly realizovány nové přípojky plynu a elektrické energie, v roce 2018 byly dokončeny vodovodní a kanalizační přípojky v ceně 3,5 mil. Kč. V současné době
se upravuje projektová dokumentace na rekonstrukci I. NP hlavní budovy
(restaurace a sociální zařízení), která by měla být zahájena v roce 2020 v celkové ceně cca 15 mil Kč.
A co čeká Hrádek do budoucna? Hrádek si tedy stejně jako my lidé, prožívá ve své historii chvíle slávy, ale také úpadku a zapomnění a opětovného
vzkříšení. Přejeme mu tedy, aby po dokončení rekonstrukce byl opět hojně
navštěvovaným a využívaným objektem pro obě strany hranice, na které
odjakživa leží.

Městské informační centrum Varnsdorf
Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf
Tel.: 775 398 650
e-mail: ic@varnsdorf.cz
web: ic.varnsdorf.cz
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Ozvěte se nám – tohle je Vaše šance.

Kontaktujte nás od pondělí do pátku od 09:00 do 17:00 hodin.
Účast na kurzu je omezená.
Termíny nejbližších kurzů jsou stanoveny průběžně.

Naše kontakty jsou Vaší šancí!
PJasova@personalservice-alpha.cz
Telefon: +49 152 085 78 468; +420 721 749 093

Město sportu
Varnsdorf disponuje řadou sportovních zařízení pro veřejnost.
I proto se mu říká město sportu. Ve městě najdete zimní stadion,
plavecký bazén s tobogánem, saunou a vířivkami, fotbalový stadion, sportovní halu včetně venkovního areálu s atletickou dráhou
a workout hřištěm a další. Mimo to jsou v nabídce i nové cyklotrasy
různých obtížností.
Nejkratší a nejméně náročná cyklotrasa je tzv. Mandavská
označená modrou barvou. Trasa
je spojnicí hraničních přechodů
do Spolkové republiky Německo
mezí obcí Großschönau a městem
Seifhennersdorf. Vede od hraničního
přechodu Großschönau kolem rybníků Kočka a dále převážně malebnými
zákoutími řeky Mandavy středem
městě okolo kina Centrum Panorama
k plaveckému bazénu, podél hřiště
u sportovní haly až do centra města –
k náměstíčku u věžičky a Informačnímu centru u městské knihovny. Dále
prochází pod náměstím podél zimního stadionu a fotbalového stadionu
v Kotlině, kde se za rybníkem Valcha
napojuje na stávající cyklostezku
do Spolkové republiky Německo
a dále do Rumburku. Trasa je určena
pro rodinný výlet s dětmi. Délka trasy
je 5 kilometrů.
Druhá trasa je tzv. Luční a měří
5,8 kilometrů. Trasa vede od značené cyklostezky z Dolního Podluží
(3015) k areálu rekreačního rybníku
Mašíňák s okružní trasou po hrázi
rybníka. Dále kolem dančí obory

na Hraniční buk, odkud pokračuje lesní – luční stezkou ke Starému
nádraží, průjezdem ulicí Karlínskou
k mlékárně a k pivovaru Kocour
s možností občerstvení v pivovarské
restauraci. Odtud je možné pokračovat trasou do Spolkové republiky
Německo. Zeleně značená trasa je
náročnější a vhodná pro zdatnější
cyklisty.
Nejnáročnější ze všech tří tras
je červená – Vyhlídková. Dlouhá
je 8 kilometrů a vede přes místní
kopce. Trasa vede od hraničního
přechodu Seifhennersdorf okolo pivovaru Kocour na městskou
dominantu – rozhlednu Hrádek
(Burgsberg). Dále podél hraničního
přechodu pro pěší a cyklo na Hrádku, po dlážděné cestě ke střelnici,
kde stoupá po severovýchodním
okraji města přes kopec Špičák
ke kynologickému areálu. Odtud
trasa klesá k soustavě rybníků Gerhus až k rybníku Kočka, kde navazuje na modrou trasu a pokračuje
na hraniční přechod Großschönau.
Vyhlídková trasa je taktéž náročnější a je určena pro zdatnější cyklisty.

Zvyšte si kvalifikaci studiem na vysoké škole!
Studovat můžete kombinovanou formou na
Institutu kombinovaného studia v Mostě.
Obory/programy bakalářského studia (3 roky studia):
• Těžba nerostných surovin
• Ekonomika surovin
• Odpadové hospodářství a úprava surovin
• Inženýrská geodézie
Obory/programy navazujícího magisterského studia
(2 roky studia):
• Odpadové hospodářství a úprava surovin
• Ekonomika a řízení v oblasti surovin
• Těžba nerostných surovin

Od 1. 9. 2020 do 20. 9. 2020 probíhá
další kolo přijímacího řízení.
Přihlášku si můžete podat zde
https://prihlaska.vsb.cz/uchazec/studium/6
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Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou

Město tisíce příběhů

Hledáme posily do výroby

• Seřizovač
• Strojní zámečník
• Technik
náhradních dílů
• Technik plánování
preventivní údržby

nabízí výlety všech chutí

„Dali jsme dohromady několik tras, aby si Teplice užil každý, ať už od cestování
očekává cokoli. Můžu zaručit, že se u nás nikdo nebude nudit,“ slibuje Pavla
Lehnerová, výkonná ředitelka VisitTeplice.

R09

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

Letošní turistická sezóna je ve znamení tuzemských výletů.
Teplice a jejich okolí těží z toho, že mají co nabídnout jak
příznivcům historie, tak vyznavačům přírody, ale fanouškům
techniky, obdivovatelům šperků i lidem, kteří si rádi pochutnají.
Společnost VisitTeplice připravila balíčky výletů pro každého.

Pro milovníky národního moku je
určená Pivní cesta, která začíná v pivovaru v Oseckém klášteře a přes
rodinný pivovar Zichovec a Biskupský pivovar v Litoměřicích vede
do 
teplického pivovaru Monopol,
který v minulosti fungoval také jako
Varieté U Labutě.

Technické unikáty přibližuje i cesta
na zámek Jezeří, který byl do dnešní barokní podoby přestavěn z renesančního slohu, přičemž původně šlo
o gotický hrad. Ze zámku míří cesta
na Fláje, jedinou pilířovou přehradní
nádrž v Česku.

DOBROVOLNÉ DRAŽBY
které se uskuteční dne 15. 10. 2020 od 8.00 hodin
na Krajském úřadě Ústeckého kraje, budova A, sál č. 460

Soubor nemovitých věcí
Bývalý hraniční přechod v k.ú. Mníšek
v Krušných horách, zapsaný na LV č. 360.
Nejnižší podání: 21.413.159,- Kč
Dražební jistota: 2.141.316,- Kč
Prohlídky dne 29. 9. 2020 a 6. 10. 2020
vždy od 13:00-13:30 hod.

Soubor nemovitých věcí
Bývalý barokní zámek v obci Liběšice
v k.ú. Liběšice u Litoměřic,
zapsaný na LV č. 250.
Nejnižší podání: 35.000.000,- Kč
Dražební jistota: 3.500.000,- Kč
Prohlídky dne 2. 10. 2020 a 8. 10. 2020
vždy od 11:00-12:00 hod.

Soubor nemovitých věcí
Bývalý hraniční přechod Rumburk v k.ú.
Horní Jindřichov, zapsaný na LV č. 2892.
Nejnižší podání: 34.642.000,- Kč
Dražební jistota: 3.464.200,- Kč
Prohlídky dne 1. 10. 2020 a 7. 10. 2020
vždy od 11:30-12:30 hod.

Soubor nemovitých věcí
Administrativní budova s pozemky
v k.ú. Skyřice, zapsaný na LV č. 3772.
Nejnižší podání: 17.337.000,- Kč
Dražební jistota: 1.733.700,- Kč
Prohlídky dne 29. 9. 2020 a 6. 10. 2020
vždy od 09:00-10:00 hod.

Soubor nemovitých věcí
Budova č.p. 719 s pozemky v k.ú. Česká
Kamenice, zapsané na LV č. 1866.
Nejnižší podání: 2.670.000,- Kč
Dražební jistota: 267.000,- Kč
Prohlídky dne 1. 10. 2020 a 7. 10. 2020
vždy od 10:00-10:30 hod.

Soubor nemovitých věcí
Budova č.p. 1232 s pozemkem v k.ú.
Žatec, zapsané na LV č. 11704.
Nejnižší podání: 3.000.000,- Kč
Dražební jistota: 300.000,- Kč
Prohlídky dne 29. 9. 2020 a 6. 10. 2020
vždy od 11:00-11:30 hod.

Soubor nemovitých věcí
Budova č.p. 713 a budova bez čp/če
s pozemky v k. ú. Roudnice nad Labem,
zapsané na LV č. 3036.
Nejnižší podání: 4.498.460,- Kč
Dražební jistota: 449.846,- Kč
Prohlídky dne 2. 10. 2020 a 8. 10. 2020
vždy od 09:00-09:30 hod.

Pozemky v k.ú. Stará Oleška,
zapsané na LV č. 428.
Nejnižší podání: 70.000,- Kč
Dražební jistota: 7.000,- Kč
Pozemky jsou volně přístupné kdykoliv
po dobu od uveřejnění dražební vyhlášky

Bližší informace lze získat na www. kr-ustecky.cz nebo tel. č. 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz
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Jiná trasa nabízí výlet na horu
Doubravku, odkud je dokonalý výhled
na lázeňské město Teplice i Krušné
hory. Na Doubravce je k vidění středověký hrad vystavěný rodem Vřesovců mezi patnáctým a šestnáctým
stoletím.

Jedna z variant láká na zámek Duchcov, kde svoje poslední roky strávil psaním svých pamětí světoznámý
milovník žen Casanova. Z vyhlídky
Komáří vížka turisté sjedou dolů nejdelší sedačkovou lanovkou ve východní Evropě a projdou si bývalou
důlní štolu Starý Martin, kterou loni
zapsalo UNESCO na Seznam světového kulturního dědictví.

Sladké mámení je trasa, která nabízí
prohlídku města Třebenice, proslulého českými granáty ‒ ve zdejším muzeu je k vidění replika šperků Ulriky
von Levetzow, které jí daroval básník
Johann Wolfgang von Goethe. V úpatí
zříceniny hradu Košťálova pak výletníci navštíví i místní Čokolaterii.

Kontakt: VISIT Teplice, Dlouhá ul. 63/31, 415 01 Teplice
tel.: +420 776 007 024 • info@visitteplice.com

Jednotlivé výlety trvají od tří do téměř
sedmi hodin a vyjdou na 200-790 korun
pro dospělého.

Společnost VisitTeplice od roku 2017 poskytuje služby v oblasti cestovního ruchu
a volnočasových aktivit pro návštěvníky města Teplice, regionu Teplicka a Ústeckého
kraje. Ve své oblasti je jedinou společností takového typu. Provozuje vlastní informační
centrum a webové stránky www.visitteplice.com. Propojuje místní hotely, restaurace,
muzea a ostatní provozovatele zařízení cestovního ruchu. Společnost poskytuje
průvodcovské služby a spravuje řadu významných místních památek, např. poutní místo
nad ostatky křesťanského mučedníka ze 4. století St. Clari nebo vyhlídkovou věž kostela
sv. Jana Křtitele s interaktivní expozicí. VisitTeplice provozuje jízdy turistickým vláčkem
Humboldt a výlety kabriobusy, nabízí turistům kartu na levnější jízdenky a vstupenky
a mobilní aplikaci v devíti jazykových mutacích.
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INZERCE

INZERCE

ŠANCE PRO PAVLÍNKU

Váš specialista na pneumatiky
a podvozkové části vozu

C

R09

Silniční a odtahová služba

M

Y

Osek je městem, kde zažijete plno zážitků
Navštivte třeba naše 3D Bludiště, které slouží
jako atrakce pro děti, ale i hravé dospělé. Bludiště
má dvě trasy o celkové délce 110 metrů. Spodní
trasa je 3,5-4 metry nad zemí. Lávky jsou široké 1,2
metrů a jsou zde bezpečnostní zábradlí i ochranné
sítě. V prvním patře najdete 15 úseků, které tvoří
vyhlídkovou stromovou stezku s vloženými několika
prvky z 3D bludiště. První patro je nižší a jednodušší,
troufnou si sem i aktivní důchodci. Ve druhém patře najdeme 10 velmi dobrodružných úseků,
lanových prvků, ve výšce až 7 m nad zemí, kde se vyřádí především děti a teenageři.
Dále můžete navštívit Adventure Minigolf, kde
je zábava pro všechny. Pro děti, pro dědy a babičky,
pro celé rodiny nebo party kamarádů. Devítijamkové
minigolfové hřiště je hned vedle 3D bludiště, kde se také
hradí vstupné a půjčují hole na minigolf. Pokud k nám
tedy chcete zavítat, zajděte nejprve na pokladnu 3D
bludiště. Pro rezervace včetně požadavků na rezervace
mimo provozní dobu nás prosím kontaktujte.
Ubytujte se u nás v 3* autocampu, který je lemován zalesněnými vrchy, které vybízejí
k turistice, cykloturistice a houbaření.
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Tyršova 95, 417 03 Dubí 3, tel. 417 578 088

MY

Mobil 602 287 065
www.odtahteplice.cz
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1 Auto – moto
AUTO-MOTO

Lions Club Teplice Ladies
poøádá

DOBROÈINNÝ BLEŠÍ TRH
12. 9. 2020 od 10.00 do 18.00 hodin
ve vstupních prostorách
Jídelny Èsl. Dobrovolcù 2865,
Teplice (vedle budovy Gymnázia)
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.

Více informací na www.autocamposek.cz, frytajmosek.cz

www.lionsclub.cz/teplice/

info@lctepliceladies.cz

V ÝK U P K N I H
VYKUPUJEME:

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

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě.
Tel.: 723 617 198
Email: jellimetzkyjiri@gmail.com

BYTY

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR
ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ
ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ
• 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

R07
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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

3 Děti – různé

• PRODÁM 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. 1550 Kč. Tel.:
776 495 506. (20090301)
• PRODÁM krabici plyšových hraček, různé druhy
a velikosti, 280 Kč a velké kuřátko, které je možné
využít i jako polštářek. Tel.: 605 864 376. (20090302)
• PRODÁM velmi pěkné oblečení na miminko z kompletní výbavy, od narození 0-8 měsíců, výběr dle
potřeby nebo mohu zaslat. Košilky, dupačky, body,
overaly, trička, mikiny, soupravič., tepláčky, kalhoty,
čepič. apod. Tel.: 604 782 643. (20090303)
• PRODÁM dětské oblečení od 0 do 7 měs. Set obsahuje body, dupačky, trika kr. i dl. rukáv, soupr., mikiny,

4 Elekronika
ELEKTRONIKA
• PRODÁM digitální kameru zn. Canon. Cena dohodou. Tel.: 704 520 930. (20090401)

HOBBY

5 Hobby

• KOUPÍM staré knihy, pohledy, odznaky, rádia a fotoaparáty. Tel.: 733 511 224. (20090501)
• VÁŠNIVÝ sběratel dle katalogu ocení a koupí mince, bankovky a známky. Tel.: 775 691 189. (20090502)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od r.
1890 do r. 1930/40 mm, dále nástěnné nebo figurální aj. hodiny, vše od hodin. Tel.: 606 957 179.
(20090503)
• KOUPÍM vojenskou vzduchovku aj. - nože, dýky,

flašinet, hrací strojky, smalt cedule, šlapací auto plechové. Socialistické hračky - plast. autíčka i na ovládání bovdenem, mašinky, vláčky HO a TT, různé sbírky
všeho druhu. Starší nářadí - kovadlinu, signovačku,
malý soustruh aj. Platba na místě za slušné ceny.
Stačí SMS. Nabídněte cokoliv, dojedu - platí stále. Tel.:
732 457 993. (20090505)
• KOUPÍM staré visací zámky, klíče, kovářské práce.
Tel.: 722 150 816. (20090504)

NÁBYTEK

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

6 Nábytek

• PRODÁM nový bílý jídelní stůl, sleva 1500 Kč. Tel.:
704 520 930. (20090601)
7 Nemovitosti
NEMOVITOSTI
• PRODÁM 1/2 obytného domu v Srbské Kamenici.
Cena dohodou. Tel.: 603 223 363. (20090701)
9 Potřeby
domácnosti
POTŘEBY
PROdoDOMÁCNOST
• PRODÁM pračku FAGOR, plně funkční, pův. cena 8
tis. za 2 000 Kč. Tel.: 774 397 003. (20090901)
• VAŘIČ Sous-vide Profi Cook PC-SV 1112 nerez. Cena
1 300 Kč. Vařič byl používán 1x, nevhodný dárek. Tel.:
602 715 386. (20090902)

RŮZNÉ

2 Byty

• PRONAJMU byt 1+1 v Teplicích-Řetenicích. Cena
6500,- Kč + energie. 2x kauce. Tel.: 774 397 003.
(20090201)
• PRODÁM dr. byt 2+kk v žádané lokalitě, klidný
vchod, nadstandartní úpravy, nová zděná koupelna,
vinylové podlahy, nová kuchyňská linka, nové dveře.
Částečně zařízený. Cena: 930 000 Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel.: 728 155 569. (20090202)

NABÍZÍME:

IČO: 76501531

28

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

DĚTI

tepl. kalhoty, čepice, kombinézky. Univerzální barvy.
Vše za 850 Kč. Tel.: 602 954 145. (20090304)
• NABÍZÍM set kojeneckého oblečení od narození,
vel. 58-76, mantinely do postýlky, vše super stav. Vše
850 Kč. Tel.: 704 802 408. (20090305)
• PRODÁM krabici plyšových hraček od malých
do ruky po velké, různé druhy, chrastítka, závěsné
na kočárek. 300 Kč. Tel.: 605 864 376. (20090306)

R09

• 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, 6 x 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 svícení, 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 98000 km, atraktivní,
výkonný, rychlý vůz, pohledově ve stavu nového.
Dohoda o ceně při rychlém jednání. Jsem z Teplic., e-mail aaafotobanka@volny.cz. AAA a další překupníci
prosím ne. Tel.: 605 577 264. (20090101)
• PRODÁM zamykatelné příčníky „120“cm. alu
na Chevrolet kalos (Daewoo kalos) bez Hagus pětidveřový, cena 500 Kč. UL. Tel.: 602 623 131. (20090102)
• JAWA - peníze ihned: koupím jakýkoli motocykl
Jawa - ČZ - Pionýr Babeta moped Stadion - Simson
MZ aj. i nekompletní nebo jen ND velký TP doklady,
údržba moto knížky, také různé stroje motory - zapalování, magneta, karburace, světla, tachometry, nářadí aj. Platba na místě za slušné ceny. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv, dojedu-platí stále. Tel.: 603 335 591.
(20090103)
• PRODÁM Ford Focus 1.6 combi, benzín, úsporný
spolehlivý motor, TK do 6/2022, rok výroby 2008,
2. majitel, koupeno c ČR, 4x zimní pneu na plech
diskách, nehavarované, spotřeba 7l/100km, garážované, protiprokluzový systém kol (ASR), ABS,
dvouzónová automatická klima, leptané číslo na oknech, dálkové centrální zamykání, pravidelný servis,
manuální převodovka, imobilizér, 2x klíč, palubní
počítač, originál střešní nosič, CD rádio, výměna rozvodů, nekuřácký vůz, nové letní pneu, střešní spojler,
garance najetých km, mlhovky, dělená zadní sedadla,
el. stahování předních oken, alarm, tmavá Ford červená metalíza, nastavitelný volant, zachovalý stav, 74
kW (101 koní), 1 596 ccm, 6x airbag, el. Nastavitelná
zrcátka, mlhovky. Tel.: 724 111 983. (20090104)

• PRONAJMU byt 3+kk+lodžie v Teplicích u Zámecké zahrady. Byt se nachází v 1. poschodí. Je po částečné rekonstrukci/ nová koupelna, parkety, kuchyňská
linka, vestavěná skříň. Byt je vytápěn plynovým kotlem. K bytu náleží sklepní kóje, možnost využití půdy
na sušení prádla, u domu je malý dvorek. Nájemné
8 000 Kč + kauce. Tel.: 606 357 402. (20090203)
• PRONAJMU dlouhodobě byt 2+0 v Teplicích-Trnovanech. (u Angru) Nájemné 4 000 Kč + služby. Topení
plyn-gamaty. Kauce: 10 000 Kč. Tel.: 603 997 759.
(20090204)

10 Různé

• PRODÁM větší množství ručního zámečnického
nářadí. Cena dohodou. Štafle dřevěné, 2 m + nástavce. Schůdky kovové skládací. Tel.: 739 692 725.
(20091001)
• PRODÁM ABRI SOFT SUPERDRY x 30, 60 x 90 cm
254124, 2 x balení – 400 Kč. ABRI FLEX PREMIUM x 14, 100-140 cm, ABRI FLEX – 40–56“ REF
41086 8 x balení – 2 500 Kč. TENA SLIP MAXI LARGE
x 24, 711024, 2 x balení – 800 Kč. Tel.: 603 395 625.
(20091002)
• POPTÁVÁM opravu ploché střechy na garáži vč.
dodání dohodnutého materiálu. Zatéká z obou stran,
střecha je pokryta krytinou IPA. Oprava je možná opět
krytinou IPA nebo vhodnou tekutou izolací - dle dohody. Rozměr cca 5 x 3 m. Lokalita Bílina-Chudřice,
řadová garáž. Termín dle dohody. SoFrit@seznam.cz.
Tel.: 606 666 028. (20091003)
• PRODÁM dvě traverzy H 16 x 7,4 x 428 cm
za 2 000 Kč. Tel.: 728 351 036 nebo SMS UL. Děkuji.
(20091004)
(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 30)

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

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

INZERCE

U Hadích lázní 1152/26, 415 01 Teplice

CHIRURGIE
– komplexní chirurgická terapie

KARDIOLOGIE
– komplexní kardiologická péče

– komplexní gynekologicko-porodnická péče

Kontakt pro objednání:
Chirurgie: tel.: 773228 844; mail: chirurgie@lekarskydum-teplice.cz
Kardiologie: tel.: 773 745 158; mail: kardiologie@lekarskydum-teplice.cz
Gynekologie: tel.: 776 822 744; mail: gynekologie@lekarskydum-teplice.cz
Revmatologie: tel.: 773 745 158; mail: revmatologie@lekarskydum-teplice.cz
Praktický lékař: tel.: 704 001 717; mail: info@mujpraktik.cz

Tel. 774 099 510

tel.
775 675 728

www.chutnekrabicky.cz

NOVÁ VANA DO STARÉ

Další soukromou inzerci najdete na

• bez bourání
• montáž 3 hodiny

• bez nástřiku
• záruka 5 let

Tel.: 602 945 204

www.vanabezbourani.cz

STŘECHY
LU K Á Š PAY E R L E

SELVO

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské
a klempířské práce

ELEKTRICKÉ VOZÍKY A SKÚTRY

Světecká 24, 417 54 Kostomlaty
+420 737 931 354
info@strechy-teplice.cz
www.strechy-teplice.cz

Atraktivní tříkolka s praktickým úložným prostorem
pod sedačkou. Rovnoměrné rozvržení hmotnosti. Vozík
je v souladu se zákonem o silničním provozu zařazen
do kategorie jízdních kol.
Motor 500 W s převodem do síly • 2 nezávislé bubnové brzdy •
Dojezd 48 km • Max. rychlost 25 km/h • Gelová baterie 960 Wh
• Doba nabíjení 6-8 hodin • Nosnost 150 kg • Hmotnost 96 kg •
Rozměry 160 x 73 x 110 cm • Doplňkové příslušenství • Je možno
jezdit i po silnici, jako jízdní kolo, bez nutnosti řidičského průkazu

a autodopravu

Michal Blahuš
tel. 775 511 099
e-mail: mb1982@seznam.cz
IČO: 87541785
nabízíme:
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kácení horolezeckou technikou, úprava
živých plotů, ozdravné řezy, práce
s motorovou pilou, opravy střech a
klempířských prvků, nátěry střech a další

HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP

OSBD Teplice

ASPRA

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

KOUPÍM
OBRAZ
od Šímy, Radimský, Zrzavý, Slavíček, Fila,
Tel. 602 424 503
e-mail: ajos.ajos@seznam.cz



Kdo přijde s vystřihnutým kuponem pro sáčky
dostane roušku zdarma nebo 10% slevu

www.autodoprava-melzer.cz

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

stěhování

Nově i bavlněné roušky a akce
s kupónem při koupi 2 balení sáčků
do vysavačů rouška dle vlastního
výběru zdarma jako dárek

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
KÁCENÍ
A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ

horolezeckou technikou,
štěpkování větví, frézování pařezů
Tel.: 608 360 681

HAVEL - HAVLOVÁ

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

VYMALUJI, drobné
ZEDNICKÉ PRÁCE.

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

R09

vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.
Tel.: 604 844 179

R09

SLEVA 38 %

Nabízíme levné

Kompletní sortiment sáčků
pro všechny značky vysavačů
a další filtrační materiály.

R09

www.regiorevue.cz

+420 777 559 336

Benešovo náměstí 417/12
Teplice, tel. 737084385

KLEMPÍŘSTVÍ,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ,
VÝŠKOVÉ PRÁCE

Zajistíme také:
 drobné přepravy
 stěhování
 dovoz materiálu na stavbu,
chatu, zahradu atp.
 dovoz nakoupeného zboží
 odvoz na sběrný dvůr…

Prodejna sáčků do vysavačů



Mezinárodní a vnitrostátní autodoprava

ZVÍŘECTVO13 Zvířectvo
• PRODÁM suché pečivo na zkrmení pro zvířata. Pytel 100 Kč. Tel.: 732 342 115. (20091301)
• PRODÁM letošní rosely penant: přírodní, silné zdravé kusy z venkovní voliéry. Cena 800 Kč/ks. Teplice.
Tel.: 607 919 142 - ne SMS. (20091302)
• PRODÁM mladé andulky různých barev, i celožluté, vhodné i k ochočení. Cena 100 Kč/ks. Teplice. Tel.:
607 919 142 - ne SMS. (20091303)

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

R09

• PRODÁM piano zn. Zimmermann. Světle hně- hokoliv auta i vraku co u vás stojí, demontuji si sám
dá barva, dobrý stav. Cena dohodou. Teplice, tel.: na místě, platba ihned - díky za nabídky po sms, za774 448 683. (20091005)
volám zpět. Tel.: 605 538 239. (20091009)
• PRODÁM novou nepoužívanou paruku, sleva
1 500 Kč. Tel.: 704 520 930. (20091006)
SEZNÁMENÍ11 Seznámení
• RÁDA se postarám o Vaše děti jakéhokoliv věku,
zaměstnám je činnostmi v bytě či venku, doprovodím • 50LETÁ, 165/60, mladšího vzhledu hledá muže 40 do ZŠ, MŠ či ZUŠ apod. Jsem dětská sestra s pedago- 50 let, auto vítáno, mám ráda výlety, procházky. Jsem
gickou školou, t.č. již seniorka po celoživotním za- z Teplic. Tel.: 704 436 324. (20091101)
městnání u dětí. Zn.: Vesele a bezpečně. Okres Teplice. • VITÁLNÍ štíhlá seniorka 160 cm ráda pozná neTel.: 733 352 443. (20091007)
zadaného kamaráda nekuřáka. Tel.: 705 214 813.
• PRODÁM čtyřramenný závěsný košík, ručně vázaný, (20091102)
s možností využití na ovoce, zavěšení květin apod., • CHTĚLA bych se seznámit s paní kolem 80 let z Teppřírodní barva. Nový. Tel.: 602 880 764 (20091008)
lic. K procházkám v parku nebo na koncert v Mušli
• PRODÁM bezmotorovou koloběžku pro dospělého a na kafíčko. Tel.: 731 278 094. (20091103)
s velkým kolem vepředu, v perfektním stavu. Cena: • TEN PRAVEJ mužskej 67/173, tolerantní parťák
800 Kč. Tel.: 723 318 665. (20091010)
hledá tolerantní parťáckou ženušku z TP-MO-UL. Zn.:
• PRODÁM nepoužívaný kameninový soudek 10 l Najdeme se se štěstím? Tel.: 778 836 100. (20091104)
na nakládání zelí
za 240
Kč. Tel.:ZAM
606 807
Teplice.
• SEZNÁMÍM
80x60
INZERCE
95 x192,
63.pdf
1 5.9.2019
16:26:06 se se ženou z UL, TP i odjinud, kte(20091011)
rá má charakter? Může být i cizinka nebo ID. Tel.:
• PENÍZE ihned - koupím katalyzátory a DPF z jaké- 774 669 203. (20091105)

• HLEDÁM brigádu v Teplicích v odpoledních hodinách po práci od 15:15 jakýkoli den volat po 15 hod.
Dík. Michal. Tel.: 732 243 105. (20091201)
• HLEDÁM dva pomocníky (zedníky) na menší stavební práce okolo rodinného domu v Krupce. Tel.:
737 920 329. (20091202)

www.telasko.cz

Rozvoz zdarma!
Teplicko a okolí

R09

Vyhrazené parkoviště pro pacienty je 30 m od Lékařského domu.

12 Zaměstnání
ZAMĚSTNÁNÍ

• HLEDÁM paní na občasné hlídání 6letého chlapce v době nemoci. Vše dohodou. Řetenice. Tel.:
775 508 667. (20091203)
• POSTARÁM se o vaše děti jakéhokoliv věku. Jsem
seniorka krátce nepracující s celoživotní praxí u dětí
jako dětská sestra a uč. MŠ. Doprovodím je do MŠ,
ZUŠ apod. Zn. vesele a bezpečně. Tel.: 733 352 443.
(20091204)

kačírky, zemina,
štěrky, písky,
recyklát

R09

Váš ošetřující lékař může nálezy včetně biochemie z jednotlivých kontrol od
nás obdržet v elektronické formě.

• SERIOZNÍ seniorku bez přetvářky a natrvalo hledá
nekuř. SŠ, 70/172, všestranných zájmů. Úroveň a vzájemné návštěvy vítány. Tel.: 720 300 326. (20091106)
• JSEM sama, mám tři děti - 11, 10, 4. Sháním bydlení. Může být starší pán, který je sám a má svůj byt,
pomůžu v domácnosti i s nájmem, může být i starší
paní, která je též sama. Postarám se o vás, bude mi
50, dluhy nemám, jsem slušná, děti jsou vychované, prosím, pište do emailu: deilcip@seznam.cz.
Teplice okolí, může byt nebo i dům, pouze slušní
lidé. Těším se na shledání, Eliška. Tel.: 777 545 123.
(20091107)
• 67LETÁ 167/63 nekuřačka, vdova, částečně pracující SŠ postrádá charakt. přítele do podzimu života.
Zn. vzájemně se podpořit a žít. Tel.: 704 196 958.
(20091108)

My zdravě uvaříme
a vy zdravě zhubnete

BEZÚDRŽBOVÉ
DŘEVO/PLASTOVÉ
PLOTY
PRODEJ I MONTÁŽ

R09

– moderními metodami léčíme
revmatologické potíže

www.elsen.cz

PRODE J:

R09

REVMATOLOGIE

 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
R09

Krabičková dieta

R09

GYNEKOLOGIE

PROVÁDÍME:

Areál Telasko Hudcov

R09

LÉKAŘSKÝ DŮM TEPLICE

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

R09

INZERCE

C

M

58 290 Kč

Y

35 990 Kč

CM

vč. DPH

MY

CY

87,30 Kč

CMY

www.selvo.cz
AUTOBEST - Tomáš Hájek

K

asistentka@bramburky.cz
420 775 222 543
30

Na hrázi 3334, Teplice (u nádraží)
E-mail: info@autobest-tuning.cz tel.: 777 746 457

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
31

www.vyhodnereality.cz

Nebytové prostory,
kanceláře a byty k pronájmu
Jaroslav Andres • tel.: 603 472 304 • phrealas@gmail.com
v centru Ústí n. L.
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Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m 2 do 5 000 m 2

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

www.vyhodnereality.cz

