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Hledáme posily do výroby

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

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

R010

Můžete nám ve stručnosti představit ma-
teřskou firmu? 

Jsme součástí společnosti Trivium Packa-
ging Czech Republic, která patří do světového 
koncernu, působícího v  Evropě a v  Americe. 
K jeho zákazníkům patří přední výrobci půso-
bící v potravinářském, kosmetickém a chemic-
kém průmyslu. 

Vraťme se domů, co je úkolem teplického 
závodu?

U nás vyrábíme komponenty pro výrobu ko-
vových obalů (plechovek), které dodáváme do 
našich sesterských závodů v  Německu, Itálii, 
Holandsku a Polsku. Naše polotovary jsou ur-
čeny pro chemické výrobky, jakými jsou napří-
klad barvy, laky, ředidla, tekutá mýdla a najde-
te je především v hobby marketech, drogeriích, 
ale i v automobilovém průmyslu. Pro předsta-
vu čtenářů – týdenní produkce činí zhruba 
8  milionů různých komponent, které po do-
končení putují k  tuzemským i zahraničním 
odběratelům. Proto klademe důraz na vysokou 
kvalitu výroby. V České republice dále působí 
dva závody Trivia ve Znojmě a ve východočes-
kých Skřivanech, které dodávají kovové obaly 
do potravinářského průmyslu.

Chystáte v nejbližší době nějaké technolo-
gické novinky?

Vzhledem k tomu, že objem poptávky neu-
stále roste, budeme investovat do automatic-
kých systémů, které zrychlí a zefektivní výrobu. 

Budete potřebovat nové zaměstnance nebo 
je nahradí stroje?

I v době pandemie jedeme na plné obrátky 

Tradice výroby obalů 
v Teplicích pokračuje

Obaly se v Teplicích - Trnovanech vyrábějí už druhé století. Zakladateli této 
nepřetržité historie byli v roce 1897 Adolf Hahn a Rudolf Kroker, kteří ve zdejší 
továrně vyráběli plechové obaly a kuchyňské náčiní. Jak šel čas, měnili se majitelé 
i sortiment produkce. Dnes je společnost v rukou zahraničních vlastníků, jmenuje 
se TRIVIUM PACKAGING a teplický závod s dvěma sty zaměstnanci vede ředitel Ing. Libor Janák.

Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 417 846 530
nebo prostřednictvím mailu sarka.soumarova@triviumpackaging.com

ve třísměnném provozu a nové zaměstnance 
potřebujeme. 

Koho nejvíc a s jakou kvalifikací?
Do provozu preferujeme vyučené lidi ve 

strojírenských oborech, ale pro technicky zdat-
né zájemce z  jiných odvětví máme tréninko-
vé centrum, kde se mohou v poměrně krátké 
době zaškolit. 

Co jim kromě dobře zaplacené práce nabí-
zíte?

K zaměstnaneckým benefitům patří 13. plat, 
příspěvek na stravenky, penzijní pojištění, do-
volenou, vitamíny, platíme jim očkování proti 
chřipce a nyní připravujeme nový motivační 
program v podobě zlepšovacích návrhů. Auto-
ři těch nápadů, které se budou realizovat, bu-
dou odměněni.Ing. Libor Janák

Pohled do výrobní haly.
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Stavby „pod našima nohama“ 
aneb Kam vodaři nevidí, 
tam pošlou robota

Určitě to potkalo každého z nás. Voda netekla, opakovaly se havárie, prováděly 
se opravy, z kohoutku tekla zakalená voda, byl špatný tlak, v okolí bydliště výkopy, 
stavební stroje, potrubí, k tomu dopravní omezení a objížďky. Severočeská 
vodárenská společnost (SVS) má u svých staveb ceduli a vzkazuje: Omlouváme 
se za dočasné komplikace. Je potřeba to opravit. A právě opravy starých 
a poruchových zařízení, rekonstrukce a stavba nových součástí vodohospodářské 
infrastruktury – to je hlavní práce společností skupiny Severočeská voda. 

Jen v  tomto roce tak vodohospodáři investují do 159 nových staveb 
v deseti okresech severočeského regionu. K tomu je třeba připočíst 54 
staveb přecházejících z roku předchozího. Rovněž je třeba zmínit i 145 
drobných stavebně-strojních rekonstrukcí mimo rámec staveb zařaze-
ných do investičního plánu (např. doplnění zabezpečovacích systémů 
objektů, rekonstrukce elektroinstalace, výměna dílčích částí technolo-
gií typu čerpadla, dmychadla aj.).

Do vodohospodářského majetku na severu Čech tak v roce 2020 jde 
v rámci investic a oprav celkem 1,75 miliardy Kč.

Jak se vlastně místa k  rekonstrukci vybírají? Vodohospodáři mají 
dobré informace o  stáří vodovodní a  kanalizační sítě, vycházejí také 
z propracovaného systému hodnocení stavu majetku. Zároveň existuje 
plán fi nancování obnovy majetku, který je v  našem regionu mnohdy 
i přes masivní investice již za svou životností. Investiční akce probíhají 

v rámci stavební sezony postupně a jsou rozloženy rovnoměrně na ce-
lém území působnosti.

„SVS spravuje majetek v hodnotě přes sto miliard korun, kam patří pře-
devším devět tisíc kilometrů vodovodního a čtyři tisíce kilometrů kana-
lizačního potrubí, 200 čistíren, 60 úpraven vody či tisícovka vodojemů. 
Při teoretické průměrné životnosti padesát let u těchto zařízení bychom 
ročně potřebovali investovat do obnovy dvě miliardy, abychom za tuto 
dobu byli schopni obnovit celou stávající infrastrukturu. S investicemi 
1,75 miliardy se již blížíme této teoretické potřebě na obnovu. Daří se 
tak postupně zpomalovat stárnutí potřebné infrastruktury a zajišťovat 
její náležitou obnovu,“ upřesňuje mluvčí SVS Mario Böhme.

Co všechno předchází tomu, než vlastní stavební práce začnou? Na 
začátku všeho je impuls. Ten přichází buď z vlastních podnětů správy 
a obnovy majetku SVS, či z provozu, nebo ze strany města či obce – 

Kamerový vozík s motorem s navijákem 
osazený rotační a výkyvnou kamerovou hlavou

kanal_dvoustrana_210x297_REGIO.indd   2 08.10.2020   16:15

akcionáře SVS, často i díky koordinaci s dalšími investičními akcemi 
v obci, ale také na základě podnětu ostatních správců sítí. Skupina Se-
veročeská voda, kam kromě SVS patří také společnosti Severočeské 
vodovody a kanalizace (SčVK) a Severočeská servisní (SčS), pak zahájí 
proces, který má několik základních kroků.

První je zhodnocení stavu majetku. Třeba u vodovodů se sleduje celá 
řada kritérií, mezi která patří například celkový počet poruch s únikem 
vody, poškození potrubí (koroze, vnitřní usazeniny – tzv. inkrustace), 
stáří vodovodu, materiál a  jeho životnost, obtížnost provádění oprav 
(uložení řadu, hloubka, uspořádání inženýrských sítí, přístupnost apod.).

U  kanalizace se hodnotí zase zatápění objektů v  blízkosti stoky, vý-
razný zápach, dutiny nebo propady na povrchu terénu v  trase stok, 
projevy statického poškození (chybějící dno, deformace, protispády, 
viditelná zemina, praskliny), netěsnost (vtok balastních vod, úbytek 
odpadních vod ve stoce, průsaky, netěsnost hrdel, spojů, spár) a řada 
dalších kritérií.

K posouzení stavu jsou často klíčové podklady z kamerových prohlídek. 
Všimli jste si někdy u otevřených kanálů vozu s robotem a kamerou?

Ke kamerovým prohlídkám jezdí vůz Renault Master s  vestavbou 
Rausch. Pracovník má možnost ovládat kameru prostřednictvím ří-
dicího kufříku nebo přímo ve voze, který je vybaven LCD barevným 

monitorem a obrazovkou se vstupem z kamery, ovládacím pultem, klá-
vesnicí a pákovým ovladačem. Software umožňuje zobrazení a uklá-
dání dat s  uvedením data, času, místa měření, včetně dalších údajů 
z kamery (např. sklon, výkyv, rotace, tlak), a tak může pracovník přímo 
v terénu vytvářet protokolu k dokumentaci poškozených míst.

Nejprve je třeba kanalizaci nejdříve vyčistit a po vyčištění stoky může 
proběhnout kamerová prohlídka. Severočeská servisní přistaví kame-
rový vůz ke vstupní šachtě, pomocí jeřábku je robot s kamerou spuš-
těn na hranu otevřené šachty. Ve voze je potřebné technické vybavení 
ke kompletaci údajů, pracovník zaznamená hloubku šachty, zapíše se 
identifi kace místa prohlídky (lokalita, druh kanalizace, materiál, hloub-
ka šachty, počáteční a koncová šachta a řada dalších údajů), následuje 
vlastní kamerová prohlídka s vyplněním sledovaných kritérií hodnoce-
ní. Po dokončení videozáznamu celé stoky zaměří diagnostici všechny 
vstupní šachty pomocí GPS a předají mapové podklady se zakreslený-
mi změnami a videozáznam s protokoly.

Po doplnění všech podkladů projektoví pracovníci ze SčVK spolu s  in-
vestičními specialisty SVS připraví dokumentaci, která prochází ně-
kolikastupňovým schvalováním, a  je-li třeba, také stavebním řízením. 
Připravená stavba je pak zařazena do příslušného investičního plánu 
a následuje proces od výběru zhotovitele až po zahájení vlastní realizace 
stavby. Jedná se o poměrně složitý systém, jehož cílem je bezproblémové 
zásobování pitnou vodou a čistění odpadních vod pro desetinu republiky. 

Kompletně vybavené pracoviště k provádění 
kamerových prohlídek a zpracování protokolů 

k dokumentaci poškozených míst
Kamerový vůz Renault Master 

s vestavbou Rausch

Příklady poškození stoky – prorostlé kořeny, praskliny, 
chybějící části stěn, dna, deformace, tvořící se kaverny, 
netěsnosti, koroze a degradace materiálu

kanal_dvoustrana_210x297_REGIO.indd   3 08.10.2020   16:15
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Pocházíte z  Teplic. Jaký máte 
vztah k rodnému městu?

Jsem velký patriot, který nedá 
na  Teplice v  žádném případě do-
pustit. Považuji je za nejhezčí měs-
to v Ústeckém kraji. 

Rozhovor vedeme v  pondě-
lí 14. září, tedy necelé tři týdny 
před krajskými volbami. Jak 
podle vás dopadnou?

Podle dosavadních prognóz 
vyhraje ANO, myslím, že posílí 
ODS, na výsledky ostatních stran 
a uskupení jsem upřímně zvědav. 

Jakou změnu potřebuje podle 
vašeho názoru Ústecký kraj nej-
víc?

Zdá se mi poněkud zamrzlý 
v neměnící se agendě. Náš kraj je 
krásný, pro jeho budoucnost by 
mělo být prioritou udržet v  něm 
mladou generaci. Tedy maximálně 
se věnovat rozvoji všech typů škol 
včetně vysokých, inovacím a  dal-
ším moderním technologiím a dát 
jí tak nové možnosti k uplatnění. 

Máte v  tomto směru nějaký 
vzkaz pro mladou generaci?

Nedávno jsem se zúčastnil se-
mináře států OBSE ve  Washing-
tonu, určeného pro lidi ve  věku 
do  40 let na  téma angažovanost 
v  politice. Z  něj vyplynulo, že se 
politika řeší víc, než by měla. Mla-
dí by se určitě měli zajímat o to, co 

se kolem nich děje, ale politika je 
záležitost racionální nikoli emo-
tivní. Když čtu některé komentáře 
na  sociálních sítích, které podně-
cují nenávist a  negativní myšlení, 
je mi smutno. 

Pojďme k vašemu občanskému 
povolání, které jste kvůli politic-
ké kariéře pozastavil…

Je to tak. Dvě důležité věci nelze 
podle mne dělat naplno a pořádně. 
Pracoval jsem pro největší celo-
světovou firmu v  oblasti logistiky 
námořní přepravy zboží Maersk 
Line jako manažer pro klíčové zá-
kazníky. To znamenalo hodně ces-
tování, což polykalo spoustu času 
a neslučovalo se s prací poslance. 

Tím se dostáváme k vaší poli-
tické kariéře. Byl jste zastupite-
lem Statutárního města Teplice 
i  Ústeckého kraje. Jak využíváte 
nabyté zkušenosti v  Poslanecké 
sněmovně?

Do politiky jsem vstoupil v roce 
2007, protože jsem nechtěl je-
nom brblat, ale aktivně se zapojit 
do  dění ve  městě. Mým vzorem 
byl tehdejší primátor Teplic Jaro-
slav Kubera, stal jsem se členem 
ODS. Byla to ale éra, která vedla 
k  propadu občanských demokra-
tů a  některé poměry a  metody 
na  úrovni celostátního i  krajské-
ho vedení byly skutečně poněkud 
neortodoxní. V  roce 2011 vzni-
kalo hnutí ANO a  já byl jedním 

Patří ke střední generaci. Už třináct let se pohybuje v politice a z té komunální vystoupal přes 
krajskou až do Poslanecké sněmovny PČR. Proč zvítězila právě politika, jak funguje, ptáme se… 

z jeho zakladatelů na severu Čech. 
Na  komunální úrovni jsem se 
naučil hodně, v  celostátním mě-
řítku se ale dělá politika jinak. Je 
to umění vyjednávání a  kompro-
misů, tedy toho, co kamery v pří-
mém přenosu schůze Poslanecké 
sněmovny nezachytí. A  učím se 
stále. V praxi i ve škole. Začal jsem 
studovat obor mezinárodní vztahy 
a evropská integrace na Metropo-
litní univerzitě v Praze. 

Jste místopředsedou Zahra-
ničního výboru a  členem Vý-

do  ekonomiky napumpovali vel-
ké peníze, na  druhou stranu se 
nezaměstnanost nijak dramaticky 
nezvýšila a zdravotnictví boj s ko-
ronavirem zvládá. U nás je ale Co-
vid-19 politické téma, a  to by být 
nemělo. 

Jste vášnivým sportovcem, do-
konce dvojnásobným mistrem 
ČR v  Rugby League a  dlouho-
dobým reprezentantem. Co vám 
pohyb přináší?

Sportuji od  dětství. Rugby je 
tvrdý sport. Na hřišti si soupeři nic 

Jaroslav Bžoch  
(* 30. listopadu 1983 v Teplicích ) je politik, obchodní 
manažer a vášnivý sportovec, od října 2017 poslanec 
Parlamentu ČR. Vystudoval ekonomii na Univerzitě 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Několik let pracoval 
v oboru logistiky námořních a leteckým přeprav 
mezinárodních společností, má i roční zkušenost 
z Nového Zélandu. S manželkou Nikolou mají dvě děti. 

»

Politika se má řídit 
rozumem, ne emocemi

Jaroslav
Bžoch

boru pro evropské záležitosti 
Poslanecké sněmovny. Často 
cestujete. Jak si stojí Česká re-
publika ve  srovnání s  vyspělým 
světem?

Naše země v  samotném srdci 
Evropy je ve světě vnímána velmi 
dobře. Ať jsem byl v  Peru, Aus-
trálii, na Novém Zélandu i v řadě 
dalších zemí, všude jsem se jako 
reprezentant Česka setkal s  přá-
telským přijetím a uznáním. Je mi 
proto líto, že se doma shazujeme 
sami a ani nevíme proč. 

Jste vystudovaný ekonom. Jaký 
bude podle vás další vývoj v této 
oblasti?

Podle mého mínění záleží 
a bude záležet především na tom, 
jak se k  pandemii staví lidé. To 
platí všude na  světě. U  nás jsme 

nedarují, ale po  zápase si klidně 
sednou k jednomu stolu. Je to jistý 
styl kultury a  já mám díky tomu 
mezi hráči velkou skupinu přátel. 
Kromě toho si při pohybu báječně 
vyčistím hlavu. 

Jak si nejlépe odpočinete?
Právě při sportování. Ráno 

vstávám brzy, kolem páté či šesté 
hodiny. Nejdřív si zacvičím a pak 
se teprve dám do  práce, která je 
psychicky náročná. Jinak všechen 
volný čas trávím s  rodinou. Není 
nic krásnějšího, než úsměv mých 
nejbližších.

 
Připravila: L. Richterová

foto titulní strana: Milan Stryja
rodinné foto: Žaneta Hochmalová

rugby foto: archiv
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Škola byla postavena na základě potřeby obce 
Teplice mít novou školní budovu především 
pro stávající obchodní akademii. Stavba trva-
la dva roky a byla dokončena v létě roku 1925. 
Slavnostní otevření připadlo právě na 28. října 
1925. Zpočátku v  budově sídlilo několik škol. 
Hlavně obecná, měšťanská, obchodní akade-
mie, kupecká škola, tzv. pokračovací škola pro 
činnosti oděvnické a také hudební škola. Bylo 
by mylné si tedy myslet, že od počátku existen-
ce budovy sloužila pouze základní škole. 

Původně pro vstup žáků do budovy sloužily 
oba dva vchody. Dokonce v dobách, kdy zde síd-
lila chlapecká a dívčí škola, měli chlapci a dívky 
vchody oddělené. Asi aby se nepotkávali. 

V období II. světové války sloužila škola vý-
hradně německému vojsku. Na čas zhruba 7 let 
ve škole nepobývali žáci, nýbrž oddíly němec-
ké domobrany a po válce zase budova sloužila 
vojákům sovětské armády. 

I po válce sloužila škola hned několika ško-
lám. Měšťanské, obecné, střední, ale i tzv. jede-
náctiletce. 

Pokud čtenáře zajímá historie školy, navštiv-
te náš web www.zsmetelkovo.cz, dočtete se 
tam více. 

Teprve školní rok 1961/1962 je prvním ro-
kem nově vzniklé základní devítileté školy. 
Od té doby slouží škola výhradně základnímu 
školství. V roce 1969 byly poprvé otevřeny třetí 
třídy, ve kterých se začínalo s rozšířenou výu-
kou jazyků. 

A  v  té pokračujeme až dodnes. Dokonce 
od 90. let minulého století učíme cizí jazyk již 
od první třídy. 

A jaká je aktuální situace po 95 letech od ote-
vření budovy? 

Z hlediska počtu žáků je škola téměř na 
hranici své kapacity – navštěvuje ji 774 žáků 
(z  maximální možné kapacity 780 žáků). 

Ve většině tříd je zapsáno 28 žáků. O studium 
ve  škole je stále velký zájem, takže z  důvodu 
kapacity musí škola přibližně třetinu dětí při-
hlášených k zápisu odmítat. 

K budově školy přibyly i budovy školní dru-
žiny (60. léta minulého století), budovy školní 
jídelny (administrativně přiřazena ke  ško-
le roku 2007) a  také budova tělocvičny (rok 
2008).

Ve  škole pracuje 70 zaměstnanců, z  toho 
45  učitelů. Anglický jazyk mají všechny děti 
od první do deváté třídy. Některé ročníky do-
konce 4 hodiny týdně. Žáci II. stupně pak mají 
ještě 4 hodiny týdně druhého cizího jazyka 
(německého či francouzského). 

Co popřát budově do dalších let? 
No přeci tu nejlepší budoucnost! 

Michal Chalupný
ředitel školy

Je to tak. Na konci října tohoto roku si připomínáme 95. výročí otevření budovy, ve které sídlí 
základní škola a kterou většina lidí familiárně přezdívá Metelkárna. 

golfbarbora.cz

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

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

„METELKÁRNA“
slaví 95. výročí



Účinnou léčbu rakoviny
hradí zdravotní pojišťovny

Jaké diagnózy léčíte v Protonovém centru?
Díky nejnovějším technologiím a  našim 

zkušenostem s  protonovou radioterapií do-
kážeme úspěšně léčit široké spektrum dia-
gnóz. Jedná se například o rakovinu prostaty, 
prsu, maligní lymfomy, dále pak nádory hlavy 
a krku, centrální nervové soustavy, zažívacího 
traktu, onemocnění jater a plic. Našimi paci-
enty jsou i děti.

Jaká je cesta pacienta s rakovinou do Pro-
tonového centra, jak se k vám dostane?

Úvodem je potřeba říci, že každý pacient 
nás může kontaktovat kdykoli sám a bez do-
poručení jiného lékaře. Pacient může zavo-
lat na naši infolinku uvedenou na webových 
stránkách Protonového centra (www.ptc.cz>), 
nebo pošle e-mailem dotaz na náš Klientský 

Protonové centrum Praha (PTC) přijalo všechna nutná opatření, aby mohlo pacientům 
pomáhat i v době celosvětové pandemie koronaviru. Stále se tedy mohou na centrum obracet 
všichni pacienti, kteří potřebují jeho pomoc. Co a koho v Protonovém centru léčí a jak je léčba 
hrazená, na to, mimo jiné, odpovídá MUDr. Jiří Kubeš, hlavní lékař PTC .

servis. Do 24 hodin pak od nás dostává infor-
mace, zda je vhodný k protonové léčbě. Další 
cestou pacienta do PTC je indikace pacienta 
k  protonové léčbě na  základě dlouhodobé 
spolupráce našich kolegů s odborníky z Kom-
plexních onkologických center.

Jaký je přínos protonové léčby pro nemoc-
né s rakovinou?

Největším benefitem protonové léčby je to, 
že protonový paprsek umožňuje zacílit kon-
krétní oblast a významně snížit ozáření okol-

ních zdravých tkání a  orgánů. Proto se také 
výrazně snižuje riziko vzniku nežádoucích 
vedlejších účinků léčby. Pacientům protono-
vá léčba zajišťuje vysokou šanci na  vyléčení 
a kvalitní život v průběhu léčby a po ní.

Hradí protonovou léčbu zdravotní pojišťov-
ny?

Ano, léčba i  všechna vyšetření v  PTC jsou 
hrazeny zdravotními pojišťovnami a  PTC má 
uzavřenou smlouvu se všemi českými pojiš-
ťovnami. (advertorál))

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

www.vyhodnereality.cz

INZERÁT V NEJVĚTŠÍM
DRÁŽĎANSKÉM TÝDENÍKU

Podnikatelská a privátní inzerce
z České republiky

s výrazným cenovým zvýhodněním.
Ceny za inzerci podle rozsahu od 500 Kč do 4200 Kč.

V ceně je zahrnut překlad do němčiny a grafické zpracování.

PRO VÍCE INFORMACÍ:
sekretariat@agenturais.cz

Ing. Andrea Straussová - telef.: 775 646 267

Váš inzerát vyjde v Drážďanech
ve 205.000 výtiscích

Angebote CZ
Besuchen Siedie größten Märkte in Ředhošť.Sonntag 7 – 12 UhrMärz – Dezember

Mehr über uns unter:www.trhyredhost.cz/deutsche.htmlIm Angebot: Haustiere, vom Garten, Flohmarkt
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Máte diplom v oboru
ZDRAVOTNÍ SESTRA,
ale neumíte německy?
Podle úrovně znalosti německého jazyka se zúčastníte jazykového kurzu:

•  V průběhu bezplatných kurzů německého jazyka do úrovně A2 od nás dosta-
nete finanční podporu 300 € měsíčně. Tento intenzivní kurz trvá cca 6 měsíců 
a uskuteční se v Drážďanech. Poplatky spojené s příjezdem do Drážďan Vám 
uhradíme.

•  Po ukončení kurzu A2 s Vámi uzavřeme pracovní smlouvu s 20 hodinovou tý-
denní 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 di-
plomu 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.

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.

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

Naše kontakty jsou Vaší šancí!
PJasova@personalservice-alpha.cz

Telefon: +49 152 085 78 468; +420 721 749 093 www.nejlepsistredni.cz

VYBER SI OBOR,
KTERÝ TĚ BUDE BAVIT.

Gastronomie

Lesnictví

Bezpečnost

Pečovatelství

Střední lesnická škola a Střední odborná škola
Šluknov
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1 Auto – moto

• PRODÁM 4 ks pneu i  s  disky na  Felicii. Minimál-
ně jeté. 165/70 M+S R-13 Cena dohodou. Tel.: 
732 342 115. (20100101)
• PRODÁM Opel Vectra r. v. 2000, benzín. Cena doho-
dou. Tel.: 722 150 816. (20100102)
• PRODÁM uzamykatelné příčníky alu na  stře-
chu a  dveří bez hagus šíře 120 mm - 500 Kč. Tel.: 
602 623 131. (20100103)
• 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 + sklop-
ná, 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 zaří-
zení, zadní křídlo, imobilizér a  další, nehavarovaný, 
nepoškozený, nekuřák, koupeno v  ČR, jsem přímý 
majitel, servisní historie, najeto 98 000 km, atraktiv-
ní, 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. (20100104)
• KOUPÍM skútr ČZ 175, typ se startérem, v dobrém 
stavu, nejlépe s  doklady. Jsem veteranista, mohu 
měniti za  Jawu 250 typ 552 s  platnými doklady. Je 
půl roku po  kompletní renovaci. Tel.: 773  601  944. 
(20100405)

2 Byty

• KOUPÍM malý byt - garsonku v  O.V. v  Teplicích, 
pouze od  majitele. Email: hulickova@seznam.cz. 
(20100201)

• KOUPÍM přízemní byt v okolí Teplic, Litvínova, 2+1. 
Děkuji. Tel.: 721 771 991. (20100202)
• NABÍZÍM výměnu bytu v  Karlových Varech - 
2+1+lodžie, je zasklená, nové jádro v  bytě, velmi 
blízko centra i  lázní ..., v  panelovém domě 3. patro 
v O.V. Západní ulice ... za byt v Teplicích též O.V. Možno 
i menší + doplatek. V domě je zdarma fitcentrum pro 
bydlící, každý má klíč. Tel.: 776 615 477. (20100203)

3 Děti – různé

• PRODÁM balík hraček pro nejmenší, závěsné na ko-
čárek, postýlku, chrastítka, plyšáky růz. velikostí. Vše 
čisté, ihned k použití. Tel.: 737 127 852. (20100301)

JSI ŘEMESLNÍK, KUTIL, ZAHRÁDKÁŘ, SPORTOVEC, MAMINKA S DĚTMI? 
CHODÍŠ RÁD DO PŘÍRODY? TAK DORAŽ K NÁM! 

PO - PÁ 7:00 - 18:00, SO 8:30 - 12:00

E M A I L :  O B C H O D @ S P P R O F I . C Z
T E L . :  6 0 2  2 0 2  7 4 3 ,  V Í C E  I N F O R M A C Í  N A

JANA KOZINY 1658/32, 
TEPLICE (AREÁL LUNA)

OCHRANNÉ PRACOVNÍ ODĚVY 
A POMŮCKY
DĚTSKÝ SORTIMENT
SKINNERS - BOTY DO KAPSY
ÚKLID A HYGIENA
GASTRO A BÍLÉ ODĚVY

OUTDOOR A SPORT
POTISK, VÝŠIVKA
ÚPRAVA ODĚVŮ
VĚRNOSTNÍ PROGRAM
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

NOVĚ OTEVŘENO
OD 6. 10. 2020

1628/31,
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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

AUTOBEST - Tomáš Hájek
Na hrázi 3334, Teplice (u nádraží)

E-mail: info@autobest-tuning.cz tel.: 777 746 457

58 290 Kč
35 990 Kč

vč. DPH

SELVO
ELEKTRICKÉ VOZÍKY A SKÚTRY

SLEVA 38 %

www.selvo.cz

• PRODÁM velmi pěkné oblečení na miminko z kom-
pletní výbavy, od  narození 0-8 měsíců, výběr dle 
potřeby nebo mohu zaslat. (košilky, dupačky, body, 
overaly, trička, mikiny, soupravič., tepláčky, kalhoty, 
čepič. apod.) 850 Kč, zaslání možné. Tel.: 602 880 764. 
(20100302)
• PRODÁM hezké dětské celoroční obl. od 0-1 roku, 
(košilky, body, dupačky atd.), zimní kombinézu na 3-6 
měs., zimní oblečení. Tel.: 604 782 643. (20100303)
• PRODÁM novou kvalitní autosedačku 9-36 kg, 
vlastní pětibodové a  výškově nast. pásy, polohova-
telná hlavová opěrka, nová se zárukou 2 roky, nejno-
vější atest ECE R44/04. Zašlu i poštou. 1 550 Kč. Tel.: 
776 495 506. (20100304)

• PRODÁM sport. kočárek - „golfky“, polohovací sto-
lek se židličkou, chodítko, motorku, odrážedlo aj. Vše 
za 800 Kč. Bílina. Tel.: 733 220 279. (20100305)
• PRODÁM školní dívčí batoh s  obrázkem Minnie. 
Cena dohodou. Tel.: 774 585 812. (20100306)

4 Elekronika

• PRODÁM telefon Huawei P Smart dva roky v pro-
vozu, po  starší osobě, paragon, kompletní výbava, 
původní cena 4 999 kč. Nyní 800 Kč. Tel.: 602 623 131. 
(20100401)

5 Hobby

• SBĚRATEL koupí staré visací zámky, klíče, kovářské 
práce, nástěnné nebo figurální aj. hodiny, staré po-
hlednice Teplic a okolí do r. 1945. Tel.: 606 957 179. 
(20100501)
• KOUPÍM staré hračky z  doby socialismu: vláčky 
a stavebnice Merkur, auta na bowden, auta na klíček 
apod. Tel.: 608 224 183. (20100502)
• PRODÁM předválečné jízdní kolo zn. Atlantic. Je 
v  původním stavu, černý linkovaný smalt, veškeré 
niklování a jízdní mechanika. Falcová kola jsou opat-
řena druhovýrob. falc. plášti, jsou nové, nejeté. Pevná 
cena 12 tis. Kč. Soubor snímků pro vážného zájemce 
na vyžádání. Tel.: 773 601 944. (20100503)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od  r. 
1890 do  r. 1930/40 mm, dále nástěnné nebo figu-
rální aj. hodiny, vše od  hodin. Tel.: 606  957  179. 
(20100504)
• KOUPÍM staré visací zámky, klíče, kovářské práce. 
Tel.: 722 150 816. (20100505)
• PRODÁM z  pozůstalosti třináct šelakových (tvr-
dých) desek na  klas. jehlový gramofon. Jedná se 
o  německou taneční hudbu. Desky jsou v  pěkném 

stavu, po  pečlivé paní. Cena za  všechny 190 Kč. Tel.: 
773 601 944. (20100507)
• NABÍZÍM velmi levně křížkové výšivky dle výběru 
z mnoha kusů a velikostí. Když si vyberete pouze je-
den kus, nic se neděje. Vše z nového materiálu-žádná 
stará pozůstalost apod. Tel.: 606 536 331. (20100506)

6 Nábytek

• PRODÁM černou šatní skříň ve velmi výborném sta-
vu, nepoškozená, rozměry výška 178 cm x šíře 108 cm 
x hloubka 51 cm. Levá strana je na svetry a má čtyři 
velké přihrádky, pravá strana je na kabáty nebo šaty. 
Cena 1500 Kč. Také prodám kulatý jídelní nebo obýva-
cí stůl, světlé dřevité barvy, na čtyřech nohách, které 
se dají odšroubovat, za 1500 Kč. Nový nevyužitý. Pou-
ze osobní odběr. Tel.: 606 165 153. (20100601)

7 Nemovitosti

• PRODÁM polovinu domu (1.patro) v Srbské Kame-
nici. Tel.: 603 223 363. (20100701)
• HLEDÁM k  pronájmu pozemek nebo zahradu 
v  Teplicích, pozdější odkup možný. Děkuji. Tel.: 
721 952 021. (20100702)
• KOUPÍM louku v Krušných horách. Tel.: 608 730 586. 
(20100703)

9 Potřeby do domácnosti

• PRODÁM jízdní kolo Author California-konec sezo-
ny za 350 Kč. Prodám kombinovaný sporák GORENJE 
NEPOUŽITÝ. Teplice. Tel.: 723 466 140. (20100901)
• PRODÁM profi velmi účinné čistící prostředky. 1. 

Váš specialista na pneumatiky
a podvozkové části vozuC

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

INZERCE

R010

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

Na trouby, grily, dřít. hrnce. 2. Okna, zrcadla, obkla-
dy koupelen. 3. Čalounění v  autě, bytě aj. pohlcuje 
pachy z  cigaret, zvířat apod. Velké balení 600 ml. 
Eko vlastnosti, spolehlivé přípravky s  výbornými 
výsledky. Cena 94 Kč/bal. Možno poslat, v  Teplicích 
mohu přivézt. Prodám péřovou prošívanou deku v rů-
žovém sypku. Cena 300 Kč. Teplice. Tel.: 728 651 984. 
(20100902)

10 Různé

• KOUPÍM tahací harmoniku-knoflíkovou (ne piano). 
Tel.: 724 706 553. (20101001)
• PRODÁM elektromotor patkový; 2,2 kW; 1 420 ot./
min. Cena dohodou. Tel.: 775 507 365. (20101002)
• PRODÁM dvě traverzy H 16x7,4x428 cm za 2000 Kč. 
Tel.: 728 351 036 nebo SMS UL, děkuji. (20101003)
• OCENÍME - vykoupíme obrazy a rámy. Galerie - tel.: 
733 511 224. (20101004)

• DLE KATALOGU oceníme a zaplatíme mince, ban-
kovky, známky. Tel.: 603 230 673. (20101005)
• VYKUPUJEME medaile, odznaky, vyznamenání 
a zbraně. Military. Tel.: 775 691 189. (20101006)
• IHNED zaplatíme hodinky: kapesní, náramkové 
a budíky. Tel.: 737 397 806. (20101007)
• KOUPÍM CD... např. alba, singly, výběry. Tel.: 
721 735 771. (20101008)
• VYKLÍZENÍ bytů, půdy, pozůstalosti. Výkup knih. 
Děkuji. Tel.: 721 771 991. (20101009)
• PRODÁM černé kožené vysoké boty 37,5 - 38 pro 
slečnu se štíhlou nohou a zálibou v jízdě na koni. Cena 
z 1 600 Kč na 200 Kč. Tel.: 737 105 446. (20101010)
• PRODÁM propanbutanovou lahev. Prázdná 650 Kč, 
plná s plombou a dokladem 990 Kč. Tel.: 606 815 350. 
(20101011)
• PRODÁM  nepoužívaný demižón na  víno  10 l 
za 240 Kč. Tel.: 606 807 192, Teplice. (20101012)

 (POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 14)

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

www.elsen.cz
R010

AUTO-MOTO

DĚTI

HOBBY

BYTY

ELEKTRONIKA

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

NEMOVITOSTI

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

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

R09

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

R010

POTŘEBUJETE 
OPLOTIT

POZEMEK?
PLOTOVÉ CENTRUM

TEPLICE - PROSETICE
Příčná 141

Tel.: 604 351 718
Vlková Anna

anna.vlkova@seznam.cz

R010

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
R010

BEZÚDRŽBOVÉ
DŘEVO/PLASTOVÉ

PLOTY
PRODEJ I MONTÁŽ 

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček

Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz R010

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky, 
recyklát

www.telasko.cz
Tel. 774 099 510

R0
10

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

R010

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 

R010

www.chutnekrabicky.cz

Krabičková dieta
My zdravě uvaříme
a vy zdravě zhubnete

Rozvoz zdarma!
Teplicko a okolí

tel. 
775 675 728 

R0
10 Benešovo náměstí 417/12

Teplice, tel. 737084385

Kompletní sortiment sáčků
pro všechny značky vysavačů
a další filtrační materiály.
Nově i bavlněné roušky a akce 
s kupónem při koupi 2 balení sáčků 
do vysavačů rouška dle vlastního 
výběru zdarma jako dárek

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

Prodejna sáčků do vysavačů

 

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

R010

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

R010

R010 Silniční a odtahová služba

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

VYMALUJI, drobné 
ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu. 
Tel.: 724 706 553. R010

Uhelné sklady J.R.H.D. s.r.o
Háj u Duchcova, Duchcovská 62

Prodáváme

Bílinské nízkosirnaté
uhlí z Ledvic

+ písek, štěrkopísek
Zajišťujeme dopravu i skládání pásem

Objednávky telefonicky na tel.:
734 858 556

VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

Například:
12V/44Ah za 1380,- Kč
12V/55Ah za 1640,- Kč
12V/72Ah za 2090,- Kč

Záruka 24 měsíců.
Sleva 5% při odevzdání staré baterie.

Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice

Tel. 417 534 504, 774 708 222

R10

Město Trmice hledá
do zavedené ordinace po stávající lékařce,

která odchází do důchodu,

dětského lékaře/lékařku s atestací
na adrese Tyršova 565, 400 04 Trmice.

Nabízíme kvalitní zázemí a možnost
ubytování v městském bytě
v docházkové vzdálenosti.

V případě zájmu volejte
Telefon: 475 317 230

e-mail: posta@mutrmice.cz
nebo osobně

Město Trmice, Fügnerova 448/29,
400 04 Trmice

Palivové dřevo
Ústí nad Labem

od 900,- Kč/prms
prms: Volně sypané na plochu

1x1x1 m (štípané a řezané)
Doprava do 20 km – 200,- Kč

(1 km/20,- Kč)

Při odběru 5 prms
– doprava do 20 km ZDARMA!

Informace, objednávky:
Tel.: 720 289 550

Vykoupíme Vaše dřevo, pokácíme Váš strom
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asistentka@bramburky.cz
420 775 222 543

87,30 Kč

• PRODÁM vlašské ořechy, kg za  60 Kč. Tel.: 
732 329 711. (20101013)
• PRODÁM 2 ks závěsy na  okno, výška 2,50 šířka 
1,40 m. K nim dvě řasící stuhy na kombinaci ke staže-
ní do stran. 150 Kč/ kus. Tel.: 602 954 145. (20101014)
• PŘEPÍŠI Vaše videozáznamy ze všech existujících 
formátů na  DVD. Přepisy na  studiových zařízeních, 
možnost střihu, potisku DVD atd. Tel.: 725  065  344. 
(20101015)

11 Seznámení

• CHTĚLA bych se seznámit s paní kolem 80 let z Tep-
lic. K  procházkám v  parku nebo na  koncert v  Mušli 
a na kafíčko. Tel.: 731 278 094. (20101101)
• HLEDÁM slušného nezadaného muže do  76 let, 
který také zůstal sám a samota ho tíží jako mne. Ať 

se ozve 70leté 158 cm/66 kg nekuřačce všestranných 
zájmů. Budu doufat, že se najdeme a život bude vese-
lejší. Tel.: 721 702 442. (20101103)
• HLEDÁM ženu mezi 45-55 lety, která má ráda sport, 
přírodu, kulturu a má smysl pro humor. Jsem 50 let/182 
cm/94 kg. Teplice a okolí. Tel.: 723 558 102. (20101102)
• 68LETÝ Ústečák hledá bezdětnou přítelkyni pro 
hezký podzim života. Tel.: 607 624 281. (20101104)
Jsem sama a je mi smutno, ráda bych našla hodného 
muže, který by mi byl oporou a přinesl do mého života 
opět radost a smích. Jsem rozv., nek. 67/168. Teplice 
a okolí. Tel.: 604 694 829. (20101105)

12 Zaměstnání

• HLEDÁM paní na občasné hlídání 6tiletého chlapce, 
vše dohodou. Tel.: 605 816 528. (20101201)

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ

horolezeckou technikou,
štěpkování větví, frézování pařezů

Tel.: 608 360 681

R1
0

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
KLAPÝ

411 16 Klapý 40
tel.: +420 416 591 175

zdklapy@pvnet.cz

PRODEJ OVOCE
Prodejní doba Po-Pá 7:00-15:30

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

Kontakt do redakce:
+420 602 643 244

email: vrculova@agenturais.cz

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 R07 www.rehabilitacniustav.cz  tel.: 465 544 207

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 Praha-
Česká 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.            Mgr. Světlana Jeřábková, ředitelka

iTeplice.cz
zpravodajství Teplicka

• HLEDÁM paní na občasné hlídání 6tiletého chlapce, 
vše dohodou. Řetenice. Tel.: 775 508 667. (20101202)
• HLEDÁME obkladače na  šatny, sprchy, WC. Tel.: 
725 706 525. (20101203)
• UČITELKA angličtiny s certifikátem a praxí v anglic-
ky mluvící zemi. Naučím anglický jazyk začátečníka, 
začátečníky. V případě zájmu mne, prosím, kontaktu-
je emailem. Emailová adresa: anna.makuch@yahoo.
com. (20101204)
• HLEDÁM paní 65+, co by se v době mé nepřítom-
nosti postarala o babi, jde o cca 2-3 dny/týden, 2 h/

den, nabízím 100Kč/h, více info na tel.: 728 560 304. 
(20101205)

13 Zvířectvo

• DARUJI do  dobrých rukou 4měsíční kočičku. Tel.: 
730 696 621. (20101301)

NAKUPTE
KVALITNÍ
JEDNORÁZOVÉ ROUŠKY

u nás v nově otevřené prodejně
SP Profi v areálu Luna v Teplicích

JSI ŘEMESLNÍK, KUTIL, ZAHRÁDKÁŘ, SPORTOVEC, MAMINKA S DĚTMI? 
CHODÍŠ RÁD DO PŘÍRODY? TAK DORAŽ K NÁM! 

PO - PÁ 7:00 - 18:00, SO 8:30 - 12:00

E M A I L :  O B C H O D @ S P P R O F I . C Z
T E L . :  6 0 2  2 0 2  7 4 3 ,  V Í C E  I N F O R M A C Í  N A

JANA KOZINY 1658/32, 
TEPLICE (AREÁL LUNA)

OCHRANNÉ PRACOVNÍ ODĚVY 
A POMŮCKY
DĚTSKÝ SORTIMENT
SKINNERS - BOTY DO KAPSY
ÚKLID A HYGIENA
GASTRO A BÍLÉ ODĚVY

OUTDOOR A SPORT
POTISK, VÝŠIVKA
ÚPRAVA ODĚVŮ
VĚRNOSTNÍ PROGRAM
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Další soukromou inzerci najdete na
www.regiorevue.cz

ZAMĚSTNÁNÍ

SEZNÁMENÍ

ZVÍŘECTVO
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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

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


