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200 000 km za dětmi
v dětských domovech 
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Sága rodu Mühligů 
Silný rod, který proslavil sklářství 
v regionu a také se zasloužil o rozvoj 
kultury, sportu a společenského života.

Veronika Kašáková 
Brázdíme Českou republiku křížem 
krážem. Zatím jsme byli v 72 dětských 
domovech a setkali se s tisícovkou jejich 
obyvatel.

Ladislav Chlupáč 
Nově zvolený senátor a znovuzvolený 
litoměřický primátor o svém městě.

Móda a hvězdy 
Charitativní večer - do Klokánku 
v Teplicích a v Ústí nad Labem, Dětského 
domova Vysoká Pec na Chomutovsku 
a Nadačního fondu Veroniky Kašákové
putovalo shodně po sto tisíci korunách.

Zdravý životní styl dětí 
Cepík je projekt primární prevence pro 
mateřské školy se zaměřením na zdravý
životní styl předškolních dětí. 

Světová šampionka z Loun 
Pro nás v rodině je nejdůležitější 
vzdělání, takže škola musí jít souběžně
se sportem. Když se občas potřebuji více 
věnovat sportu, školu nesmím nikdy
zanedbávat.
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DARUJTE RADOST ZE SPORTU

Dětské 14’’ kolo ARCTIC 100
B’TWIN
Odolné kolo s nízkým rámem, krytým
řetězem a odnímatelnými kolečky.

Dětská přilba H-KD 500
WEDZE
Nastavení pomocí otočného kolečka.
NÁŠ TIP: Bezpečnostní vybavení před 
nákupem vyzkoušejte.

1 999Kč599Kč

Dětské hokejové brusle IHS100
OROKS
Pohodlné brusle poskytující potřebné 
zpevnění na začátky s hokejem.

649Kč

Koloběžka B1 STRUCTURE
OXELO
Pro děti od 2 let. Rozvíjí 
psychomotoriku. Možnost 
vyměnitelnosti krytů.

520Kč

Činka 10 kg
DOMYOS
K posílení bicepsů, tricepsů, 
deltových a prsních svalů. 
Obsah: 4 x 1 kg, 2 x 2 kg, 2kg tyč.

399Kč

Pánské lyže BOOST 100
WEDZE
Skvělé pro začátečníky. Velmi 
dobře ovladatelné a tolerantní.

3 799Kč

+



PROSINCOVÁ GALERIE
Je to pár dnů, co nám již tradiční andělé, kteří se k nám rok 
od roku v listopadu slétávají, opět rozsvítili celé obchodní 
centrum do zářivých barev.
Atmosféra je tu vskutku pohádková a v pohádkovém před-
vánočním naladění budeme i pokračovat. V prosinci na vás 
čeká bohatý zábavný program, letos především v duchu čes-
kých tradičních Vánoc.
Proto nepromeškejte adventní víkendy pro děti. Děti si hrají, 
zatímco vy máte možnost nakoupit jejich vysněné dárečky.

Přejeme Všem krásné Vánoce
a především pohodové nákupy! 
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Nákupy v srdci Teplic

www.galerieteplice.cz

více než 400 parkovacích míst

více než 80 obchodů

HAPPY SOCKS
Seznamte se s Happy Socks! Na hlavní pasáži u nás najdete 
nový veselý stánek Happy Socks. Vánoční dárky v podobě 
hravých ponožek či spodního prádla, nejlépe ve vhodné ve-
selé kombinaci, nejsou žádná nuda. 
Takže buďte Happy s Happy Socks, které potěší úplně kaž-
dého.

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 
 OBCHODNÍ

GALERIE
KORZO
SUPERMARKET

KINO PREMIERE 
CINEMAS

24. 12. 2018 9:00 – 12:00 8:00 – 12:00 ZAVŘENO

25. 12. 2018 ZAVŘENO ZAVŘENO 15:00 – 24:00

26. 12. 2018 * 9:00 – 18:00 ZAVŘENO 10:00 – 24:00

27. – 30. 12. 2018 9:00 – 21:00 8:00 – 21:00 10:00 – 24:00

31. 12. 2018 9:00 – 14:00 8:00 – 15:00 ZAVŘENO

01. 01. 2019 ZAVŘENO ZAVŘENO 15:00 – 24:00

02. 01.2019 9:00 – 21:00 8:00 – 21:00 13:00 – 24:00

5. 12. 
 Čert a Mikuláš od 16:30 hod

8. 12. 
 Vánoční focení dětí - 
 Alena Nečasová Photo
 10-12 a 13:30-18 hod

9. 12.
 Vánoční focení dětí - 
 Alena Nečasová Photo
 13-17 hod

15. 12.
 Hudební vystoupení
 rockového sboru Melodica 
 od 16 hod

15.-16. 12. 
 Adventní víkend pro děti
  od 14 do 17 hod - klavírní 

vystoupení, vánoční koledy, 
andělé na chůdách aj. 

22. 12.
 Tradiční Vánoce v Galerii
  od 13 do 18 hod - zábavné 

odpoledne pro děti i rodiče 
s moderovaným programem

Dům	k
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Přestože v  roce 1879 pracovalo 
podle sklářské ročenky na Teplic-
ku již 11 hutí, vydal se Max Eugen 
Mühlig ve svých 54 letech na cestu 
samostatného podnikání. Pozem-
ky pro novou sklárnu zakoupil 
ve druhé polovině roku 1889 a již 
o  Vánocích téhož roku byla slav-
nostně vztyčena „glajcha“ nad to-
vární halou, která byla situována 
na levé straně železniční tratě Ústí 
nad Labem – Teplice – Duchcov 
– Chomutov. Stála na  katastru 
obce Řetenice a na svou dobu byla 
moderně koncipována. Při svém 
křtu byla sklárna na počest man-

želky M. E. Mühliga pojmenovaná 
„Marie“. Měla ve  znaku písmeno 
M a  zvon, který mohl být připo-
mínkou hornických začátků M. E. 
Mühliga. 

Zpočátku měla jen jednu pán-
vovou pec vytápěnou surovým 
generátorovým plynem, získaným 
zplynováním severočeského hně-

dého uhlí. Výrobním programem 
bylo čiré okenní ploché sklo s ob-
chodním označením „Tafelglas“ 
(tabulové sklo). V  roce 1894 byla 
postavena první tavící vanová 
pec a  v  následujícím roce druhá. 
Na těchto dvou, již kontinuálních 
vanových pecích bylo rozmístěno 
devět dílen. Osádku jedné dílny 

tvořili tři mistři a pět pomocníků. 
Pracovalo se ve  čtyřech směnách 
s  ohledem na  velmi namáhavou 
práci při ruční výrobě tabulového 
skla. Dílna za  směnu vyrobila 80 
m2 skla, přičemž rozměr tabulí byl 
110 x 145 cm o  tloušťce 2-3 mm. 
Ploché sklo se také lisovalo pro-
padem do  tvaru vypouklých ta-

bulí. O tento sortiment byl zájem 
zejména v  zahraničí. Vypouklá 
tabule skla ztěžovala průhled dov-
nitř místností a  navíc vyvolávala 
bohaté světelné efekty – reflex. Vy-
pouklé tabule skla z méně kvalit-
ního sortimentu se používaly pro 
zasklívání oken přízemních bytů 
a tím nahrazovaly běžně používa-
né látkové záclony. 

V  roce 1896 přešla do  majetku 
firmy Max Mühlig sklárna Hos-
tomice nad Bílinou vyrábějící 
ručním způsobem lahve a  oken-
ní tabulové sklo. Od  roku 1899 
byla huť pojmenovaná „Maxovou 
hutí“ – „Maxhütte“, podle křestní-
ho jména majitele. Svojí výrobní 
kapacitou a  počtem pracovníků 
daleko převyšovala sklárnu v  Ře-
tenicích. Max Mühlig si tak posí-
lil svoje postavení a  získal pověst 
úspěšného podnikatele mezi se-

Město Teplice a jeho okolí proslavila již 
v předminulém století sklářská výroba. 
Nesmazatelnou stopu v tomto oboru 
zanechal Max Eugen Mühlig. Pojďme 
si připomenout, co všechno nejen pro 
rozvoj sklářství, ale také sportu, kultury 
a spolkové činnosti tento významný muž 
a jeho rodina učinili. 

Sága

let. Ve  sklářském průmyslu čes-
kých zemí sotva najdeme osob-
nost, která by dokázala během 25 
let své činnosti s nevelkým kapitá-
lem bez významnější cizí pomoci 
vybudovat takový podnik.

Nejvýznamnějším krokem star-
šího syna Josefa Maxe byla účast 
firmy na  založení konsorcia pro 
vývoj systému tažení plochého 
skla belgického vynálezce Emile 
Fourcaulta. Mladší syn Georg An-
tonín začal se svým bratrem napl-
no spolupracovat po  absolvování 
studií a vojenské služby. Na začát-
ku 20. století se ve  světě začínaly 
projevovat snahy po  mechanizaci 
ruční výroby plochého skla. Pro-
to v roce 1910 podnikl Josef Max 
Mühlig na  svou dobu velmi dob-
rodružnou cestu z Teplic přes Ví-
deň až do  Bosny a  Hercegoviny, 
jejímž cílem bylo Sarajevo, kde se 

Tato vanová pec byla v  Řete-
nicích v provozu od  roku 1924 
až do  roku 1969, tedy plných 45 
let. Rychlému zavádění dalších 
výrobních agregátů Fourcault 
ve  sklárnách severozápadních 
Čech s uspořádáním tažných stro-
jů s  „českým křížem“ dopomohla 
doložka v Hospodářské versaillské 
smlouvě z roku 1919. Sklářské zá-
vody Maxe Mühliga Řetenice při-
jaly v  roce 1924 do  svého svazku 
bývalý „Rakouský spolek sklář-
ských hutí“ v Ústí nad Labem, kte-

rý od roku 1919 změnil svůj název 
na  „Union“ a.s. sklářských hutí 
Ústí nad Labem. Vytvořila se tak 
nová firma s  označením „Müh-
lig – Union“, sklářský průmysl a.s. 
Teplice. Tento název se udržel až 
do roku 1945.

Firma Mühlig – Union a.s. Tep-
lice se neomezila jen na  výrobu 
běžného komerčního ploché-
ho skla. Na  začátku třicátých let, 
v době světové hospodářské krize, 
přikročila jako první k  obohacení 
trhu novými výrobky a  výstavbou 

	 SKLÁRNA ŘETENICE okolo roku 1900, malba. Silnice vlevo vede dozadu do Řetenic a z ní je mezi dělnickými domy 
 a hutní halou hlavní vstup do závodu. Zcela vpravo je nádraží Řetenice.

rodu Mühligů

veročeskými skláři. V  roce 1907 
koupil Max Mühlig větší část akcií 
tehdejší Rakouské sklářské spo-
lečnosti v  Ústí nad Labem (lah-
vové sklo). Ta se stala o dva roky 
později majitelkou všech podílů 
maďarské Salgótarjánské akciové 
sklářské společnosti. V  průběhu 
necelých dvou desetiletí vznikl 
z  malých prvopočátků rozsáhlý 
a významný sklářský podnik. Fir-
ma od  roku 1905 změnila název 
na  Sklářské hutní závody Max 
Mühlig Řetenice, který trval až 
do roku 1923. To již byl starý pan 
Mühlig nemocný, a  tak postupně 
převzali řídící činnost svého otce 
oba synové a také manželka Marie. 
Max Eugen Mühlig zemřel v Tep-
licích 11. června 1915 ve věku 80 

otevírala nová Obchodní a živnos-
tenská komora. 

Belgický inženýr Emile Four-
cault (1862 – 1919) nabídl výrobu 
skla do tvaru „nekonečného“ ver-
tikálně taženého pásu skla mezi 
válci tažného stroje. Firma Mühlig 
byla od  roku 1912 členem česko 
– německo – belgické společnosti 
pro výrobu tabulového skla. Bel-
gii v  této společnosti zastupoval 
mimo jiných i  Emile Fourcault, 
jehož myšlenku bratři Mühligové 
podporovali. Po krátké době cho-
du poloprovozního zařízení v Bel-
gii byla jejich huť v  Hostomicích 
prvním závodem v  Evropě, kde 
byla v roce 1919 zahájena strojová 
výroba plochého skla Fourcaulto-
vým způsobem. 

Vlevo starší syn JOSEF MAX, vpravo mladší syn GEORG ANTON

Výrobní agregát FOURCAULT

Vrstvené sklo THORAX s interním označením CONNEX a tvrzené 
sklo THORAX T s interním označením RESTEX





provozu na  zušlechťování plo-
chého skla. Méně nákladným zu-
šlechtěním skla nižších jakostních 
tříd vznikly Vitracolor a  Vitrasilk. 
Největší pozornost firma soustře-
dila na  výrobu bezpečnostního 
skla a  to především pro rozvíjející 
se automobilový průmysl. Prv-
ním bylo vrstvené sklo THORAX 
s  interním označením CONNEX. 
Druhým typem bylo tvrzené sklo 
THORAX T s interním označením 
RESTEX. Zkušební výroba obou 
typů bezpečnostních skel byla 
v Řetenicích zahájena v letech 1930 
– 1932. V krátké době firma Müh-
lig – Union tato skla exportovala 
do Anglie, Francie a severských stá-
tů. Tato obchodní spojení byla pře-
rušena druhou světovou válkou.

Od roku 1907 do roku 1938 žil 
Anton Mühlig v Praze, kdežto Jo-
sef Max Mühlig v  Teplicích a  byl 
uznávanou hlavou podniku. Jo-
sef Max měl na starosti technické 
a organizační řízení firmy a zpra-
vidla vystupoval na  veřejnosti 
jako reprezentant firmy. Anton byl 
v moderním slova smyslu ekono-
mickým a  obchodním ředitelem 

firmy. Ve  vedení podniku se oba 
bratři výborně doplňovali, a  to 
byla jedna z  příčin jejich úspě-
chu. Anton Mühlig zemřel v roce 
1951, jeho bratr Josef Max skonal 
27. února 1954 a jsou společně se 
svým otcem pochováni v rodinné 
hrobce na teplickém hřbitově.

Tolik významná kapitola rozvo-
je sklářství v severozápadních Če-
chách. Všichni tři Mühligové byli 
prozíraví a pokrokoví muži nejen 
na  poli byznysu, ale i  v  soukro-
mém životě. Zejména oba synové 
od  mládí fandili automobilismu 
a jako jedni z prvních v Teplicích 

zakoupili osobní vůz značky Opel-
-Darracq. Firemní flotilu ve  20. 
letech ještě posílili o  Mercedes, 
Daimler a  Adler. Starší syn Josef 
cestoval vzducholodí Victoria Lui-
sa. Mühligové měli také vyvinuté 
sociální cítění. V  letech 1890 až 
1905 bylo v blízkosti sklárny v Ře-
tenicích vybudováno 15 jedno 
a  dvoupatrových dělnických a  8 
úřednických domů. J. M. Müh-
lig založil v  rodinných sklárnách 
rady pro sociální péči a  sociální 
fondy, do  kterých se každoročně 
vkládala část zisku firmy a z osob-
ních prostředků do nich přispíva-

li i  majitelé. Historie se prolnula 
do současnosti. Od roku 2007 nese 
ulice vedle řetenické sklárny jmé-
no Mühligova.

Za přispění Zuzany Hejkalové, 
vedoucí archivářky

AGC Flat Glass Czech,
připravila Ladislava Richterová

RODINNÁ HROBKA na teplickém hřbitově

AUTOPARK RET

ULICE vedle 
řetenické sklárny 

nese jméno 
MÜHLIGOVA.

Poznámka: Počátky moder-
ního sklářského průmys-
lu v severních Čechách 
zachycuje stejnojmenná 
kniha, jejímiž autory jsou 
Julius Broul, Miroslav
Grisa a Antonín Smrček. 

Vzducholoď Victoria Luise

OBJEVTE SVĚT INTERIÉROVÝCH SKEL

Jsme síť sklenářských fi rem

Jsme zkušení sklenáři z týmu Glastetik

Zabýváme se instalacemi designových skel (nejen) v interiéru po celé ČR

Nabízíme komplexní sklenářské služby od zaměření po instalaci

Naší specializací jsou skleněné obklady, stěny, příčky, zrcadla, renovace oken 
a další sklenářské práce

Nabízíme konzultace vhodného výběru skel zdarma

Domluvte si s námi schůzku, těšíme se na viděnou!

www.glastetik.cz

www.glastetik.cz

Jsme síť sklenářských firem

Zabýváme se instalacemi designových skel po celé ČR

Nabízíme komplexní sklenářské služby

Milí spoluobčané,
nezadržitelně se blíží čas Vánoc a nový rok. Přeji Vám 
pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

Všem našim pacientům velmi děkuji za jejich přízeň, 
ale také za důvěru. Věřím, že jsme drtivou většinu z nich - jako jeden z největších 
poskytovatelů zdravotnických služeb v České republice - nezklamali.

Právě končící rok 2018 pro Krajskou zdravotní, a. s., nebyl vůbec jednoduchý, jestliže 
jsme chtěli dosavadním tempem a úspěšně pokračovat v revitalizaci každé z pěti 
našich nemocnic. Díky významné podpoře jediného akcionáře Ústeckého kraje 
se to i nadále daří. Děkuji také všem spolupracovníkům, nejen lékařům, sestrám 
a ošetřovatelům v nemocnicích, ale i ostatním zaměstnancům Krajské zdravotní, a. s., 
za jejich podíl na rozvoji společnosti v roce 2018.

Ať je i ten další rok pro Vás ve všech ohledech úspěšný a přeji každému hodně zdraví!

Ing. Jiří Novák,
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.PF2019



10 1110

Vaše pomoc směřuje 
do dětských domovů. V čem 
spočívá?

Z  vlastní zkušenosti vím, jak 
je těžké po  odchodu z  dětského 
domova, kde je o  vás všestranně 
materiálně postaráno, vyrovnat se 
s běžným životem. Jak si najít prá-
ci, bydlení, jak zacházet s  penězi 
a podobně. Proto jsem se rozhodla 
pomáhat mým mladším sestrám 

S Veronikou Kašákovou jsem se 
poprvé setkala v roce 2014, kdy se 
tato odchovankyně Dětského domova 
ve Vysoké Peci stala jednou z dvanácti 
finalistek soutěže krásy Miss ČR. 
Už tehdy jsem si uvědomila, že je 
krásná nejen fyzicky, ale i uvnitř. 
Naše povídání pro prosincový magazín 
RegioRevue mne v tom jen utvrdilo. 
Dnes je z ní moudrá mladá dáma, 
která ví, co chce, jak na to a neúnavně 
pomáhá znevýhodněným dětem.

a bratrům „z děcáků“ ulehčit prv-
ní kroky. 

Založila jste Nadační fond 
Veroniky Kašákové. V jeho 
rámci fungují tři projekty, 
které to jsou?

Je to Nový start s  Veronikou, 
Restart a  Proměny s  Veronikou. 
V prvním povzbuzuji děti k tomu, 
aby šly za  svými sny a nenechaly 

se odradit. Restart je o stavu duše. 
Není důležité, kdo jsou jejich bi-
ologičtí rodiče, ale kdo jsou oni 
sami. A  třetí projekt Proměny 
s  Veronikou mi pomáhá naplnit 
jeden z  četných partnerů nadač-
ního fondu, a to společnost Orif-
lame. Mám vždycky obrovskou 
radost, když vidím, jak dívky 
po  kosmetické péči zkrásní, jak 
jim stoupne sebevědomí, což je 

Veronika Kašáková
Veronika Kašáková, 28 let, absolventka předškolní a mimoškolní pedagogiky v Mostě, 
finalistka prestižní soutěže Česká miss 2014. Od svých čtyř do dvaceti let žila v Dětském 
domově Vysoká Pec na Chomutovsku. Napsala autobiografii „ZPOVĚĎ z děcáku až 
na přehlídková mola“ a založila nadační fond, který pomáhá znevýhodněným dětem, 
aby našly samy sebe a vyrovnaly se s přechodem do života za zdmi domovů, kde je o ně 
všestranně postaráno. Za svoji neúnavnou činnost se stala Osobností roku Ústeckého kraje 
a je čerstvou držitelkou Ceny hejtmana v kategorii sociální a zdravotní včetně záchrany 
lidského života za rok 2017. Jejím životním krédem je: Nikdy nedovol, aby tě strach z prohry 
vyřadil ze hry!

Veronika Kašáková navštívila 72 dětských domovů v Čechách, příští rok se chystá na Moravu.

»

Veronika
Kašáková:

Záleží na tom, kdo jsem já
nesmírně důležité pro jejich další 
rozvoj. 

Nadační fond působí 
celostátně. Kolik domovů jste 
dosud navštívila a s kolika 
dětmi jste se setkala? 

To je pravda. Brázdíme Českou 
republiku křížem krážem. Zatím 
jsme byli v 72 dětských domovech 
a setkali se s tisícovkou jejich oby-

vatel. Najezdili jsme přitom přes 
200 000 kilometrů, ale nelituji ani 
energie ani času. Vidím, že to má 
smysl, momentálně žiji úspěchem 
z této práce a těším se na další se-
tkávání. V  příštím roce nás čeká 
celá Morava. 

Léta dětství a dospívání jste 
společně s rodným bratrem 
Karlem trávili v DD Vysoká Pec 
na Chomutovsku. Jak často se 
domů vracíte? 

Podle časových možností se 
snažím za  tetami a  dětmi zajet 
jednou za týden, či za dva. Oprav-
du se tam cítím doma a  usiluji 
o  to, abych dětem našla na cestu 
ven přítele, který jim bude opo-
rou. Kája jezdí do  domova také. 
Těší mne, že i on úspěšně nastar-
toval svoji profesní kariéru. Mo-
mentálně moderuje počasí na TV 
Nova a  myslím, že o  něm ještě 
uslyšíme. 

Máte ještě prostor pro další 
aktivity?

V poslední době se ráda účast-
ním festivalů a  veřejných před-

nášek o  dětské psychologii, fotím 
produkty či kalendáře, protože to 
přináší finanční prospěch nadaci. 
Modeling pro mne není priorita, 
věnuji se mu jen okrajově.

Jste zadaná?
Ano, jsem zasnoubená a  vel-

mi, velmi šťastná. Vztah se krás-
ně skloubil s mojí prací, a to mne 
vnitřně naplňuje.

Jak budete trávit Vánoce?
Ještě přesně nevím, kam se s pří-

telem na  svátky vydáme. Předvá-
noční čas ale věnujeme našim 
blízkým a  já pochopitelně zamí-
řím do  Vysoké Pece, kde bude 
krásně vyzdobený domeček vonět 
jehličím a  cukrovím, společně si 
popovídáme a  zazpíváme kole-
dy. Bez toho si Vánoce nedovedu 
představit. 

Jaké přání pošlete do světa?
Moc bych přála všem lidem, aby 

se sami sobě stali přítelem a  ne-
hodnotili ani nesoudili ostatní. Je-
dině tak najdou vnitřní klid a svět 
se změní k lepšímu…

Rozmlouvala:
Ladislava Richterová

Foto:
Archiv Veroniky Kašákové 

PF 2019
 Energie z kvalitního hnědého uhlí Vám dodá
to pravé teplo domova a to nejen o Vánocích,
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Voliči vám opět, už popáté dali 
důvěru. Zřejmě proto, že je za 
vámi vidět kus práce pro město. 
Co vy osobně považujete za nej-
větší úspěch minulého volebního 
období? 

Důvěry voličů si nesmírně vá-
žím a  vnímám ji jako ocenění 
mé dlouholeté práce. Ohlédnu-
-li se za  uplynulými čtyřmi roky 
ve  funkci starosty Litoměřic, vi-
dím moderní autobusové nádraží 
pyšnící se titulem Stavba Ústec-
kého kraje roku 2017. Dále revi-
talizované Jiráskovy sady, jež byly 
vyhlášeny v  rámci ČR Parkem 
roku 2017, zbrusu nové dopravní 
hřiště, nový Miřejovický park, tři 
již dokončené etapy modernizace 
pokratického sídliště nebo moder-
nizovanou tržnici. Zmínit musím 
opravený Tyršův most přes Labe, 
parkoviště v ulici Na Valech, nový 
kruhový objezdu u  Severky, po-
stupnou rekonstrukci našich silnic 
nebo moderní cyklověž, kterou 
považuji za investici do budoucna 
s  ohledem na  očekávaný rozvoj 
cykloturistiky. V plném proudu je 
stavba vědecko-výzkumného geo-
termálního centra. Do rozvoje ne-
mocnice jsme investovali přes 100 
milionů korun, přičemž obzvláště 

mě těší otevření pracoviště mag-
netické rezonance a nové operační 
sály. Patříme mezi nejaktivnější 
a  nejvíce oceňovaná města v  ná-
rodní síti Zdravých měst, úspě-
chy zaznamenáváme jak na  poli 
energetickém, tak i v kvalitě veřej-
né správy. V  roce 2015 jsme byli 
v  rámci kraje vyhlášení Historic-
kým městem Ústeckého kraje. 

Rád bych zdůraznil, že to vše je 
výsledkem práce celého týmu lidí, 
ať již jde o pracovníky městského 
úřadu, jeho příspěvkových orga-
nizací, ale i neziskové organizace, 
firmy nebo třeba jen aktivní lidi, 
kteří přispěli dobrými nápady.

Na  které priority se společně 
s  radními a  zastupiteli zaměříte 
v horizontu dalších čtyř let?

Již v  příštím roce otevřeme vě-
decko-výzkumné geotermální 
centrum v  Jiříkových kasárnách. 
Do  konce tohoto roku začneme 
s  revitalizací objektu bývalého 
pivovaru v  centru města, kde by-
chom rádi znovu obnovili výrobu 
piva a ve druhé části otevřeli veřej-
nosti přístupnou sklárnu. Stejně 

tak za  několik měsíců zahájíme 
rekonstrukci bývalého vojenského 
objektu, kde chceme vybudovat 
více než pět desítek startovacích 
bytů hlavně pro mladé rodiny. 
Velkým úkolem je přestěhování 
základní umělecké školy do centra 
města. Projekt již máme zpracova-
ný, nyní na jeho realizaci sháníme 
finance. 

S jakým programem jste vstou-
pil do Senátu?

Do  správní působnosti měs-
ta Litoměřice patří čtyři desítky 
obcí. Šestnáct let jsem pracoval 
s jejich starosty, takže velmi dobře 
znám potřeby obyvatel jak obcí, 
tak i  měst. Troufám si tvrdit, že 
pro další rozvoj bude velkým pří-
nosem fakt, že díky poslanecké 
funkci mého prvního místosta-
rosty Karla Krejzy mají Litoměřice 
a potažmo celý region zastoupení 
v horní i dolní komoře Parlamen-
tu ČR. Naše dlouholeté zkušenosti 
z  komunální politiky a  potřeby 
obyvatel tak můžeme snadněji do-
stat na místa, kde zákony vznikají. 
Za  důležitou skutečnost považuji 
získání pozice místopředsedy v se-

Ladislav Chlupáč zůstává 
po letošních komunálních 
volbách v čele královského 
města Litoměřice. 
Ba co víc, zvítězil 
i v doplňovacích volbách 
do Senátu, a tak usedá 
také v horní komoře 
Parlamentu ČR. 

Ladislav Chlupáč: 

nátním Výboru pro vzdělávání, 
vědu, kulturu, lidská práva a peti-
ce. Druhou oblastí, která mě velmi 
zajímá, bude rozvoj venkova, a to 
vzhledem k  již zmíněnému vyso-
kému počtu obcí v mém senátním 
obvodu. Proto mě těší, že jsem byl 
zvolen i  členem Stálé komise Se-
nátu pro rozvoj venkova. 

Budete obě náročné pozice stí-
hat? 

Na to se mě lidé ptají velmi čas-
to. Jsem přesvědčen, že ano. Jsem 
připraven zastávat funkci senátora 
se stejnou zodpovědností a  nasa-
zením, jako jsem dosud vykonával 
a  nadále budu vykonávat funkci 
starosty Litoměřic.

 Blíží se závěr roku. Co přejete 
spoluobčanům a městu? 

Přeji všem lidem krásné a  spo-
kojené svátky vánoční strávené 
v kruhu rodinném. Osobně si pak 
přeji, aby u  lidí stoupla důvěra 
v politiky, protože jsou stále mezi 
námi lidé, kteří ji vnímají jako 
službu veřejnosti.

Připravila: Ladislava Richterová
Foto: archiv 

JSOU ZDRAVÉ MĚSTO LITOMĚŘICE
Na pódiu se střídaly přehlídky regionálních 
módních tvůrců, které zakončila velkolepá 

kolekce svatebních šatů pro rok 2019. 
Publikum ve zcela zaplněném velkém sále 

Městského divadla v Mostě nešetřilo ovacemi 
a povzbuzovalo malé i dospělé účinkující, 

kteří si večer opravdu užívali. Zejména děti 
byly roztomilé a bezprostřední. Vřelý kontakt 
s diváky navodili moderátoři David Gránský 
(TV Prima) a Karel Kašák (TV Nova). Ve finále 

se nadělovalo. Do Klokánku v Teplicích 
a v Ústí nad Labem, Dětského domova 

Vysoká Pec na Chomutovsku a Nadačního 
fondu Veroniky Kašákové putovalo shodně 

po sto tisíci korunách! Poděkování za krásný 
benefiční večer si zaslouží organizátorka 
akce, štědří partneři, modelky, pomocníci 

v zázemí i všichni diváci, kteří svou 
přítomností podpořili dobrou věc. 

Móda
a hvězdy

Tak se jmenuje charitativní večer, 
který letos už popáté uspořádala 

Petra Vyoralová, majitelka svatebních 
salonů Delta v Mostě a Chomutově. 

Cílem projektu je pomoci 
znevýhodněným dětem, které žijí 

mimo domov. 

Foto: M
íra M

orgenstern    
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Paní Plzáková, už 6 let vedete 
jako ředitelka organizaci Cent-
rum podpory zdraví, z.ú., která 
se věnuje zdravému životnímu 
stylu především dětí. Bylo těžké 
s touto osvětou prorazit v Ústec-
kém kraji?

Bylo by to těžké v  jakémkoliv 
kraji. Jedná se o  preventivní pro-
jekt a  obecně se z  mého pohledu 
začíná s prevencí pozdě a navíc se 
často nejedná o systematickou prá-
ci, ale spíše o nárazové krátkodobé 
akce. Stravovací návyky a  životní 
styl se u dětí formuje už od útlého 
věku. Ze začátku je to samozřejmě 
rodina, postupně k tomu přistupu-
je mateřská škola, škola, kamarádi, 
média a další. A všechny tyto fak-
tory děti ovlivňují. Když začneme 
s  výchovou ke  zdravému životní-

V Ústí nad Labem před šesti lety vznikla organizace Centrum 
podpory zdraví, z.ú., která podporuje zdravý životní styl 
dospělých, seniorů, mentálně postižených, ale především dětí. 
Jednou z jejích metod je unikátní program Cepík, který slouží 
k prevenci už v mateřských školách. O své práci se mnou hovořila ředitelka Centra 
Ing. Lenka Plzáková a její kolegyně psycholožka Mgr. Radka Marešová.

Za zdravý životní styl dětí
mu stylu až na základních školách, 
jak je ještě stále zvykem, je efekti-
vita těchto projektů obvykle nízká, 
děti už mají často zažité nesprávné 
návyky, které je velmi těžké mě-
nit. Předškolní děti jsou naopak 
k přijímání nových informací více 
otevřené, názor se u nich postupně 
vytváří. Takže ano, bylo to těžké, 
ale těžké to je v každém kraji.

Vaším největším projektem je 
Cepík, kdy jezdíte do mateřských 
škol. Řekla byste nám o Cepíkovi 
něco víc? 

Cepík je projekt primární pre-
vence pro mateřské školy se zamě-
řením na zdravý životní styl před-
školních dětí. Dětem přenášíme 
myšlenku zdravé stravy a  pohybu 
pomocí 3 divadelních představení, 

ve kterých se zaměřujeme zejména 
na  ochutnávání různých potravin 
a  pokrmů. Díky představení jsou 
děti motivovány k tomu, aby jídlo 
alespoň ochutnaly. Dále klademe 
důraz na pitný režim, zejména pití 
obyčejné kohoutkové neslazené 
vody. Třetí divadelní představení 
se věnuje pohybu, kdy jsou děti ak-
tivně vtaženy do děje a celé před-
stavení se hýbou. Děti i  mateřské 
školy dostávají v  průběhu celého 
školního roku pomůcky a materiá-
ly, např. deskovou hru, omalován-
ky, pexeso, maňáska Cepíka, mag-
netky, apod. Prevenci pojímáme 
komplexně, a proto jsou v projektu 
také besedy pro rodiče, přednášky 
pro pedagogy a  praktické školení 
pro kuchařky. Mateřským školám 
píšeme doporučující výživové 

zprávy a  snažíme se jim pomoci 
s  jakýmkoliv problémem. Projekt 
Cepík je certifikovaný MŠMT 
a  získal záštitu ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

Bývá těžké přesvědčit personál 
školek, aby vyšel ze svých nauče-
ných pořádků?

Do projektu se školka hlásí sama 
a  dokonce platí jakýsi manipu-
lační poplatek. Když musí někdo 
něco zaplatit, je pravděpodobněj-
ší, že chce skutečně udělat nějaké 
změny. Stále s tím však bojujeme. 
Snažíme se školkám pomoct, po-
radit. Za  těch 6 let máme hodně 
zkušeností a víme, že když se chce, 
tak to jde. Je to o lidech.

Když zhodnotíte těch šest let, 
vidíte určitý vývoj nebo trend 
v chování předškolních dětí?

Děti jsou stále hravé a  bezpro-
střední. V  chování rodičů však 
pozorujeme více extrémů – od ex-
trémně „zdravých“ výživových 
směrů až po  ty, kde rodina tráví 
každý víkend v  nákupním centru 
a  obědvá ve  fastfoodu. Oba tyto 
extrémy jsou většinou aplikovány 
i na děti. Tam pak může dojít, vli-
vem nesprávné výživy, až k poško-
zení zdraví dítěte. 

Když má dítě chuť na  sladké 
mlsání, co byste doporučila mís-
to čokolády?

Nemyslím si, že by dítě nesmělo 
sníst čokoládu. Na  čokoládu má 
chuť občas každý z nás a i čokolá-
da má určitý zdravotní benefit. Je 
však důležité, aby vše bylo konzu-
mováno s mírou. To platí o všech 
sladkostech. Cukrovinky nezaka-
zujeme, je však důležitá správná 

Proč je voda drahá?
Voda v  Česku rozhodně není drahá. Lidé 
berou kvalitní pitnou vodu z kohoutku jako 
naprostou samozřejmost, zkusme na ni ale 
nahlížet i  jako na strategickou surovinu 
a omezený přírodní zdroj. Ve spotřebním koši 
českých domácností tvoří výdaje na vodu nej-
menší položku ze všech energií. Představují 
zhruba 1,6 %, zatímco výdaje na plyn 3,3 % 
a výdaje na elektřinu 4,8 %. Roční výdaje za 
osobu za vodné a stočné představovaly v roce 
2016 podle Českého statistického úřadu 
2 023 korun, což je asi polovina výdajů na 
plyn (4 199 Kč) a třetina výdajů na elektřinu 
(6 032 Kč). Výdaje na vodu jsou tak paradox-
ně srovnatelné třeba s výdaji na alkoholické 
nápoje (1 928 Kč) nebo tabák (1 743 Kč). Po-
važovat vodu v  tomto kontextu za drahou 
tedy opravdu nelze.
Průměrná denní spotřeba vody na obyvatele 
v severočeském regionu činí 89 litrů. Dodáv-
ka pitné vody nás tak přijde na 4,53 Kč za 
den a za její odkanalizování zaplatíme denně 
4,33 Kč. Ve srovnání s  ostatními výdaji to 
rozhodně není mnoho, zvláště pokud si uvě-
domíme, že nám z kohoutků teče kvalitní pit-
ná voda, která je mnohdy lepší než ta balená 
z obchodů. 
Proč je voda v severočeském regionu dražší 
než v jiných částech České republiky?
V rámci ČR najdeme dražší i levnější regiony, 
objektivně ale nelze cenu vody mezi jednot-
livými oblastmi kvůli odlišným podmínkám 
příliš porovnávat. SVS je největší vodáren-
skou společností na území ČR, obsluhuje přes 

1,1 milionu obyvatel ze 458 obcí, stará se 
o  více než 13 000 kilometrů vodovodů 
a  kanalizací, 200 čistíren, 1 000 vodojemů 
a  60 úpraven vody. Naproti tomu například 
Praha obsluhuje stejný počet obyvatel na 
mnohem menší ploše jednoho města, potře-
buje k tomu nesrovnatelně menší infrastruk-
turu, a cenu vody tudíž může mít nižší. 
Cena vody v  severočeském regionu odráží 
reálné náklady spojené s její výrobou, odka-
nalizováním a  čištěním. SVS navíc zdědila 
značnou část infrastruktury po roce 1989 
v zanedbaném stavu a ročně musí do obnovy 
a oprav investovat stovky milionů korun – jen 
v roce 2018 to bude přes 1,6 miliardy korun. 
To se v ceně, pokud ji města a obce nechtějí 
dotovat, musí samozřejmě odrazit. Důležitý 
je i fakt, že cena je solidární, tedy jednotná 
pro celé území působnosti SVS. Obyvatelé 
měst i venkovských oblastí platí za vodu stej-
ně, aniž by se zohledňovaly rozdíly v reálných 
nákladech mezi jednotlivými místy.
Kolik si z ceny vody nechává SVS? A kolik 
vydělává stát?
SVS jako vlastníkovi infrastruktury z  ceny 
vody zůstává pouhých 35 % a  všechny tyto 
prostředky využívá na reinvestice do obno-
vy majetku. Z 99 korun za vodu jde do ob-
novy tedy asi 43 korun, 36 korun z toho dává 
SVS a 7 korun v podobě oprav SčVK. Zhruba 
31 korun spolkne provoz, z  toho 13 korun 
mzdy zaměstnanců.
Více než čtvrtinu ceny vody v současné době 
představují poplatky odváděné státu. Pokud 
tedy za kubík vody platíte 99 korun, stát si 
z toho nechá 25 korun v podobě DPH a po-
platků. Při celkové roční spotřebě 50 mil. ku-
bíků vody to dělá 1,25 miliardy korun, DPH 
z  toho tvoří 650 mil. korun. Stát tedy z  vody 
inkasuje téměř stejný objem peněz, které my 
ročně investujeme do obnovy. 

Cena vody v severočeském regionu 
Severočeská vodárenská společnost stanovuje pro rok 2019 cenu 
vodného a stočného ve výši 99,55 Kč za metr krychlový vody včetně 
15% DPH. Obyvatelé severních Čech tak příští rok budou platit jen 
o 88 haléřů více než letos. Tento nárůst ceny vody představuje 
pouhých 0,9 %, zatímco míra inflace se dlouhodobě pohybuje okolo 
2,3 %. Pokud stát sníží u vody DPH, jak avizoval, SVS toto snížení 
plně do ceny promítne. Obyvatelé by v tom případě za kubík 
platili o 4,32 Kč méně.

ZA VODU UTRATÍME V ROCE 2019 MÉNĚ NEŽ 9 KORUN DENNĚ 

KOHOUTKOVÁ NEBO BALENÁ = STEJNÁ VODA, ÚPLNĚ JINÁ CENA

spláchnutí 

9 litrů
54 Kč 1 Kč praní prádla  

40 litrů
240 Kč 4 Kčnapuštění 

bazénu 
3 900 litrů

23 400 Kč 390 Kč

Podíl vody a energií na průměrných výdajích domácnosti

1,6 %
voda

3,3 %
plyn

4,8 %
elektřina

Průměrná denní spotřeba vody na osobu

89 L 

8,86 Kč 

ROZPAD CENY VODY V ROCE 2019

12,77 Kč

7,86 Kč

10,73 Kč

6,98 Kč

MZDY

MATERIÁL, 
ENERGIE,
PALIVA

OSTATNÍ

OPRAVY

SčVK

5,82 Kč

12,98 Kč

6,26 Kč

SUROVÁ, ODPADNÍ, 
PODZEMNÍ VODA

DPH

OSTATNÍ DANĚ 
A POPLATKY

STÁT
5,60 Kč

30,55 Kč

ZISK

NÁJEMNÉ

ZISK I NÁJEMNÉ 
PUTUJÍ DO OBNOVY 
MAJETKU

SVS

38,34 Kč

36,15 Kč25,06 Kč

za m3
99,55 Kč

SčVK

SVS
STÁT

Tři otázky 
k ceně vody 
pro generál-
ního ředitele 
SVS Bronislava 
Špičáka:
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míra. Myslím, že odměňovat dítě 
dobrotou za  to, že snědlo oběd, 
nebo že se odpoledne hezky vy-
spalo, je špatně. Sladkosti by měly 
být za  něco, co se dítěti skutečně 
povedlo a jen příležitostně. Běžné 
věci jako je jídlo nebo spánek by 
neměly být nástrojem k  trestání 
nebo odměňování. Takže bonbon 
i  čokoládu klidně, ale umírněně. 
Nebo dejte raději ovoce, to je rov-
něž sladké.

Co je podle vás největší česká 
neřest ve stravování? 

Hrozně nám chutnají smaže-
ná jídla. Je téměř pravidlem, že je 
v neděli k obědu řízek. O zelenině 
a ovoci mluvíme, ale konzumace je 
úplně minimální. Okurkový salát 
v neděli k obědu a  jablko ke  sva-
čině nestačí. Zelenina a  ovoce by 
se měly stát součástí každého na-
šeho jídla. Ryby téměř nejíme, zato 
milujeme uzeniny, které často jíme 
několikrát denně. Milujeme sůl, už 
předškolní děti denně překračují 
doporučenou dávku soli. A  pije-
me spoustu sladkého pití, které si 

kupujeme a  nosíme domů. Navíc 
a především nám chybí pohyb.

Momentálně objíždíte školy 
s  přednáškami o  anorexii a  bu-
limii. Jaké jsou prvotní znaky 

těchto problémů? Dají se odhalit 
včas? 

Na  otázky týkající se anorexie 
a  bulimie přenechám slovo naší 
psycholožce Mgr.  Radce Marešo-
vé: „Všímaví rodiče mohou pozo-

rovat, že jejich dítě je »jiné«. Kro-
mě známého prvotního příznaku, 
kterým je výrazný úbytek váhy, se 
u dotyčného začne objevovat nála-
dovost, přecitlivělost, což je někdy 
samozřejmě těžké odlišit od klasic-

ké puberty. Dále je to nadměrné 
zabývání se svým vzhledem. Když 
se má jíst, přichází spoustu výmluv 
- nemám hlad, jedl/a jsem hodně 
ve škole, jsem unavená/ý. Když už jí 
s ostatními, jí převážně lehká a níz-

kokalorická jídla (zelenina, polévky 
apod.). Zvyšuje se příjem nízko-
kalorických nápojů (káva apod.). 
Zvyšuje se aktivita, a  to jakákoliv, 
takže kromě cvičení i  chůze, ale 
také například úklid domácnosti. 
Všude možně se mohou objevovat 
zbytky jídla (pod postelí, ve skříni, 
v odpadkovém koši…).“

Vedle Cepíka provozujete 
i  výživové poradenství pro děti 
i dospělé, cvičení seniorů, cviče-
ní mentálně postižených a  další 
služby. Kde vás můžou zájemci 
najít a jak se k vám objednají? 

Veškeré informace o  našich 
aktivitách a  službách mohou zá-
jemci najít na  našich webových 
stránkách www.cepoz.cz nebo 
www.cepik.cz. Centrum podpory 
zdraví, z. ú. sídlí v Domě techni-
ky ve  Veleslavínově ulici v  Ústí 
nad Labem a  objednat nebo in-
formovat se mohou prostřednic-
tvím e-mailu nebo telefonu, kte-
ré naleznou na  našich webových 
stránkách.

Lucie Mařanová

www.sanatoriumeuropa.eu
Pod Doubravkou 13, Teplice

Tel.: 603 501 306, 417 532 672
e-mail: info@sanatoriumeuropa.eu

FB Sanatorium EuropaPřehled služeb
Dermatologická ordinace - nejnovější metody řešení 
zdravotních i estetických kožních problémů - od odstraně-
ní znamének, jizev, skvrn, pih a léčby dalších nežádoucích 
kožních projevů až po efektivní omlazení a redukci vrásek. 
V těsné součinnosti s lékaři funguje i oddělení kosmetiky 
– ošetření provádí zdravotní sestra-kosmetoložka a vedle 
tradičních kosmetických procedur jsou klientkám k dis-
pozici také speciální dermokosmetické programy cílené 
na konkrétní problém. 
Bohatý výběr nabízí oddělení masáží (thajské, rekondiční 
a relaxační, antické, indické, sportovní, lávovými kameny, 
baňkování ad.). Ve službách Sanatoria Europa nechybí pe-
dikúra a manikúra, pracoviště balneo a zábalů, speciální 
přístroje, zábaly a koupele určené k hubnutí a formování 
postavy, tejpování apod.
Nabídku doplňuje možnost nákupu speciálních dermato-
logických a kosmetických prostředků a dalších produktů 
péče o krásu a zdraví (rovněž na e-shopu http://shop.
sanatoriumeuropa.eu/ ).
Klienti ze vzdálenějších míst využívají příjemné ubytování 
(nebo akční wellness pobyty) v nedalekém penzionu Sana-
toria Europa. Veškeré služby lze také darovat prostřednic-
tvím dárkového poukazu. 

Trápí vás nadměrné padání vlasů?
Navštivte Sanatorium Europa
Zvýšené vypadávání vlasů je výsledkem kombinací různých příčin. 
Důvodů ztráty vlasů je mnoho - od celé škály zdravotních problémů 
a stresu až po prostý fakt, že se mnohdy dopouštíme chyb v pravidel-
né péči. Abychom se dopídili té skutečné příčiny, jediným správným 
krokem je vyhledat odborníka z oboru dermatologie. 

Odborným vyšetřením ušetříte za „zázračné léky“ 
Trápí vás nadměrné vypadávání vlasů nebo jste přesvědčeni, že se 
s vašimi vlasy děje něco, co by nemělo? Dříve, než se pustíte do utrá-
cení za drahé přípravky, navštivte odborného lékaře. Dermatologie 
teplického Sanatoria Europa, která je zároveň pracovištěm Centra vy-
šetření a léčby chorob vlasů Evropské dermatologické akademie, vám 
poskytne komplexní analýzu, popis stavu a šancí na zlepšení vašeho vlasového porostu, a především odbornou terapii. 
Rozsah poškození vlasů se zde vyšetřuje moderní počítačovou metodou zjišťující počet poškozených vlasů, počet 
kvalitních vlasů, rychlost růstu ad.

Co je injekční mezoterapie 
Lékaři Sanatoria Europa využívají osvědčenou metodou proti vypadávání vlasů – injekční mezoterapii. Jde o léčbu spo-
čívající v aplikaci účinných výživných látek drobnými 20 - 25 vpichy do oblasti kštice, která je nejvíce vystavena prav-
děpodobnosti vypadání vlasů. Léčba se opakuje zprvu ve 14denních intervalech 4x, potom v měsíčních intervalech 6x 
i vícekrát. V závislosti na výsledcích je pak udržovací léčba prováděná v delších intervalech. Za úspěch u pokročilého 
prořídnutí vlasů je považováno i zastavení vypadávání. Není třeba dodávat, že i v případě léčebných kosmetických 
přípravků a vyživující doplňkové léčby je rozumnější spolehnout se na doporučení odborníků.

Dárek pro zdraví, krásu, odpočinek...

DÁRKOVÝ POUKAZ NA SLUŽBY SANATORIA EUROPA
• možnost vybírat ze všech služeb Sanatoria Europa včetně lékařských
• poukaz lze vystavit jak na konkrétní služby, tak na zákazníkem zvolenou finanční částku
•  poukazy lze zakoupit (úhrada hotově nebo kartou) na recepci nebo prostřednictvím našeho 

e-shopu http://shop.sanatoriumeuropa.eu/
• při větší objednávce (firmy, odbory) platby fakturou

(Pokračování ze strany 14)
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Na závodech jste hodně namalovaná, což je při aero-
biku normální. Poznají vás pak fanoušci, když se odlí-
číte? 

Nepoznají! (smích) Jsem jako jiný člověk. Když mě 
někdo zná v civilu, tak mě nepozná na  fotce ze závodů, 
ve dresu a namalovanou. To samé se děje naopak. (smích)

A musela jste se malovat už jako dítě, když jste s ae-
robikem začínala, nebo se to v  dětských kategoriích 
nemusí? 

U dětí se na to jde velmi opatrně. Když jsou malé hol-
čičky přemalované, tak to prostě není hezké. Ani my jsme 
se jako malé holky tolik nelíčily.

Česká republika čekala 8 let na svou mistryni světa v aerobiku. 
Adéla Citová z Loun se v říjnu v nizozemském Leidenu stala teprve 
třetí Češkou v historii, která světový titul vyhrála. Navázala tak 
na Olgu Šípkovou a Denisu Barešovou, navíc na šampionátu získala 
stříbro v soutěži týmů. Reprezentantka Juniorského Fitness 
klubu Louny, která trénuje i na pražské Dukle, byla 
už loni na MS stříbrná, k tomu má doma ještě stříbro 
z evropského šampionátu a tři domácí tituly. 
Citová, která dříve bydlela v Chomutově, 
byla hodně živé dítě, pohyb ji bavil 
odmalička. Není proto divu, že ji její 
maminka přivedla na aerobik. 
Je to už jedenáct let. 

Další

SVĚTOVÁ 
ŠAMPIONKA
z Loun

Máte na malování specialistky, 
nebo se malujete sama?

Malujeme se s holkami z klubu 
navzájem. To samé i s česáním dr-
dolů.

Hodnotí rozhodčí i make up? 
Není to přímo hodnotící krité-

rium. Je to spíše pro zvýraznění 
našeho obličeje a naší mimiky.

A co ještě rozhodčí po vizuál-
ní stránce závodníka hodnotí? 
Třeba i  to, jestli není moc tlus-
tý, jestli má dobrou figuru? Je 
to v aerobiku třeba tak, že silná 
holka ho nemůže dělat? 

Určitě ne. Když jsem lehčí, 
tak se mi cvičí líp. Ale to jsem já 
a moje tělo. Nechci nikomu říkat, 
aby zhubnul, protože říkat to hol-
kám v mém věku nemusí být vždy 
bezpečné. Rozhodčí mají rádi 
svalnatá těla, ale body nám za  to 
nedávají.

Musíte se hodně při jídle kro-
tit?

Po sezoně mám volnější obdo-
bí, kdy si dám, co chci. Ale jinak 
se dost hlídám, protože miluji 
sladké a  hlavně čokoládu! Strava 
je hodně důležitá. Před závody 
jím převážně zelenou zeleninu, 
maso a vajíčka. 

Jsou novinářské otázky, které 
nemáte ráda? Třeba když se vás 
ptají, jak náročný vlastně aero-
bik je, jestli se za  ty dvě minu-
ty, které vystoupení trvá, vůbec 
zpotíte? 

Na to už jsme trošku alergické, 
protože nás ty „dvě minuty“ 
stojí velké úsilí. Někdo si to 
ani neuvědomí, ale zkuste si 
sprintovat do  toho dělat kliky, 
skoky, provazy, dřepy, kotouly 
a  ještě se hezky usmívejte 
a  dělejte, že můžete. (smích) 
Dřeme prakticky celoročně, 
na jednu sestavu před závodem se 
rozcvičuji hodinu. Opravdu je to 
hodně náročné. Není to jen sport, 
je to životní styl. 

Troufla byste si třeba do cirku-
su děla artistku? 

Vůbec ne! (smích) Ne, že bych 
nebyla otevřená novým věcem, ale 
to je úplně něco jiného a po cirku-
su netoužím. 

Dá se v  zahraničí aerobikem 
uživit? Nebo existují nějaké ex-
hibice, při kterých dostanete 
i zaplaceno?

Aerobik není známý sport. Tu-
díž není ani dobře placený – když 
to srovnáte třeba s ostatními spor-
ty. Proto se aerobikem uživit nedá. 
Něco malého se vydělat dá, ale 
jako zaměstnání to brát nelze.

Pomohlo by mu, kdyby se do-
stal na olympiádu? 

Myslím si, že by se aerobik pře-
devším více zviditelnil a už by lidi 
opustila ta myšlenka, že to je jen 
nějaké retro tancování. Na  zařa-
zení do  olympiády čeká spoustu 
sportů a my v této frontě čekáme 
také.

Jaké vlastně máte ještě mety 
v aerobiku? Přeci jen jste mistry-
ně světa. Tak co ještě je víc, čeho 
můžete dosáhnout, když s olym-
piádou to nevypadá žhavě? 

Je pravda, že na  olympiádě ae-
robik ještě dlouho nebude. Takže 
naše nejvyšší meta je mistrovství 
světa, kde se pokusím titul obhá-
jit. Stále ještě ale nemám nejcen-
nější kov z mistrovství Evropy.

Ty dvě minuty náročné fyzic-
ké zátěže pilujete několik týdnů, 
měsíců. Jak se vaše sestava dává 
dohromady? 

Hudbu si vybírám z  písniček, 
které se mi líbí, umím se pak 
do  toho položit. Ve  studiu se to 
pak zremixuje, vytvoří se na hud-
bu sestava. Musí se vychytat i mi-
mická část do  různých zvuků, 
musí korespondovat s  hudbou. 
A musí tam být i povinné prvky, 
které mají bodové ohodnocení. 
Musíme správně rozdělit skoky, 
vše dobře nakomponovat, rozložit 
časově a  bodově. Než to vypip-
láme, tak to nějakou dobu trvá. 
Letos se nám sestava opravdu po-
vedla, i  hlavní tuzemská rozhod-
čí Jana Hájková nám ji chválila. 
Na  šampionát jsem proto odjela 
s  dobrým pocitem, že ta sestava 
je dobře postavená. Záleželo už 
jen na mně, jak se mi jí podaří za-
cvičit. Od nějakého ledna a února 
cvičím to stejné. Mění se jen něja-
ké maličkosti, třeba když mě roz-
hodčí upozorní. Ale jinak je stejná 
hudba, vše.

Na mistrovství světa jste svou 
sestavou dostala diváky v  hale 
do  varu. Nemíváte před počet-
ným publikem trému? 

Jelikož se závody odjakživa ko-
naly v  halách, kde bylo spoustu 
lidí, tak z  toho nervózní nejsem. 
Větší trému mám z toho, že ty lidi 
ode mě očekávají perfektní výkon. 
Když mi fandí, je to, jako kdyby se 
mnou soucítili a chtěli pro mě jen 
to nejlepší. A to mě vždy nakopne!

Na  šampionátu jste dostala 
hodně vysokou známku, 9,2, což 
nebývá obvyklé. Překvapilo vás 
to? 

Ano, překvapilo! Průběžné hod-
nocení během závodů nesleduji, 
takže když mi to holky potom řek-
ly, zůstala jsem jenom zírat. Celé 
to bylo úžasné. Nejdřív jsem si ani 
pořádně neuvědomila, že jsem 
mistryní světa. Dosáhla jsem váž-
ně velkého úspěchu, docházelo mi 
to pomalu. To, že jsem teprve třetí 
Češka, která šampionát vyhrála, 
je pro mě možná ještě víc než to 
zlato. Těší mě i  to, že o  mě mají 
zájem média. Díky tomu se náš 
sport více dostane do podvědomí 
veřejnosti. Velkou radost z  mého 
úspěchu měli i rodiče, byli na mě 
náležitě pyšní. Jsem ráda, že moh-
li být na závodech se mnou. 

Úspěšná chcete být i  na  jaře 
při maturitě.  Pocházíte z rodiny, 
která měla a má ráda sport. Měla 
jste to díky tomu lehčí, co se týče 
tolerance rodičů školy? 

Pro nás je nejdůležitější vzdělá-
ní, takže škola musí jít souběžně 
se sportem. Když se občas potře-
buji více věnovat sportu, školu 
nesmím zanedbávat a  musím si 
vše doplňovat. Mám individuální 
vzdělávací plán, tak mi i ve škole 
vycházejí vstříc a za to jsem ráda.

Jak je nyní pro vás náročné 
připravovat se na maturitu? Pře-
mýšlíte třeba o  tom, že na  pár 
měsíců zvolníte ve sportu, abyste 
zvládla odmaturovat, nebo sport 
nechcete na úkor školy šidit? 

Nechci šidit ani sport ani ško-
lu. Pořád si říkám, že to zvládlo 
spoustu lidí přede mnou, tak 
proč bych to neměla zvládnout já. 
Spíš se bojím přijímaček na vyso-
kou školu. Bude to vše hodně ča-

sově náročné, ale když si do hlavy 
nebudu zasazovat pesimistické 
myšlenky, tak věřím, že to zvlád-
nu. 

Jak se váš život změní, pokud 
se na  vysokou školu do  Prahy 
dostanete?  

Změní se jen to, kde budu stu-
dovat. Protože do Prahy to z Loun 
není dálka, a  tak bych chtěla do-
jíždět. Doufám, že se do  Prahy 
dostanu!  Ráda bych absolvovala 
přijímací zkoušky na  Fakultu tě-
lesné výchovy a sportu Univerzity 
Karlovy, obor fyzioterapie.

Do  kolika let se dá aerobik 
na vrcholové úrovni dělat?

Průměrný věk bych tipla tak 25 
let. Ale je to hodně individuální. 
Zaleží na každém, jaké si vytvoří 
priority. Také záleží na tom, kolik 
vydrží tělo. Já chci cvičit, dokud to 
půjde a dokud mě to bude bavit. 
Potom bych chtěla pomáhat dal-
ším sportovcům od  bolesti jako 
fyzioterapeutka.

Trénujete denně, v  neděli mí-
váte volno. Jak takové vaše volno 
vypadá, čemu se ve volných chví-
lích ráda věnujete? Čili koníčky, 
co vás naplňuje, baví. 

Mým koníčkem a zároveň napl-
něním mého dosavadního života 
je aerobik, takže ničemu jinému 
se nevěnuji. V  neděli je můj od-
počinkový den, kdy také doháním 
školu.

Musíte se někdy na  trénink 
nutit? 

Jasně, že se mi na trénink někdy 
nechce, ale prostě vím, že musím. 
Takže jdu.

Trénuje vás paní Jitka Hoff-
manová. Je přísná, nebo hodná? 
Co na  vás víc platí a  jaký máte 
vztah? 

Trenérka je přísná i hodná. Za-
leží na tom, jestli si zasloužím, aby 
mě pochválila. Jinak mám radši, 
když mě chválí, že jo. (úsměv) 
Vztah? Definovala bych ho jako 
vztah závodnice a  trenérky. Tak, 
jak to je. Povídáme si normálně 
jako lidi, trávíme spolu spoustu 
času. Ale jsem to já, která po-
slouchá a ona, která říká, co mám 
a nemám dělat. 
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PRÉMIOVÝ
CYKLUS

KONCERT

C
1

20. prosince 2018 v 19.00 hodin
Koncertní sál Domu kultury v Teplicích

Vstupné: 250,- Kč  •  Předprodej vstupenek v Domě kultury Teplice

Vánoční koncert
Jiří Ignác Linek - Sinfonia pastoralis C dur

Johann Georg Albrechtsberger - Koncert pro altový trombon a orchestr B dur
Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční

Michal Černý - trombon

Michaela Rózsa Růžičková - soprán

Sylva Čmugrová - alt

Václav Vallon - tenor

Luboš Skala - bas

Smíšené pěvecké sbory

dirigent  Marek Štilec

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENAZa finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Ústeckého kraje

LIONS CLUB TEPLICE
pořádá

10. VÁNOČNÍ TRHY
Zámecké náměstí Teplice 
15. a 16. prosince 2018 10:00 - 19:00 hodin

Stánkový prodej
Svařené víno s hrníčkem, tradiční adventní hodování, horké lázeňské oplatky - Lázně Teplice, farmářské výrobky, sýry, zabíjačkové pochoutky, 

vánoční pečivo, koláče, staročeský trdelník, medovina, vánoční punč, Staročeský likér, Krkonošská medovina, koření, perníčky, šály, čepice, 
rukavice, keramické a textilní výrobky chráněných dílen Arkadie, historie Teplicka v knihách, pohledech a DVD, prodej chvojí, jmelí, keramiky, 
sypaných čajů, vánočních dekorací, adventních věnců, dárkového zboží a mýdel, šperků z kamenů a smaltů, přírodních materiálů, drátků aj.

Adventní koncerty 2018
Vstup zdarmasobota 15. 12.

10:00 Zahájení vánočních trhů
13:00 Troubení ze zámeckého balkonu
13:05 MŠ Cibuláček - MŠ Dubí 1
13:20 Komořinka - ZUŠ Bílina
14:00 Troubení ze zámeckého balkonu
14:05 Krušnohorský pěvecký sbor
14:35 Zpívánky z kopečka - MŠ Na Kopečku 
15:00 Troubení ze zámeckého balkonu
15:05 Pěvecký sbor Biskupského gymnázia Bohosudov
15:25 Ondřej Krejča - akordeon
15:35 Brixiho komorní soubor Teplice
16:00 Troubení ze zámeckého balkonu
17:00 Troubení ze zámeckého balkonu
17:05 DOCUKU

neděle 16. 12.
10:00 Zahájení vánočních trhů
13:00 Troubení ze zámeckého balkonu
13:05 Legato - ZUŠ Teplice 
13:35 Pramínek - sbor teplických mateřských škol 
14:00 Troubení ze zámeckého balkonu
14:05 Pěvecký sbor ZUŠ Teplice Jany Moravcové
 a Duchcovský pěvecký sbor
14:30 Písklata - ZŠ Maršovská
15:00 Troubení ze zámeckého balkonu
15:05 Poupata - ZŠ Maršovská
16:00 Troubení ze zámeckého balkonu
16:05 Nedloubej se v nose - Divadlo rozmanitostí Most
17:00 Troubení ze zámeckého balkonu
17:05 Komoráček Teplice - ženský pěvecký sbor
17:30 Komorní sbor Teplice - absolventi Gymnázia Teplice
18:00  Hambaeros

sobota 15. 12. 
Regionální muzeum v Teplicích

14:00-18:00
Tradiční vánoční dílna

neděle 16. 12.
Regionální muzeum v Teplicích

14:00-18:00 
Tradiční vánoční dílna

14.00-18.00 
VÁNOCE NA ZÁMKU 

- OŽIVENÉ PROHLÍDKY S DIVADLEM V PYTLI

sobota 15. 12. a neděle 16. 12. 
Oratoř děkanského kostela sv. Jana Křtitele

10:00-18:00
Alena Marie Kartáková

12. adventní setkání na oratoři 
(aneb, co na oratoři bylo i nebylo…)

neděle 16. 12. 19:00
kostel sv. Jana Křtitele 

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Jozefína Štěpánová - soprán

Barbora Polášková - mezzosoprán
Vít Šantora - tenor

Petr Matuszek - baryton
Brixiho komorní soubor Teplice 

sbormistři: Zdeněk Pavlovský a Vratislav Řezáč
Krušnohorský pěvecký sbor 

sbormistr: Petr Benda
Komorní sbor 

pěveckého oddělení Konzervatoře v Teplicích
Smíšený sbor Konzervatoře v Teplicích 

sbormistr: Roman Pallas
Symfonický orchestr Konzervatoře Teplice 

dirigent:
Jiří Knotte

vstupné: 120 Kč, sleva: Student

Vánoční trhy se konají ve spolupráci s Domem kultury Teplice a za finančního přispění Statutárního města Teplice.

V rámci Vánočních trhů se koná veřejná sbírka použitých brýlí, která bude použita na podporu zrakově postižených v rozvojových zemích.
Sběrné místo bude umístěno ve stánku Lions Clubu Teplice na Zámeckém náměstí během konání Vánočních trhů.
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Visit Teplice
Tři roky tvrdé práce má 
za sebou společnost Visit 
Teplice. Jak se daří naplňovat 
stanovené cíle a co připravuje 
pro adventní čas, o tom jsme 
hovořili s jeho zakladatelem 
Tomášem Jarolímem.

Co všechno a v jakých 
prostorách nabízíte Tepličanům i hostům 
lázeňského města?
To musím opravdu stručně shrnout, jinak by se to do článku 
nevešlo. Takže v první řadě velký, kontaktní webový portál 
www.visitteplice.com, kde najde turista vše zajímavé o celém 
okrese a to ve čtyřech jazycích.  V Dlouhé ulici máme jedno 
z nejkrásnějších turistických center v republice. Tam turisté 
i domácí dostanou informace i suvenýry v profesionální 
kvalitě včetně průvodcovských služeb. Dále provozujeme 
vyhlídkovou věž na Zámeckém náměstí, kde je i krásná 
výstavní expozice. Hned vedle se staráme o výjimečné místo, 
ostatky ST. CLARI, křesťanského prvomučedníka ze 4. století. 
Asi nejviditelnějším, protože pohyblivým produktem je tu-
ristický vláček Humboldt, který brázdí Teplice od lázeňských 
parků až po horu Doubravka.  A v neposlední řadě to je velký 
prostor BARTHOLOMEUS Gallery-CAFÉ, který je dominantou 
města.  Původně protestantský chrám jsme přetvořili na ga-
lerijní expozice, kavárnu a multifunkční prostor pro koncerty 
a společenské akce. 

Začal advent, čas očekávání. Co byste z bohaté 
programové nabídky čtenářům osobně doporučil?
Toho by bylo opravdu dlouhé. Zjednodušeně řečeno hlavní 
turistická sezona končí a tak se zaměřujeme na specifika 
adventu a Vánoc. Stejně jako vloni to bude celý komplex akcí 
„Půvabné Vánoce 2018“ v Bartholomeu, počínaje slavnost-
ním svěcením jmelí a rozsvěcení stromečku, přes výjimeč-
ného Mikuláše až po vystoupení výborných uměleckých 
souborů, jejichž vrcholem bude koncert houslového virtuosa 
Jaroslava Svěceného. K tomu bude na vyhlídkové věži znovu 
pro děti přístupný Vánoční zvon, aby Ježíšek dobře slyšel 
všechna přání. To je tradice stará více než 200 let, kterou 
jsme vloni obnovili.

Prozradíte něco z plánů pro rok 2019? 
Tak zase jen stručně. Přiřadit k portfoliu našich zajímavých 
míst novou expozici s kavárnou na tom nejkrásnějším místě 
v Teplicích. Dále společně s majitelem Bartholomea, jímž  je 
Jaroslav Třešnák, chceme zušlechtit tento prostor a udělat 
tam topení a nové sociální zařízení, aby mohl sloužit celo-
ročně.   Na příští rok připravujeme také několik koncepčních 
akcí, které se budou pravidelně opakovat. Talk show „Pod 
kopulí“, kterou bude moderovat Karel Voříšek z TV Prima. 
Dále pak pravidelné divadelní seance pod taktovkou míst-
ních divadelních společností s názvem „Divadelní AKTUÁL“. 
Nebude to jen o divadle, ale také o básnících, autorském 
čtení a pestré paletě umění slova. Pravidelně jednou za mě-
síc budou také swingové večery s tanečním zaměřením. 
Z výstav snad mohu prozradit to, že Bartholomeus krom 
kvalitních malířů bude také prezentovat velkou výstavu 
známého fotografa Roberta Vana, na kterou bude navazovat 
několik dalších zajímavých akcí ve městě.  (lar) www.VisitTeplice.com
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Českobratrská církev evangelická v Teplicích
J. V. Sládka 16J. V. Sládka 16J. V Slá ka 1

Těšíme se
na setkání 

s vámi!

NEDĚLE 2. 12. 

V 11 HODIN

setkání 
s Alexandrem Vondrou, 

zakladatelem Občanského 

fóra a předsedou 

Nadačního fondu 
Kalich

NEDĚLE 9. 12. V 16.30 HODIN
biblické čtení a koncert Krušnohorského pěveckého sboru, sbormistr Petr Benda, poté posezení u vánočního punče

NEDĚLE 23. 12. 

V 9.30 HODIN

doprovodí sváteční bohoslužby 

duo Karin Hrušková a Jiří Kopa,

odpoledne v 16 hodin začíná
u vánočního stromu 
hra dětí a mládeže 

s nadílkou

NEDĚLE 16. 12 V 9.30 HODIN
v rámci bohoslužeb vystoupí manželé Eva a Jan Valtovi a jejich hosté z teplické konzervatořea ZUŠ Dubí

PO
D
PO

RU
JE

JSME EVROPSKÁ JEDNIČKA
NA TRHU NEREZOVÝCH
KOMÍNOVÝCH SYSTÉMŮ

SCHIEDEL s.r.o.
Závod Teplice
Modlanská 1201/1a
Teplice

w w w. s c h i e d e l - te p l i ce. c z

Příjemné prožití vánočních svátků
a krásný Nový rok přeje

personál a vedení restaurace
U Černé kočky,

Kollárova 19, Teplice

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

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

R1152003

www.elsen.cz

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

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

LÉTO 2019

SLEVA
 až 35 %

                     DÁRKOVÉ POUKAZY 
Věnujte dovolenou dle vlastního výběru. 
Darujte svým blízkým dárkové poukazy 
Čedoku v hodnotě 500 Kč, 1 000 Kč, 
2 000 Kč a 5 000 Kč.

cedok-most@cedok.cz | cedok-litomerice@cedok.cz
cedok-teplice@cedok.cz | cedok-ustinl@cedok.cz

NA VÁNOČNÍ
DÁREK

TIP



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

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

  Svářeč 
  Pracovník na CNC stroji
  Pracovník na ohraňovacím stroji
  Operátor výroby - Elektromontér 
 - Montáž
 - Čištění
 Požadavky:  Nejlépe SOU vzdělání technického směru 

• Znalost čtení technické dokumentace 
• Dobrá znalost práce na PC • Manuální 
zručnost, přesnost a preciznost • Praxe 
vítaná • Schopnost plnit zadané úkoly včas 
• Organizační schopnosti

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

 Místo výkonu práce: Krupka – průmyslová zóna CTPark 
 Předpokládaný termín nástupu: dohodou
 Kontakt: email: jobs_cz@mwgroup.net 
  mobil: 736 222 655 R11

Závod Knauf Insulation v Krupce je jedním z nejmodernějších 
výrobních závodů minerálních izolací ze skelné vlny v Evropě a zároveň 
uznávaným zaměstnavatelem. 

Hledáme nyní nové kolegy do svého týmu na pozice

Operátor 
výroby
Požadujeme: 
•  Výuční list/SŠ
•  Pečlivost, samostatnost
•  Základní znalost PC
•   Spolehlivost, důslednost 

a pečlivost

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

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

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

Mechanik - 
údržba
Požadujeme:
•   SŠ – technický obor, 

případně výuční list
•   Praxe min. 5 let 

na obdobné pozici
•  Znalost práce na PC
•  Znalost AJ výhodou

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

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

www.vyhodnereality.cz

Pro nový projekt
hledáme posily na tyto pozice:

•   Technický specialista lakovací/střihací linky
•   Nástrojař
•   Seřizovač
•   Suply Chain Coordinator
•   Mistr výroby

Na výrobních pozicích nabízíme až 35 000 Kč 
měsíčně plus roční benefity až 40 000 Kč

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

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

nebo přímo u nás - Zemská 612, Teplice

Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou

R1152028

Přijmeme zaměstnance
na zkrácený úvazek

do chráněné dílny v Teplicích
Nabízíme lehkou práci převážně vsedě vhodnou i pro OZP

Mzda od 80,80 až 100,- Kč na hodinu
Možnost ubytování

Email: ekonom@bramburky.cz 
Tel. +420 777 911 813

R1
15
20
09

Přijmeme

ELEKTRIKÁŘE
/pracovníka elektroúdržby.

Požadujeme samostatnost, všestrannost
a pracovitost. Nabízíme dobré pracovní

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

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

Tel.: 774 532 289
R1152003

Hledáme automechanika (m/ž)
Jsme prodejci značek Renault-/Dacia-/Ssang Yong v Dippoldiswalde

a hledáme k okamžitému nástupu pracovní sílu k posílení týmu 
pro náš závod v dílně/servisu/opravě.

Předpoklad: vyučení v oboru, základní znalosti němčiny,
samostatný způsob práce, spolehlivost, flexibilita.

Nabízíme: přiměřenou finanční odměnu, sociální výhody,
možnost dalšího vzdělávání a jistotu pracovního místa.

AUTOHAUS STIKAR GMBH
Industriering 5, 01744 Dippoldiswalde

e-mail: renault@stikar.de • tel.: +49 3504-6941-0

• NAKOUPÍM uklidím, vyperu, doprovodím, vyhovím 
a udělám vše, lidem co mají zdr. potíže. ZN: DŮVĚRA. Tel.: 
730 972 496. (111901)

• HLEDÁM práci na úklid a mytí nádobí, může být i v ne-
mocnici. V TP. Tel.: 602 873 705. (111902)

• HLEDÁM hodnou, rozumnou paní k  doučování dívky 
v 9. třídě ZŠ. Nejméně dvakrát v týdnu, zaplatím dle po-
třeby. TP. Tel.: 733 352 443. (112001)

• HLEDÁM paní, která by pomohla s úklidem bytu 4+1 
důchodkyni se ZTP, hlavně mytí oken, věšení záclon, vytí-
rání apod. Tel.: 721 735 255. (112002)

Email: nabory.akk@autokabel.com 
telefon: +420 417 719 235

Krupka, Pod Dolní drahou 87, Krupka

HLEDÁME DO TÝMU
NOVÉ KOLEGY A KOLEGYNĚ NA POZICI 

OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ 
NABÍZÍME 

•   Náborový příspěvek 10.000,- Kč po 6 měsících 
pracovního poměru 

•   Odměna za doporučení nového zaměstnance až 
20.000,- Kč 

•  Stravenky (70 Kč / 100 Kč dle délky směny) 
•  Jazykové vzdělávání (němčina či angličtina) 
•   Pravidelné akce pro zaměstnance (Den otevřených 

dveří, Vánoční večírek, motivační soutěž, Dětský den, 
vitamínové balíčky atd.) 

•   Věrnostní bonus - po 2 letech pracovního poměru 
2.000,- Kč ve formě poukázek a pak vždy po každém 
dalším roce pracovního poměru 2.000,- Kč ve formě 
poukázek

FRK Technik s.r.o.
Pod Dolní drahou 91 Krupka 

hledá do svého kolektivu nové zaměstnance

OPERÁTORY VÝROBY
nepřetržitý provoz - dlouhý - krátký týden, 12hodinové směny (2x 30 minut pauza), ranní - noční

SEŘIZOVAČ 8,5hodinová ranní směna (1x 30 minut pauza)

NÁSTROJAŘ 8,5hodinová ranní směna (1x 30 minut pauza)

SKLADNÍK
nepřetržitý provoz - dlouhý - krátký týden,  12hodinové směny (2x 30 minut pauza), ranní - noční

Bližší informace 
každý všední den od 8.00 do 14.00 hod. podá Lenka Cachová

Mail info@frk-technik.com | Tel. +420 474 698 000 | Mobil +420 725 828 545

R1152017

iTeplice.cz
zpravodajství Teplicka
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R1152016

SHÁNÍM BYT V TEPLICÍCH
PRO DŮCHODCE

1+1, 2+kk, 2+1, 3+1
Tel. : 721 962 422

R1182043

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. R1182038

11 - BYTY - PRODEJ

• SENIORSKY pár prodá byt 2+1/L v Mostě, OV, 59 m2, 6.p. 
po  celkové rekonstrukci (podlahy, dveře, zasklená lodžie, 
komora v bytě, sklep). Cena 470 000,- Kč. RK NEVOLAT. Fota 
a podrobný popis lze zaslat emailem: JSEMMLEJN@SEZNAM.
CZ. (111101)
• PRODÁM pěkný byt 2 + kk v Trnovanech, po rekonstrukci 
koupelny. Tel.: 731 618 491. (111102)
• PRODÁM 4 ks zimní pneu zn. Nokian, 185/55, R 15, 86H XL, 
i jednotlivě, ks/200,- Kč. Dále 4 ks letní pneu zn. Continemtal, 
195/55, R 15, i  jednotlivě, ks/200,- Kč. Všechny pneu min. 
90% stav. Tel.: 736 437 130. (111103)

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM 1 + 1 nebo garsonku v Teplicích prosím volejte. 
Tel.: 792 547 560. (111201)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRONAJMU byt 2+1 v  Bílině, panelové sídliště, ul. Maxe 
Švabinského, volný ihned. Tel.: 605 126 426. (111301)

• NABÍZÍM pronájem, spolubydlení 1+4 v  RD se zahradou 
Litvínov, v klidné části obce u Lesa, slunná koupelna - pěkná 
kuchyň s vybavením, topení - krbovky - plyn, jen samostat-
né mladé ženě, možno mamině s  dětmi. Levně, dohodou. 
Odpověd = formou sms, pak si zavoláme. Tel.: 605 538 239. 
(111302)

• PRONAJMU byt 1+1 v Novosedlicích 36 m2 nově zrekon-
struovaný ve  zvýšeném přízemí. Parkování před domem, 
k  dispozici zahrádka. Měsíční nájem 3000,- Kč + energie, 

vratná kauce 9.000,- Kč, volný od prosince. Tel.: 777 799 291. 
(111303)
• SHÁNÍM byt 1 + 1 nebo garsonku k pronájmu či koupi. Jen 
TP. Tel.: 792 547 560. (111304)
• PRONAJMU pěkný dvoupokojový byt kk, nejraději dlouho-
době a důchodcům. Tel.: 723 061 398. (111305)

14 - BYTY - VÝMĚNA

• NABÍZÍM výměnu bytu 2+1 v Obrnicích, panelový dům, byt 
ve vlastnictví za byt 2 + 1 v Teplicích. Tel.: 702 881 302 nebo 
606 346 938. (111401)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM garáž v Jateční ul. 20 m2. Cena 85 000,- Kč. Tel.: 
728 540 621. (111501)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONAJMU garáž v Bratislavské ulici - Teplice, má dřevěné 
nově zateplené dveře s  3 zámky. Je prázdná, čistá, suchá, 
vnitřní strana dveří izolovaná pozinkovým plechem. Nová 
hydroizolace střechy, betonáž podlahy, vymalováno. Cena 
nájmu 700 Kč měsíčně. Tel.: 776 818 212. (111701)
• HLEDÁM pronájem garáže. TP. Tel.: 724 706 553. (111704)

• PRONAJMU garáž v  Řetenicích za  nemocnicí. Tel.: 
775 080 044. (111702)
• HLEDÁM pronájem garáže. V  okolí Bílá cesta, Třešňovka, 
Bilinská ulice, Nová Ves. K  dlouhodobému pronájmu. Jen 
seriozní nabídky. Volejte od  10h do  18h. Tel.: 728  610  979. 
(111703)

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

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

• šrouby, matice,
 podložky, nýty

•  velký sortiment
 nerezového materiálu

• hmoždinky, kotvy,
 vruty

• elektrické
 a ruční
 nářadí

R1120013

SPOJTEC s.r.o.
Libušina 79/15, 415 03 Teplice

Mobil: +420 608 779 773
e-mail: spojtec@centrum.cz
http://www.spojtec.com

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM pračku za 3 000,-Kč jako nová, práno 20 krát. Tel.: 
725 649 030. (11101)
• PRODÁM plynový sporák na probabutan. lahev, v dobrém 
stavu, dva hořáky používaný. PC 1 860,- Kč + ventil 300,- Kč 
+ redukci 360,-Kč.Vše za  800,-Kč. Dohoda jistá. Kompletní 
s  hadici. Volejte od  10h do  18h. Jen seriózní nabídky. Tel.: 
728 610 979. (11102)
• PRODÁM velké, rámové zrcadlo za  500,-Kč. TP. Tel.: 
720 101 632. (11103)
• KOUPÍM starší plně funkční plynová kamna zn. GAMAT 
4 000. Děkuji za nabídky. Tel.: 607 127 683. (11104)
• PRODÁM el. sporák AMICA za  900,-Kč. Sklo-keramickou 
varnou desku zn. WHIRLPOL- model AKR105/AV za 1000,- Kč, 
vestavěnou el. troubu zn. GORENJE, typ EV241 za 2000,- Kč, 
vše cca 1 rok v provozu. Teplice. Tel.: 737 242 695. (11105)
• PRODÁM kávovar Chibo Cafissino pure red na kapsle, nový 
ještě zabalený. PC 2 500,-Kč nyní 1 200,-Kč. Tel.: 777 577 019.
(11106)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM masivní, pěknou sedací soupravu, levně. Tel.: 
723 061 398. (11201)
• PRODÁM postel na  zakázku, PC 6  000,-Kč nyní 2  500,-Kč 
s matrací i roštem. TP. Tel.: 602 873 705. (11202)
• PŘENECHÁM starší nábytek, stěnu, skříně, gauč. TP. Tel.: 
735 826 535. (11203)

• PRODÁM dětský pokoj pro holčičky. Pouze jako celek. 
Ve  velmi dobrém stavu. Ke  stolu přidám náhradní pracovní 
desku novou. Noční stolek. V. 81 cm x š. 41 cm x h 41 cm. Po-
stel: lůžko má všechny hrany zaoblené a tím je naprosto bez-
pečné pro děti, bez matrace 180 x 90 cm. Knihovna se zásuv-
kou s půvabnými srdíčky 183 x 80 cm x 47 cm. V regále jsou 
použité kolejnice BLUM z brzdným systém(volného) zavírání 
zásuvek. Police jsou uchyceny na  blokovaných zarážkách, 
které brání vypadnutí polic i  v  případě naklonění knihovny, 
2 x závěsná police, samostatně zavěšená police š 70 x v 62 x 
h 40 cm. Truhla na hračky 80 x 65 x 42 cm. Psací stůl se zásuv-

kami a policemi. Výška stolu 161 cm, pracovní deska ve výšce 
75 cm. Pracovní plocha: 100 x 60 cm. Rozšířené police, prac. 
stůl s výsuvnou policí na klávesnicí a kontejnerkem na koleč-
kách. Vše je vyrobeno z  nejkvalitnější MDF (stlačená dřevní 
štěpka pod tlakem) a  laminovaných desek.Tento nábytek je 
ertifikován pro děti.Pouze osobní odvoz,není demontováno. 
PC: 46 224,- Kč. Tel.: 607 934 376. (11204)
• PRODÁM levně sedací soupravu. Možno postavit do rohu, 
úložný prostor, lze rozkládat na  lůžko. Tel.: 734  602  581. 
(11205)
• PRODÁM krásné, polohovací, kožené, televizní křeslo. Té-
měř nové. PC 13  300,-Kč nyní 9  000,-Kč. Tel.: 732  437  252. 
(11206)
• PRODÁM skříňku z dubu s poličkami, cena 600,-Kč, TP. Tel.: 
602 873 705.(11207)

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• PRODÁM 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 
1 190,-Kč. Tel.: 776 495 506. (11301)
• TIP na vánoční dárek. Prodám společ. hru HOROSKOP. Nová, 
originál balená až pro 4 hráče. PC 690,- Kč nyní 250,-Kč. Tel.: 
602 880 764. (11302)

4 - ODĚVY

• PRODÁM pro miminko od 0-7 měsíců oblečení v neutr. bar-
vách, po jednom dítěti, 850,-Kč. Košilky, body, trička, mikiny, 
kabátky, dupačky, kombinézy, tepláčky, kalhoty, čepice apod. 
Tel.: 604 782 643. (11401)
• PRODÁM po 1 dítěti oblečení od naroz. do 1 roku, velký vý-
běr i značkové, košilky, body, dupačky, trika, mikiny, soupra-
vy, kalhoty, tepláčky, čep, kombinézy, capáčky apod., výběr. 
Tel.: 605 864 376. (11402)
• PRODÁM oblek č. 52, šedý, kvalitní. Cena 500,-Kč. Tel.: 
776 154 789. (11403)

• PRODÁM dvě rovné džínové sukně Willam Delwin, vel. 36 
a Advaced - USA vel. L. Tel.: 607 866 573. (11404)
• PRODÁM nové společenské šaty ze šifonu „salon Moravec“ 
vel. 38, černé. PC 7 500,-Kč nyní 1 900,-Kč. Nevhodný dárek, 
TP. Tel.: 728 949 777. (11405)

5 - ELEKTRONIKA

• PRODÁM gramofon Tesla hifi. Cenu určíte vy. Tel.: 
604 922 887. (11502)

7 - TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

• PRODÁM telefon Samsung Galaxy ACE DUOS GT - S6802. 
Telefon je v dobrém stavu, bez škrábanců. Cena 500,-Kč. Tel.: 
602 715 386. (11701)

8 - HOBBY

• PRODÁM unikátní komplet DVD 32 ks filmové legendy 
CLINTNA EASTWOODA v perfektním stavu pro fandy a sběra-
tele, výhodná cena 2.000,- Kč. UL. Tel.: 721 421 207. (11801)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy jak originál též kopie, tisky 
a  staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 733  511  224. 
(11802)
• SBĚRATEL koupí staré hodiny nástěnné, kapesní, náramko-
vé, budíky, strojky a vše nejdoucí i celé pozůstalosti po hodi-
náři. Tel.: 775 691 189. (11803)
• VYSOCE zaplatím zlaté mince, stříbrné a z obec. kovu, me-
daile, plakety, řády a vyznamenání. děkuji za nabídky. Sběra-
tel. Tel.: 603 230 673. (11804)
• PRODÁM kuriozitu! Staré komunistické materiály, včetně 
období okolo sametové revoluce. Foto zašlu e-mailem. Cena 
dohodou. Tel.: 721 585 579. (11807)

• VYKOUPÍM staré knihy, časopisy, bankovky, známky, mince, 
medaile a odznaky. Tel.: 737 397 806. (11805)
• PRODÁM velkou sbírku vizitek 7 000ks, roztříděných v lis-
tech a šanonech. Tel.: 728 130 293. (11806)
• KOUPÍM voj. vzduchovku aj., nože, dýky, flašinet, hrací stroj-
ky, smalt cedule, šlapací auto plech. Socialistické hračky - plast 
autíčka i na ovládání bovdenem, mašinky, vláčky HO a TT, růz-
né sbírky všeho druhu. Starší nářadí - kovadlinu, signovačku, 
malý soustruh aj. Platba na místě za slušné ceny. Stačí SMS. 
Nabídněte cokoliv dojedu. Tel.: 732 457 993. (11808)
• PRODÁM housle 4/4, výrobce Francesco Ruggeri, znal. po-
sudek mám. Tel.: 704 724 364. (11809)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od  r. 1890 
do 1930/40, dále nást. hodiny nebo figurál aj. vše od hodin, 
děkuji. Tel.: 606 957 179. (11810)
• ODKOUPÍM mince od  antiky po  současnost a  bankovky, 
za katalogové ceny. Platné katalogy automaticky předkládám 
k nahlédnutí. Mohu přijet. Tel.: 602 741 507. (11811)
• PRODÁM dámské běžkařské boty SOLOMON SIAM 6 PILOT 
(pro vázání SNS Pilot) vel. 40, téměř nepoužité 1000,- Kč. Tel.: 
773 475 282. (11812)
• PRODÁM lyže sjezdové, značkové pánské, dámské boty, vše 
zánovní. Lyže běžky značkové pánské, dámské. Brusle vel. 43, 
nutno vidět, nemoc. Tel.: 732 863 188. (11813)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel.: 
722 150 816. (111805)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM FORD FOCUS, 1.6 TDCi, r.v. 2009, výborný tech-
nický stav. Uvedení do  provozu: 05/2009. Výkon motoru: 
66 kW. Cena: 87.000,-Kč. Pro více informací volejte. Tel.: 
728 711 746, 721 213 938. (11901)
• PRODÁM škoda 105 ve  vynikajícím stavu, cena dohodou. 
Tel.: 724 706 553. (11902)
• KOUPÍM Jawa - Panelka, Kývačka , Pérák - ČZ - Cross, moped 
Stadion, Velorex, vozík Pav - Simson - MZ aj. i  nekompletní 
nebo jen ND velký TP doklady, dále Skoda MB 100 R /1000/120/ 
Garde - Rapid - Trabant aj. také stabilák, motor, různé stroje 
nářadí - Platba na  místě za  nejl. ceny. Stačí SMS. Nabídněte 
cokoli dojedu - platí stále. Tel.: 603 335 591. (111001)

18 - SEZNÁMENÍ

• MUŽ 47/205cm plnoš. postavy hledá hodnou, milou 
ženu a tolerantní kamarádku z Teplic, věk od 32-52.let. Tel.: 
720 150 923. (111801)
• JSEM sama, je mi smutno. Ráda bych našla hodného muže, který 
by mi byl oporou a přinesl do mého života opět radost a smích. 
Jsem roz. nek. 66/168 TP a okolí. T: 604 694 829. (111802)
• ŠIKOVNÉHO bezdětného muže s dobrým fin. zázemím, hle-
dá důchodkyně bydlící v RD se zahrádkou. volejte jen večer, 
ne sms. Tel.: 776 070 737. (111803)
• RÁDA by jsem se občas setkala a popovídala s mužem nebo 
ženou, kteří také zůstali sami a je jim smutno. Věřím, že nej-
sem sama. Děkuji. Tel.: 792 511 128. (111804)

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ

horolezeckou technikou,
štěpkování větví, frézování pařezů

Tel.: 608 360 681

R1
15
20
19

SECOND HAND
Osek u Duchcova
(vedle Tesco – Osek)

Největší na Teplicku na ploše 200 m2

Otevíráme pro Vás 5. 12. 2018
PO – PÁ 9 – 17 hod. SO 9 -12 hod.

Široký výběr kvalitního i značkového oblečení. 

VELMI PŘÍZNIVÉ CENY OD 3,- Kč

Je to k nám blízko např.
z Teplic 10 km, Dubí 5 km,

Duchcov 4 km, Litvínov 8 km atd.

ZPROSTŘEDKUJI VÁM PŮJČKU
6 000 – 130 000,- Kč, KTERÁ JE URČENA PRO VŠECHNY!

Tzn. zaměstnané, podnikatele, důchodce, ženy na MD.
NIC NENÍ ZTRACENO, ANI, POKUD JSTE JIŽ V REGISTRU.

VOLEJTE 722 788 376
Úplně nový a lepší PROVIDENT R1

15
20
18

BYTY PRODEJ

BYTY KOUPĚ

BYTY PRONÁJEM

NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM
BYTY VÝMĚNA

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

HRAČKY-KOČÁRKY

ODĚVY

ELEKTRONIKA

HOBBY

AUTO-MOTO

SEZNÁMENÍ

R1182004

Silniční a odtahová služba

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

TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA
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INZERCE

30

VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

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

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

Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice

Tel. 417 534 504, 774 708 222

R1152010

OSBD Teplice
Střední 1057/11, 415 01 Teplice

www.osbdtp.cz
Již 45 let zajišťujeme vše,

co souvisí s bydlením

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY

SPRÁVU DOMŮ 
SPRÁVU BYTŮ

R1152015

A V O N

KOSMETIKA AVON
SE SLEVOU 10 – 30%

• Bezplatná a nezávazná registrace
• Pro nově zaregistrované dárky
• Každé 3 týdny zdarma katalog
• Motivační a dárkové programy
•  Bez nutnosti nakupovat 

pravidelně
• Vrácení zboží bez udání důvodu

Tel: 725 177 250
aloudova.avon@seznam.cz

R1152022

TOTÁLNÍ LIKVIDACE ZÁSOB
Výprodej pletiv, sloupků, branek
a ostatních komponent
pro stavbu plotů

Adresa: 
TP, Prosetice, Příčná 141, Vlková Anna

tel: 604 351 718 | anna.vlkova@seznam.cz

VÝHODNÉ

CENY

R1120014

Jilemnická bouda
Horní Mísečky přijme

kuchař,
číšník , servírka,

pom. síla do kuchyně,
pom. kuchař,

prodavačka do bufetu
Ubytování zajištěno

Kontakt
p. Venzara tel. 605 260 473

R1152024

Zdeněk Jahoda

ŽALUZIE
 sítě proti hmyzu
 textilní roletky
 plastové shrnovací dveře
 sestavování nábytku
 vrtací práce v domácnosti

tel. 721 387 220
www.zdenek.ujahodu.cz

R1152026

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

R1182008

NEUMÍTE SI PORADIT S VAŠÍ LÁSKOU?
MÁTE STAROSTI OSOBNÍ, ČI PRACOVNÍ?

NADEŠEL VÁŠ ČAS, ABY JSTE PRO VŠE 
VYUŽILI MOJE SCHOPNOSTI.

KARTÁŘKA A ŠAMANKA GRACIELA - 
Tel.: 601 572 222

R1120021

R1152027

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky, 
recyklát

www.telasko.cz
Tel. 774 099 510

R1
15
20
25

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

R1152011

KLEMPÍŘSTVÍ
A RIZIKOVÉ KÁCENÍ

Michal Blahuš
tel. 775 511 099

e-mail: mb1982@seznam.cz
IČO: 87541785

nabízíme:
kácení horolezeckou technikou,

úprava živých plotů, ozdravné řezy, 
práce s motorovou pilou,

opravy střech a klempířských prvků, 
nátěry střech a další

R1152030

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

zahrady 

TEL. 733 322 806

R1152031

Alexandr
Papík
REALITNÍ
MAKLÉŘ
pro Teplice
a okolí

Městské technické služby Bílina

Zimní stadion Bílina nabízí 
volné kapacity

na pronájem ledové plochy
v dopoledních hodinách pro zaměstnance 

podniků i kolektivy pracovníků,
kteří si chtějí zabruslit

Podrobnější informace na tel.
725 878 811

nebo na
www.sportbilina.cz/zimni-stadion/

R52032

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

R1120039

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

R1120029

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

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

VÍCE NEŽ 4 000 DRUHŮ 
MASIVNÍHO NÁBYTKU

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

www.sobnabytek.cz

LIKVIDACE
VÝSTAVNÍCH VZORKŮ

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

SLEVY AŽ 70 %

R1
15
20
02

INZERCE

REGIO - Kupón k podání soukromého inzerátu ZDARMA!
POZOR, ZMĚNA!!! DO JAKÉKOLI RUBRIKY POUZE 1 INZERÁT NA KAŽDÉHO ZADAVATELE!

TEXT: (vyplňte hůlkovým písmem nebo na stroji)

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

Adresa, telefon, mailová adresa – bude otištěno jako součást inzerátu:

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

Dávám tímto souhlas ke zveřejnění těchto údajů v rámci otištění a jiného zveřejnění tohoto mého inzerátu.

Datum, místo a podpis:  ................................................................................................................................

Tento díl vyplňte jen v případě, že Vaše adresa nemá být otištěna v textu inzerátu.
Jméno a adresa: (nebude otištěno)

 ................................................................................................................................................................................

Podpis  ...............................................................

• SKORO sedmdesátnice střední postavy z vlastním zázemím, 
opravdu vážně hledá čestného, nezadaného přítele, nekuřá-
ka. 70 - 75 let, který zůstal také sám a vadí mu samota jako 
mne a chtěl by to změnit. Menší zdravotní problémy nevadí. 
Setkání napoví. Tel.: 702 303 284. (111806)
• OSAMĚLÝ starší muž z Teplic hledá pohlednou ženu jako 
společnici. Tel.: 704 578 455. (111807)
• HLEDÁM obyčejného muže nad 69 let, který také zůstal 
na  život sám a  chtěl by navázat upřímné přátelství. Já 
68/159/66kg, nekuřačka, TP a  okolí. Ostatní si povíme. Tel.: 
775 084 272. (111808)
• ROZVEDENÝ nekuřák 69/168/90 hledá zajištěnou, nekuřač-
ku do 65 let. Jen TP. Tel.: 702 053 599. (111809)
• HLEDÁM menší, štíhlou, pohodovou babičku, kolem 70let. 
Z UL nebo LT a okolí. Tel.: 773 062 128. (111810)
• ŠIKOVNÉHO bezdětného muže s  fin. zázemím, hledá 
důchodkyně bydlící v  RD se zahradou. Ne na  sex. Tel.: 
775 267 117. (111811)
• PO letech samoty se rád seznámím, já 74/165/68. s hodnou 
a upřímnou přítelkyní. MO a okolí. Tel.: 606 546 899. (111812)

21 - ZVÍŘECTVO

• DÁM zdarma koťata. Máme tři. Jednu kočku a dva kocoury, 
teď je jim měsíc. Odběr tak za měsíc. Jsou velice dobře živené. 
Umí již vše. Už i sami žerou. Tel.: 602 462 226. (112101)
• PRODÁM letošní mladé andulky 100,- Kč/ ks a  agapornis 
fišerův 250,- Kč/ ks, vylíhlá v 10/2018. Volejte v odpol. hodi-
nách, okr. Teplice (Osek u Duch.). Tel.: 732 931 005. (112102)
• NABÍZÍM výběh pro štěňata + králíčka, kov 6 stran Nobby 
60 x 60 cm, v dobrém stavu. PC 1009,- Kč, nyní dohodou. Tel.: 
606 244 504. (112103)
• PRODÁM mladé andulky vhodné i k ochočení. Cena 100 Kč/
ks. TP. Volejte, ne sms. Tel.: 607 919 142. (112104)

22 - RŮZNÉ

• PRODÁM letošní vlašské ořechy, 1kg za  40 Kč. Tel.: 
736 437 130. (112208)
• VYKUP knih a  přebytečných věci z  vašeho bytu, děkuji 
za odpověď. Platím hotově u vás. Tel.: 721 771 991. (112209)
• PRODÁM autogram amerického kosmonauta An-
drewa Feustela s  logem KRTEČKA. Nabídněte cenu. Tel.: 
607 866 573. (112201)
• KOUPÍM vaší pozůstalost, věci z půdy ,baráku, knihy, obra-
zy, porcelán. Děkuji za odpovědi. Tel.: 721 771 991. (112202)

• PRODÁM nový žulový pomník na hřbitovu v Litvínově. Je 
na 6 uren. Srdečně děkuji. Tel.: 704 520 930. (112203)
• VAŠE filmy 8mm, Betamax, VHS, HI8, MINI DV uložím 
na  DVD. Rychle a  kvalitně. Odstranění chyb zdarma, včetně 
uložení na USB. Tel.: 603 904 397. (112204)
• NABÍZÍM nástěnné hodiny kukačky, hnědé za 350,- Kč. Tel.: 
607 406 031. (112205)
• NABÍZÍM různé časopisy, aktuální, Rytmus života, Pestrý 
svět, Moje šťastná hvězda, Osudy slavných, Na kafíčko, apod. 
i pošlu. Tel.: 605 864 376. (112206)

• PRODÁM levně 2 ks okrasných Filadendronů hodících 
se do  representačních budov, chodeb hotelů, škol, lázní 
apod. Důvod - stěhování. Zájemci volejte. Tel.: 607 065 709. 
(112207)
• PRODÁM Kanady velikost 8 za 300,-Kč. Tel.: 720 380 188. 
(112210)
• PRODÁM loupané vlašské ořechy 200,-Kč za  1kg. Tel.: 
607 783 573. (112211)
• NABÍZÍM nástěn. hodiny, kukačky nové, hnědé, zdobené, 
vhodné jako ván. dárek, za 300,-Kč. Tel.: 737 586 039. (112217)
• PRODÁM nový školní batoh černozelený, zakoupený 
09/2018, PC 1 300,-Kč nyní za 300,- Kč. Eronomicky nastavi-
telný. Nevhodný dárek. Tel.: 608 553 107. (112218)
• PRODÁM velký krásný obraz s vyřezávaným rámem, délka 
170 cm, šíře 72 cm, cena 700,- Kč. Tel.: 602 873 705. (112219)
• PRODÁM prázdnou za 450,- Kč nebo plnou s plombou a do-
kladem za 790,- Kč. Okres Teplice. Tel.: 606 815 350. (112220)
• PRODÁM levně letošní vyloupané ořechy ze zahrady. Kilo 
za  180,-Kč. Možnost předání v  Teplicích či Lounech. Tel.: 
733 190 871. (111002)
•  PRODÁM litinové podstavce od šicích strojů, různé tvary, 
nástřik černý Komaxit, 8ks á 300,-Kč. Tel.: 777  577  020.
(1112221)

23 - ZDRAVÍ

• PRODÁM masážní polštářek Shiatsu Neck - nový, nevhodný 
dárek. Cena 300,- Kč. Teplice. Tel.: 774 282 112. (112301)

ZVÍŘECTVO

RŮZNÉ

ZDRAVÍ

ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY

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

R1052023




