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INTERIÉROVÁ SKLA NA MÍRU
OD ZAMĚŘENÍ PO INSTALACI
SKLENĚNÉ OBKLADY | DĚLICÍ PŘÍČKY | DVEŘE
ZÁBRADLÍ | ZÁSTĚNY | PERGOLY | MARKÝZY
Sklo: praktický, funkční, odolný, bezpečný, variabilní a fascinující materiál, který se jako moderní stavební
prvek objevuje stále častěji v oblasti interiérového designu.
Teplická sklárna AGC je největším českým výrobcem stavebního skla. Naše dlouhodobé zkušenosti a know-how
využíváme také v oblasti instalací interiérových skel, která dodáváme na míru - od zaměření po instalaci.

Váš nejbližší partner pro instalaci interiérových skel – sklárna AGC v Teplicích.
AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group, Sklářská 450, 416 74 Teplice
jiri.grepl@eu.agc.com, www.glastetik.cz

Záchranářka MUDr. Věra Procházková:
Jste poslankyně, ale taky lékařka, která jezdí se záchrankou
v Karlovarském kraji. Jaká je
tam situace, jak to zvládáte?

Světlo na konci tunelu
je očkování...

No co vám budu povídat, je to
strašný. Se záchrankou jezdím
strašně dlouho, ale takovou situaci
jsem ještě nezažila. Je to neskutečný nápor, nejen fyzický, ale hlavVíte. Řeknu vám příběh, kteně psychický. Nesmírně si vážím rý se stal v mém okolí. Parta kapersonálu v nemocnicích, je to marádů se sešla u sebe doma no
šílená práce, kdy stav covidových a jeden na tu seanci přitáhl covid.
pacientů se mění z hodiny na hodinu, často odcházíte od člověka,
který s vámi hovoří, a vracíte se
k bezvládnému tělu na ventilaci.
Ten nápor na psychiku je obrovský a lidé, kteří se třeba teď potkávají s přáteli nebo jen ledabyle,
nosí roušku pod nosem, tak by si
to měli uvědomit. Bohužel, někteří
si myslí, že se jich to netýká a prozřou, až když se jim nakazí nebo
nedej bože umře blízká osoba, ale
to už je prostě pozdě!

Na té sešlosti bylo devět lidi včetně dvou čtyř měsíčních dětí. Víte,
kolik se jich nakazilo? Všichni!
Byli mladí, takže naštěstí nemuse-

Jak můžeme zdravotníkům
pomoct?

Hlavně zůstaňte doma, pokud
je to možné. Zdravotníkům prostě
nejlépe pomůžete, pokud se nenakazíte! Pokud musíte domov opustit, dodržujte tři R – Roušky, Ruce,
Rozestupy. To znamená neustále
nosit respirátor. Respirátor, který
budete mít na sobě maximálně
osm hodin. Myjte si a dezinfikujte ruce při každé příležitosti, no
a v neposlední řadě udržovat rozestupy. Současné mutace viru jsou
ale tak nakažlivé, že ani tři R nestačí, proto na vás apeluji, zůstaňte
doma, pokud je to možné. Nedávejte viru záminku. Nyní se virem
lze nakazit v řádech sekund nikoli
minut, vir je velmi agresivní, proto už i nestačí rouška, ale je třeba
respirátor! Na rozdíl od jara jsou
stále více v těžkém stavu mladší
lidé, kteří možná i přežijí, ale obsadí intenzivní lůžko na dlouho
a pak se jich nedostává třeba pro
úrazy nebo infarkty. A prosím,
buďte na sebe hodní a ohleduplní,
ani nevíte, jak dokáží potěšit milá
slova směřované k zdravotníkům
nebo pacientům.

Ale lidé už jsou unavení
a zdeptaní. Jednoduše nevidí
světlo na konci tunelu…

li být hospitalizováni. Co je horší,
tak nakažená slečna z té seance
covid přitáhla domů. Nakazila
celou svou rodinu včetně své maminky, která má velmi oslabenou
imunitu. Ta musela být hospitalizována a teď jsem se dozvěděla, že
je na tom velmi špatně. Dokonce
vzkázali rodině, ať se s ní přijdou
rozloučit. Je to hrozná doba, ale
vžijte se do kůže té dcery, která
nakazila svou maminku a bude
si celý život vyčítat, že jí to způsobila ona. Nechci nikoho strašit,
ale už jsem zoufalá a jiný způsob
k přimění lidí zůstat doma už neznám. Prostě vyprávím pravdivé
příběhy. Světlo na konci tunelu
je očkování, pojďme se semknout
jako na jaře! Vydržme to!
Vše chápu, ale přeci lidé vidí
ten blázinec ve sněmovně, jak
se nejste schopni dohodnout
i přesto, že jde o životy lidí!

»

MUDr. Věra Procházková
Narodila se 3. dubna 1954 v Karlových Varech, kde žije.
Vystudovala medicínu, atestaci získala v oboru anesteziologie a resuscitace. Také léčba bolesti.
Pracovala jako lékařka ARO či ředitelka Nemocnice
Sokolov.
Od roku 1980 slouží na zdravotnické záchranné službě.
V roce 2017 se za hnutí ANO stala poslankyní, ve Sněmovně je členkou ústavně právního výboru a výboru
pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovy
a Předsedkyní jejího podvýboru pro sport
Do roku 2020 byla zastupitelkou Karlovarského kraje.

Víte hlavní problém je, že opoziční strany z toho udělaly politiku. Oni prostě vidí jen antibabiš.
Nedokáží oddělit politiku a obecné blaho. Podívejte se třeba na velmi silné vyjádření v ČT primáře
Straky ze Sokolovské nemocnice.
Nejenom že vyvolával poplašnou
zprávu, ale ještě ke všemu je členem TOP 09 a bude v těchto volbách kandidovat do Poslanecké
sněmovny, a teď mi řekněte, že
opozice z toho nedělá politiku.
Podívejte se na hlasování o nouzovém stavu, opozice z toho dělá
ohromné politikum, ale v okolních státech to není problém. Podívejte se na poslední hlasování,
kdy opozice prodloužení odmítla
a nakonec museli všichni hejtmani, samozřejmě většina z nich jsou
z opozičních stran, jednohlasně
vyzvat vládu k vyhlášení nového
nouzového stavu, protože opatření, která mají hejtmani k dispozici,
prostě nestačila.
Připravil: Michal Kopenec
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Česko stále svírají tvrdá protiepidemická opatření. Jak se v této situaci žije krásným
modelkám? Na to jsme se zeptali Terezy Bohuslavová z Mostu, která se probojovala do
světových TOP5 a získala jeden z hlavních titulů Miss Tourism Global 2020/2021.

Jak se žije modelkám

Kdy a kde se soutěž konala
a jak probíhala?

Finále soutěže Miss Tourism International se konalo letos 17. ledna v hlavním městě Malajsie, Kuala Lumpur. Kvůli koronavirové
situaci se celá soutěž konala onli-
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ne. Na Facebooku soutěže se vysílal přímý přenos finále z Malajsie.
Odborná porota hodnotila na základě podkladů, které jsme posílali
během soutěže - videa a fotografie.
Zaujmout porotu jsem tedy mohla
jen na základě těchto materiálů.

Kolik modelek se jí celkem
zúčastnilo?

Přípravy na finálový večer byly
opravdu neobvyklé, ale neméně
Letos se soutěže zúčastnilo 31 náročné. Připravit se na soutěž mi
zabralo několik týdnů. Natáčela
modelek z celého světa.
jsem spoustu různých videí, které měly striktně dané parametry
Jak náročná byla a kolik času
- video medailonek, promo video
zabrala příprava?

Česká republika, video catwalk,
soutěžní fotografie a podobně.
Zároveň jsem musela nafotit nové
profesionální fotografie, se kterými mi pomohl přední fotograf
Arthur Koff.
Co jste si pomyslela, když vás
zastihla zpráva o skvělém
umístění?

Nejdříve jsem nevěřila, že bych
porotu mohla oslnit svými videi, která dle mého názoru nebyla úplně na špičkové úrovni,
jelikož jsem si je natáčela sama.
První moje myšlenka byla ta, že
jsem zrovna vyhrála světový titul a nemohu si užít tu báječnou
atmosféru velkého finále přímo
z Malajsie. Nemohu si užít ten pocit, když mi na hlavu nasazují ko-

»

né veškeré přehlídky, společenské
akce, soutěže, nemáme zakázky.
Momentálně nemůžeme ani fotit,
protože to je také zakázané. Jediné, co můžeme, tak doufat, že se
dá situace co nejdříve do pořádku
a my budeme zase moc vykonávat
práci, která nás živí a baví.
Musela jste na čas změnit profesi? Čím se zabýváte?

Aktuálně se hodně věnuji škole.
V červnu mám státnice, a tak jsem
si řekla, že čas, který mám, stoprocentně využiji k psaní diplomové
práce a učení se na zkoušky.

Rýsuje se letos nějaká další
radost ve vašem oboru?

Jelikož v dnešní době nemůžeme nic plánovat dopředu, protože

Tereza Bohuslavová

runku. Všechno jsem to prožívala
z domova. Ale samozřejmě jsem
měla obrovskou radost a byla jsem
na sebe pyšná, že jsem to dokázala
i přes ne příliš příznivé podmínky,
které byly k dispozici.
Jaké bylo ocenění a co pro vás
znamená?

Probojovala jsem se do TOP5
a získala jeden z hlavních titulů
Miss Tourism Global 2020/2021.
Toto ocenění s sebou nese jisté povinnosti. Znamená to, že
bych měla jako modelka cestovat
do Malajsie a okolních zemí. Bohužel aktuální situace to neumožňuje a nedokážu říct, zda to bude
vůbec během tohoto roku možné.

Jak se žije modelkám v pandemické době?

Jak se udržujete v kondici?

Snažím se jíst zdravou a vyváženou stravu. Neznamená to, že
držím nějaké diety. Miluji sladké
a ráda si ho dopřeju 😊. Kvůli zavřeným fitness centrům jsem začala cvičit doma, což mě začalo bavit.
Cvičím cca 3x týdně. Jednou týdně si zajdu na dlouhou procházku nebo výšlap. Baví mě všechny
možné sporty, ať už lyžování, běžkování, bruslení nebo běhání.
Připravila: L. Richterová
Foto: Daniel Šeiner

Nabídka družstevních bytů

Nemáte vlastní byt? Bydlíte u rodičů a už toho máte dost? Sháníte bydlení pro své děti?
Bydlíte v podnájmu a za Vaše peníze si pronajímatel vylepšuje svůj vlastní rozpočet?

Máme pro Vás řešení.

Nabízíme byty v Krupce, ulici Karla Čapka 242 až 249.

Byty nabízíme bez zařizovacích předmětů a podlahových krytin – připraveny
pro vybavení dle Vašich představ, potřeb a možností.
Všechny byty mají dálkové měření na dodávku vody a tepla.
Plastová okna, nové vchodové dveře, lodžie u bytů 2+1 a 3+1, nově
zrekonstruované společné prostory, vchody do domů i do výtahů na čipy.
Byt o velikosti 1+1, 35,46 m2 družstevní vklad činí 
Byt o velikosti 2+1, 62,95 m2 družstevní vklad činí
Byt o velikosti 3+1, 78,99 m2 družstevní vklad činí

90 000,- Kč
145 000,- Kč
180 000,- Kč

Pro zjištění dalších podrobností nás můžete oslovit na výše uvedených kontaktech.
Rádi Vám odpovíme na Vaše případné dotazy a předvedeme námi nabízené byty.

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
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Pokud můžu hovořit za všechny, tato doba nás velmi zasáhla,
co se modelingu týče. Jsou zruše-

nevíme, co bude platit zítra, tak
nemohu říct, zda se mohu na něco
těšit. V létě by mě měla čekat další
světová soutěž v Jižní Koreji, která
je odložená od minulého léta. Těžko říci, zda se soutěž letos uskuteční či nikoliv. Vše záleží na pandemické situaci. Pevně doufám, že
bude svět zase brzy v pořádku.

Střední ulice 1057/11, 415 01 Teplice, Česká republika

Tel.: 417 554 984; 417 554 997 • Email: podatelna@osbdtp.cz • web: www.osbdtp.cz

R03-21

Narozena 22. 8. 1996. Může se pochlubit úspěchy
v modelingu: 2 měsíce strávila v Miláně na módních
přehlídkách, focení do časopisů, showroom
a absolvovala módní přehlídky v Paříži. V soutěžích
v ČR je II. vicemiss Top Model of the Year 2016, Miss
Léta 2016, I. vicemiss Czech Press 2017, I. vicemiss
České republiky 2018, I. vicemiss Look Bella 2019,
Look Bella World 2019. V zahraničních soutěžích krásy
byla finalistkou Miss Aura International (Turecko),
Miss Tourism Global 2020/2021 (Malajsie). K jejím
koníčkům patří modeling, běh, fitness, běžkování,
lyžování, turistika, vaření.

Okresní stavební bytové družstvo Teplice
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INZERCE

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

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022
Vážení rodiče a budoucí prvňáčci, blíží se čas zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022.
S ohledem na situaci máme připravené 2 varianty zápisu:
1) osobní přítomnost zákonných zástupců
ve dnech 8. a 9. dubna 2021
v čase 14:00 hod. – 17:00 hod.
Dokumenty potřebné k zápisu:

•	Dotazník žáka, Žádost o přijetí, popř. Žádost o odklad (ke stažení
na webu školy)
•	kopie: Rodného listu dítěte, Občanských průkazů zákonných
zástupců, cizí státní příslušníci dokládají povolení pobytu
na území ČR

Nabízíme:

•	od 1. třídy výuku anglického jazyka – Angličtina hravě (návaznost
na jazykovou školu Step by step), zařazování prvků robotiky
a robotických hraček do výuky
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•	od 6. třídy rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných
předmětů nebo rozšířené vyučování informatiky a výpočetní
techniky
• od 7. třídy druhý cizí jazyk – německý nebo španělský
•	moderně vybavenou školu s odbornými učebnami, interaktivními
tabulemi, zapojení robotiky do výuky I. i II. stupně
• zmodernizovaný sportovní areál
• školní družinu s ranním i odpoledním provozem
• zájmové kroužky pro mladé sportovce, umělce i badatele
• pestrá, zdravá a chutná jídla ve školní jídelně
• přírodní areál v zeleni pro relaxaci v době přestávek i po výuce
• kvalitní a kreativní pedagogický sbor

R03-21

Bližší informace:
tel.: 417 530 497, e-mail: zastupci1@centrum.cz
internet: www.buzulka.cz

2) bez osobní přítomnosti v průběhu měsíce dubna 2021
zaslat potřebné dokumenty do školy
(např. poštou, datovou schránkou)

Nemocnice Kadaň, s.r.o.
nabízí pracovní pozici pro

lékaře se specializací, po základním kmenu nebo absolventa
v lůžkovém nebo ambulantním provozu.
v oborech:
chirurgie, interna, ortopedie, pediatrie, gynekologie a porodnictví, intenzivní medicíně, anestezie,
geriatrie, urologie, neurologie a dětské neurologie, endokrinologie, diabetologie, RTG, ORL, gastro
enterologie, revmatologie, kardiologie, praktického lékařství, hematologie a transfuzního lékařství.

Více na www.nemkadan.cz
NABÍZÍME: • Náborový příspěvek až ve výši Kč 100 000,-

• 5 týdnů dovolené
• Stabilní zaměstnání a zaměstnanecké benefity
• Profesní růst s intenzivním vzděláváním
• Příspěvek na stravu
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Možnost ubytování nebo přidělení městského bytu
• Možnost hlídání dětí ve firemní dětské skupině
• Možnost pracovního poměru na částečný nebo plný úvazek

KONTAKT:
Bc. Lenka Benešová,
vedoucí personálního
a ekonomického oddělení
Telefon: +420 474 944 550
Mobil: +420 725 425 180,
e-mail: benesova@nemkadan.cz

Nástup možný ihned do HPP nebo na DPČ, DPP

Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou

Hledáme posily do výroby
a to pro profesi

•S
 eřizovač
•P
 lánovač/ka
R03-21
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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
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Voda očima dětí
Voda jako radost, bazén i osvěžení v horkém létě. Při příležitosti
Světového dne vody 2021 jsme se zeptali dětí, co pro ně znamená voda.
Odpovědi odzbrojují svojí upřímností, ve které se odráží čirá esence
vody — její životadárnost.
Světový den vody připadá na
22. března a upozorňuje na
jeden z nejcennějších přírodních
zdrojů, který často bereme
jako samozřejmost. Ať už jako
součást jídelníčku, domácnosti,
nebo rekreační kratochvíle, voda
proplouvá naším životem od
začátku do konce. Její důležitost
si někdy uvědomíme až ve chvíli,
kdy není. Právě to je tématem
Světového dne vody 2021:
Co pro nás znamená voda?
Pro nás je voda nejen náplní
práce v podobě správy
9 000 km vodovodů a bezmála
4 000 km kanalizací, ale také
posláním. Péče o její kvalitu pro
458 obcí v severních Čechách
je závazkem, který plníme
s maximálním nasazením.

Kája, 12 let

Pohled dospělého
Voda je pro mě
spojená s pocitem
čistoty a přírody,
je to element,
který dává všemu
život. // Voda není
samozřejmost a je
zapotřebí s ní šetřit
a chránit ji.

www.svs.cz

Voda je radost.
Vana, sníh, kaluze,
bublinky, plavání.
Stella, 5 let

More me lécí.
Nikolka, 5 let
Voda je pro me
dulezitá, nedá se
bez ní zít.
Terezka K., 9 let

Voda je dulezita pro kyticky,
protoze kdyz prsí, tak
Sali 4 roky
kyticky pijou.

Princezna v desti.
David, 4 roky

Čas uchazečů
Začátek nového roku je v životě Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem spojen s obdobím,
kdy představuje svoji nabídku studijních programů uchazečům o studium. Letošní rok, ovlivněný
pandemií koronaviru, převedl veškeré tyto aktivity do online prostoru.
Všechny fakulty UJEP se však na danou situaci
již velmi dobře adaptovaly a pro uchazeče o studium zveřejňují na svých www stránkách informace o možnostech studia v přehledné a jasné
struktuře, přičemž osobní návštěvy středoškoláků na fakultách suplují online prezentacemi,
video prohlídkami pracovišť či dalším propagačním materiálem. V permanenci jsou také sociální
sítě fakult, speciální chaty apod.
„V takovém formátu se již konal veletrh vzdělávání Gaudeamus 2021 a taktéž Den otevřených
dveří na UJEP, jehož průběh a množství podaných informací lze pohodlně dohledat například
na YouTube kanálu UJEP,“ upozorňuje prorektorka pro studium dr. Alena Chvátalová.
Centrálním www pointem pro vstup uchazečů o studium do informací o přijímacím řízení
na všech fakultách UJEP jsou stránky Univerzity
severu: www.univerzitaseveru.cz. Online informace ze Dne otevřených dveří (DOD) na UJEP

jsou dostupné na www.univerzitaseveru.cz/
den-otevrenych-dveri/. Záznam kompletního
programu DOD UJEP je k dispozici na Youtube
kanálu UJEP a taktéž na portálu pro uchazeče
univerzitaseveru.cz.
Pro uchazeče o studium je ve chvíli, kdy se již
pro určitý obor rozhodli, důležité, aby správně
a včas podali přihlášku ke studiu a splnili podmínky pro přijetí do studia. Kompletní informace
proto mají k dispozici jednak souhrnně na stránkách Univerzity severu, jednak na webových
stránkách konkrétních fakult v záložkách Pro
uchazeče/Přijímací řízení apod.

„Jistě si také naši uchazeči již nyní kladou otázku, jak v době opatření sloužících k ochraně před
šířením nákazy covid-19 vlastně přijímací zkoušky
proběhnou. S ohledem na jejich konání v období
května až června 2021 bude univerzita, v závislosti na vývoji epidemiologické situace a rozhodnutích vlády, postupně zveřejňovat i tyto informace,“
ubezpečuje prorektorka Chvátalová.
Jedinou z fakult, kde již v tomto roce přijímací
zkoušky do bakalářského studia proběhly, je Fakulta umění a designu UJEP, na které se konaly
v únoru 2021. Na dalších fakultách jsou termíny
pro konání přijímacích zkoušek průběžně aktualizovány tak, aby nekolidovaly s průběžně se měnícími termíny maturitních zkoušek.
Novinkami studijních programů UJEP
pro akademický rok 2021/2022 jsou:
- Studijní program Radiologická asistence
na Fakultě zdravotnických studií UJEP. Absolventi tohoto studijního programu se uplatní
jako zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb nebo jako poskytovatelé zdravotních služeb
na pozici radiologického asistenta.
- Studijní program Andragogika na Pedagogické fakultě UJEP. Cílem tohoto studia je vybavit
posluchače potřebnými znalostmi, dovednostmi
a kompetencemi pro výkon pedagogické profese
v oblasti vzdělávání dospělých.

Foto: Grafika 30 let UJEP: autoři Patrik Antczak, Jáchym Moravec; Kampus UJEP: archiv UJEP

scbournak.cz

Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP

FARBDESIGN SCHAMMLER GbR
Pro práci v Německu
hledáme nové spolupracovníky

• MALÍŘE
• LAKÝRNÍKY
• TAPETÁŘE • PODLAHÁŘE
Kontakt:
+490 171 278 22 99 nebo +490 162 477 36 15
E-mail: schammlerfarbdesing@gmail.com
Váš specialista na pneumatiky
a podvozkové části vozu

C

M

Y

Právě teď hledáme obsluhu

CNC fréze
a k CNC soustruhu
k

Co od Vás očekáváme:
samostatnost, pečlivost, spolehlivost, ochotu
pracovat na směny, schopnost bezpečné
obsluhy tří až pětiosých strojů (Heidenhain).
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Odpovědi prosíme na:
HKM Kunststoffverarbeitung GmbH
Eibauer Str. 9,
02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland
nebo:
80x60 INZERCE ZAM 95 x 63.pdf 1 5.9.2019 16:26:06
info@hkm-kunststoff.de
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Silniční a odtahová služba
Y
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MY

Tyršova 95, 417 03 Dubí 3, tel. 417 578 088
CY

90,50 Kč

Mobil 602 287 065
www.odtahteplice.cz
CMY
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asistentka@bramburky.cz
420 775 222 543

Jana Koziny 1628/31
415 01 Teplice
areál LUNA, vedle pošty
FB: SP PROFI
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Kancelářské
a komerční prostory
v Teplicích
Bc. Jaroslav Andres - tel.: 603 472 304

www.vyhodnereality.cz

 SPORTOVNÍ OBLEČENÍ
 DĚTSKÉ ZBOŽÍ UNUO a jiné
 ZIMNÍ A PRACOVNÍ OBUV
 PRACOVNÍ ODĚVY A POMŮCKY
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NOVÁ PRODEJNA, KDE NAJDETE:

HLEDÁME
ODBĚROVOU
SESTRU

VZP_Preregistrace_Matka_210x148_Revue_Metropol.indd 1

na občasnou dopolední
výpomoc při odběrech krve
v Ústí nad Labem
a/nebo v Děčíně
•	příležitostné záskoky za stávající odběrové sestry
v době jejich nemoci či dovolené
•	práce v dopoledních hodinách pondělí až pátek
•	odběry krve u dospělých a dětí
•	související administrativa - práce na PC
•	ukončené vzdělání SŠ /VOŠ - zdravotní či praktická
sestra podmínkou

Pracoviště: Ústí nad Labem, Masarykova 1
Krásné Březno, U pivovarské zahrady 5
Děčín, Karla Čapka 1
Kontaktujte:

Petra Jírů, tel: 735 746 500,
email: jiru.petra@aeskulab.cz

3. Mar 2021 15:23
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Tel.: 417 535 300 | Mob.: 603 182 232 | e-mail: info@cbsteplice.cz

RŮZNÉ

10 Různé

• VYKLÍZENÍ bytu, domu. Výkup knih a retro věcí. Děkuji. Tel.:
721 771 991. (21031001)
• OCENÍME - vykoupíme obrazy a rámy. Galerie - tel.:
733 511 224. (21031002)
• PRODÁM starožitný nábytek a starší knihy. Také starší
závodní kolo Favorit. Galusky, 8 převodů. Tel.: 605 350 972.
(21031003)
• PRODÁM housle 4/4 výrobce Francessco Rugueri, znalecký
posudek mám. Tel.: 704 724 364. (21031006)

SEZNÁMENÍ11 Seznámení

2 Byty

• PRONAJMU dlouhodobě byt 2+kk na Skřivánku v ÚL, bez
akontace, pouze platba vždy na měsíc dopředu, zařízený,
cena 5 500 Kč včetně všech záloh, energií, internetu a kabelové TV, nejlépe jednotlivci, studentům, nebo bezdětnému
páru. Byt je takto levný z důvodu využívání jedné místnosti
jako kanceláře (původně je to byt 2+1). Pronajímaná část je
vhodně oddělena a je ve velmi dobrém stavu. Nenáročnému
zájemci. Tel.: 739 265 206. (21030201)
• KOUPÍM byt v Teplicích 1+1, 2+0, 2+1. I na rekonstrukci.
PLATBA IHNED. Jen přímo od majitele. Děkuji za nabídku. Tel:
602 366 831. (21030202)
• NABÍZÍM byt 3+1 o výměře 75 m2 v 1. NP v cihlové zástavbě blízko centra města. Byt je částečně zařízený a nyní se
dokončuje rozsáhlá rekonstrukce. Dům prochází postupnou
revitalizací, v domě je zajištěn pravidelný úklid a pořádek.
Byt je vhodný jako dobrá investice k dlouhodobému proná-

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.
DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553.

R03-21

jmu nebo k ubytování osob v jednotlivých pokojích. Další
informace na požádání. Cena 950 000 Kč. Tel.: 606 200 299.
(21030203)
• KOUPÍM byt v osobním vlastnictví nízkopodlažním domě
v Mostě. Tel.: 777 311 101. (21030204)
• PRODÁM družstevní byt 1+1, 32 m2. Byt se nachází v Trnovanech. Nízký nájem, plastová okna, hezký výhled. RK-nevolat. Tel.: 737 573 317. (21030205)
7 Nemovitosti
NEMOVITOSTI
• KOUPÍM od starších lidí rekreační objekt v osobním
vlastnictví s pozemkem cca 400-500 m2, oplocený, rovný
s méně stromy. Objekt by měl být ve slušném stavu s dobrým
vlakovým či bus spojením na trati Most-Děčín, uživatelný
jaro-podzim. Cena do 450 tis. Kč, hotově. Tel.: 704 446 569.
(21030701)
• NA TEPLICKÉM hřbitově prodám hrob s pomníkem. Velmi
levně. Tel.: 604 922 887. (21030702)

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ

R03-21

BYTY

• DŮCHODCE z ÚL hledá slušnou a korektní ženu ke spolubydlení. ŘP vítán. Tel.: 774 669 203. (21031101)
• HLEDÁM i v této nevlídné době osamělou ženu-přítelkyni, která také ví, jaká je samota, je nekuřačka a ráda řídí
auto. Jsem 76/164/68. Uvítám ženu z Mostu a okolí. Tel.:
792 430 281. (21031102)
• HLEDÁ se hodný a slušný pán 60-70 let, vyšší postavy,
ŘP vítán. V pohodě společně strávený volný čas. Já z TP. Tel.:
606 109 704. (21031103)
• JSEM už delší dobu sama a je mi smutno. Ráda bych našla

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

PROVÁDÍME:

hodného muže, který by mi byl oporou po zbytek života. Jsem
rozvedená, bezdětná, nekuřačka. Věk 68 let, výška 168 cm.
Teplice a okolí. Tel.: 604 694 829. (21031104)
• ZDRAVÝ samotář 71 let/171 cm hledá samotářku. Léčitelství - bylinky, výtvarné umění. Setkání napoví. Tel.:
705 233 646. (21031105)
• VDOVA 77 let hledá přítele do 80 let. Samota je zlá. Okolí
Litoměřic. Tel.: 724 957 525. (21031106)
• HLEDÁM pro kamarádku - 75 let, upřímného kamaráda
přiměřeného věku a veselé povahy pro výlety a hezké chvilky.
Raději nekuřáka. Tel.: 724 975 525. (21031106)
12 Zaměstnání
ZAMĚSTNÁNÍ
• HLEDÁM paní na výpomoc s péčí o mého otce, cca 1-2 týdně. Jedna návštěva cca 5 hodin /300 Kč. Otec je na vozíčku,
s holí se pohybuje jen omezeně. Místo: Teplice-Trnovany. Tel.:
606 659 161. (21031202)
• MÁM zájem o práci - úklid kanceláří, případně restauračních zařízení. Mohu pracovat i jako pomocná kuchařka. Jen
vážní zájemci. Tel.: 602 873 705. (21031203)
• HLEDÁM paní na výpomoc s inv. manželem, má Parkinsona. Špatně chodí. V období 5.3. - 14.3. na 10 dnů v odpoledních hodinách 14-18 h. Důvod dovolená. Děkuji. Tel.:
605 869 358. (21031204)

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

 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
R03-21

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

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

Objednávky telefonicky na tel.:

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

Bílinské nízkosirnaté
uhlí z Ledvic
+ písek, štěrkopísek

734 858 556

VYKUPUJEME:

Tel.: 723 617 198

R03-21

Email: jellimetzkyjiri@gmail.com
IČO: 76501531

Michal Blahuš
tel. 775 511 099
e-mail: mb1982@seznam.cz
IČO: 87541785
nabízíme:

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP

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

kácení horolezeckou technikou, úprava
živých plotů, ozdravné řezy, práce
s motorovou pilou, opravy střech a
klempířských prvků, nátěry střech a další
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Přijedeme, platíme v hotovosti na místě.

HAVEL - HAVLOVÁ

R03-21

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

ASPRA

KLEMPÍŘSTVÍ,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ,
VÝŠKOVÉ PRÁCE

V ÝK U P K N I H

R03-21

Zajišťujeme dopravu i skládání pásem

BEZÚDRŽBOVÉ
DŘEVO/PLASTOVÉ
PLOTY
PRODEJ I MONTÁŽ

Prodáváme

Prodejna sáčků do vysavačů
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

VÝHODNÉ AUTOBATERIE

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO KLAPÝ

značky VARTA, BANNER

Nabízíme levné

411 16 Klapý 40 • tel.: +420 416 591 175 • zdklapy@pvtnet.cz

stěhování
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Tel. 417 534 504, 774 708 222

Prodejní doba Po-Pá 7:00-15:30
Krabičková dieta
My zdravě uvaříme
a vy zdravě zhubnete
Rozvoz zdarma!
Teplicko a okolí

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

tel.
775 675 728

www.chutnekrabicky.cz

NOVÁ VANA DO STARÉ

• bez nástřiku
• záruka 5 let

www.vanabezbourani.cz

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské
a klempířské práce
Světecká 24, 417 54 Kostomlaty
+420 737 931 354
info@strechy-teplice.cz
www.strechy-teplice.cz

v samostatných bytových
jednotkách ve zcela nově
zrekonstruovaném objektu v Bílině.

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

PRODE J:
kačírky, zemina,
štěrky, písky,
recyklát
www.telasko.cz
Tel. 774 099 510

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
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Nabízíme:
VOLNÉ BYTY
SPRÁVU DOMŮ

R03-21

Tel.: 602 945 204

Oznamujeme,
že jsme otevřeli
již druhý dům
pro seniory

Tel.: 604 844 179

Areál Telasko Hudcov

LU K Á Š PAY E R L E

Bližší informace

R03-21

• bez bourání
• montáž 3 hodiny

STŘECHY
R03-21

R03-21

POTŘEBUJETE
OPLOTIT
POZEMEK?

PRODEJ OVOCE

vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.
R03-21

Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice

R03-21

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

a autodopravu

R03-21

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

15

www.vyhodnereality.cz

Nebytové prostory,
kanceláře a byty k pronájmu
Jaroslav Andres • tel.: 603 472 304 • phrealas@gmail.com
v centru Ústí n. L.

R10

Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m 2 do 5 000 m 2

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

www.vyhodnereality.cz

