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Blanka Matragi:

Dokud
dýchám,
chci jít dál

Č
T

Ě
T

E
 D

E
N

N
Ě

W
W

W
.R

E
G

IO
R

E
V

U
E

.C
Z

Fo
to

: M
ar

tin
 Š

eb
es

ta



22

Hledáme posily do výroby
a další profese

•  Seřizovač
•  Plánovač/ka
•  Procesní inženýr - Technolog
Pokud Vás zajímají bližší informace a máte chuť se stát naším novým kolegou, pošlete svůj životopis na email:

sarka.soumarova@triviumpackaging.com
Bližší informace získáte i na telefonu 417 846 530 nebo přímo u nás - Zemská 612, Teplice

Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou

R04-21
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S  rodinou, o  které bude řeč, 
jsem v kontaktu už pěknou řádku 
let a je pro mne vzorem v přístupu 
k výchově dětí. Mí tepličtí přátelé 
jich mají pět, tři dcery a dva syny. 
Narodili se jim v průběhu 13 let. 
Dnes už jsou všichni dospělí a je-
den po druhém vylétají z rodného 
hnízda. Díky vzdělání jsou z nich 
manažerka, pedagog a hudebník, 
lékařka, inženýrka a  právník. 
Přibyla už i  další generace v  po-
době tří vnoučat. Momentálně je 
jich jedenáct, scházejí se, jak jen 
to jde včetně dovolených a  bývá 
živo a veselo. Jak už to tak ve ví-
cečetných rodinách bývá, musel 
si jeden každý z potomků pozor-
nost okolí něčím zasloužit, což 
byla a je skvělá motivace k lepším 
výkonům. Vyplatilo se to na pro-
spěchu ve škole, v mimoškolních 
aktivitách i při uplatnění v prak-
tickém životě. Každé z dětí mělo 
své povinnosti v  domácnosti 
a muselo je plnit.

Ani této rodině se během času 
nevyhnuly negativní události. 
Vážné onemocnění proděla-
la dcera a  později i  otec, a  tak 
se o  všechno musela postarat 
vedle svého zaměstnání učitelky 
v  mateřské škole maminka. Ro-

K Mezinárodnímu dni rodiny

Rodina je základem společnosti. Platí to stále na celém světě, i když se časy mění. Tím spíš v této 
době, která blízkým kontaktům příliš nepřeje. Dobrým příkladem k Mezinárodnímu dni rodiny, který 
připadá na 15. květen, může být následující příběh, chcete-li malá rodinná sága.

Na snímku zleva Adriana, Aneta, Roman, Alžběta a Radovan.

dinný klan to ještě více semklo, 
společnými silami vše zvládli 
a  dál zvládají. Jsem přesvědče-
na o tom, že životní postoje dětí 
formovala na  křesťanských zá-

sadách dobře fungující rodina, 
kde nalezly a  nalézají lásku, po-
rozumění, podporu, úctu k  sobě 
i ostatním, přátelství, pocit jisto-
ty a bezpečí, sebepoznání, novou 

energii a zkušenosti, které si od-
nesly do vlastního života. Co víc 
si přát! 

Připravila: L. Richterová
Foto: Rodinný archiv

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



Blanka Matragi 
Narodila se ve Světlé nad Sázavou. Vyučila se brusičkou skla, dokončila Umělecko-
průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, absolvovala Vysokou školu 
uměleckoprůmyslovou v Praze. A získala titul akademická malířka. V roce 1979 se 
provdala za Dr. Ing. Makrama Matragiho, CSc. a přestěhovala se do Bejrútu, kde v roce 
1982 otevřela svůj módní salon Blanka Haute Couture. V roce 2002 obdržela v Praze 
Evropskou cenu umění, Mezinárodní cenu Salvatora Dalího a Národní cenu František 
Kupka, udělovanou Unií českých grafických umělců. O rok později získala od Senátu 
a Ministerstva zahraničí ČR titul Významná česká žena ve světě. K 25. výročí svojí 
tvorby uspořádala v Obecním domě v Praze módní přehlídku a retrospektivní výstavu 
a vydala svoji první autobiografickou knihu „Blanka Matragi“, za níž získala cenu 
Český Bestseller 2006. Je rovněž držitelkou ceny LADY PRO od Evropské společnosti 
pro kulturu. V září 2011 vydala svoji druhou knihu „Jedu dál“. 
K 30. výročí svojí tvorby uspořádala v Obecním domě v Praze galapřehlídku a v roce 
2012 zde uvedla autorskou výstavu TIMELESS. V listopadu 2015 byla hlavním porotcem 
soutěže Beirut Young Fashion Designers Compitition a předvedla tu svoji kolekci 
UNIVERSE. V roce 2016 se stala hlavním porotcem soutěže Česká Miss a na konferenci 
Lebanese Diaspora Energy v Bejrútu představila svoji kolekci „PHOENIX“ pro tisícovku 
významných osobností z celého světa. K 35. výročí své tvorby uvedla v Obecním 
domě v Praze gala módní přehlídku „ELEMENTS“. Dosavadní tvorbu Blanky Matragi 
v Obecním domě představuje výstava „TIMELESS“, která stále pokračuje. 

»
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S manželem Makramem, absol-
ventem ČVUT v České republice, 
jste byli zvyklí střídavě pobývat 
v Praze a v Bejrútu. Jak je tomu 
teď?

Když začala koronavirová krize, 
měla jsem obavy z toho, jak to bude 
s cestováním. Moje práce se od něj 
totiž odvíjí. Nevěděla jsem, jestli 
budu moci z Libanonu létat za svou 
klientelou, tedy i  do  Čech. Přála 
jsem si, aby se svět úplně nezastavil, 
aby lidé nepodlehli depresím a  pa-
nice. Každé dva měsíce jsem jezdila 
do  Prahy odevzdávat nové modely, 
fotit kolekce do  butiku a  provázet 
na  mé výstavě v  Obecním domě, 
která je teď pozastavená. Musela 

jsem ji prodloužit, protože lidé o ni 
stále mají velký zájem a  vstupenky 
jsou vyprodané na  několik měsíců 
dopředu. Návštěvy cizích zemí teď 
nejsou pravidelné. Těším se proto, 
až se vše vrátí do normálu. Chybí mi 
výzvy. 

Zdravotní krizi doprovází i eko-
nomická, nebojíte se, že přijdete 
o klienty?

Myslím, že ne. Získala jsem i mno-
ho nových klientů, kteří mě obje-
vili na  sociálních sítích. Stále létám 
za těmi, kteří jsou v Perském zálivu. 
Objednávají si zejména modely pro 
unikátní příležitosti, například svat-
by. Vždy mi pošlou letenky a zkouš-

Blanka Matragi:
Dokud dýchám, 
chci jít dál

Akademická malířka Blanka Matragi je světově uznávanou 
ikonou v oblasti módního návrhářství. Její doménou je do 

posledního detailu skvěle odváděná, originální práce. 
Stejně náruživě a precizně se věnuje také práci se 

sklem, tvoří sochy, šperky, bytové doplňky a porcelán. 
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ky i  samotné předávání probíhají 
osobně. Lidé si objednávají modely 
a doplňky i na e-shopu. 

Jak vypadal váš klasický pra-
covní den předtím, než udeřila 
pandemie?

Čtyřicet let jsem jela úplně 
naplno. Jsem velký workoholik. 
Denně jsem pracovala skoro 10 
hodin, moje tvorba nebyla ničím 
limitovaná. Tvořila jsem modely 
pro náročné klienty, byly to velké 
výzvy, a  zároveň jsem navrhova-
la a  vytvářela kolekce do  butiku. 
Ve  všem se snažím pokračovat. 
Prodeje nám klesly o  30 procent. 
Ale tvořím dál, vstávám v 6 hodin 
ráno, pravidelně sportuji a snažím 
se udržovat svou mysl pozitivní, 
nezastavit se, nezakrnět, nezasek-
nout se. 

Na čem nyní pracujete?
Pandemie nás naučila rychle 

reagovat na  požadavky doby. Za-
měřit se na nadčasovost, inovovat 

ních sítích velký ohlas a  já už se 
moc těším, až ji 4. května přivezu 
do Prahy, kde se setkám se svými 
stávajícími i novými klienty. 

Váš butik u Prašné brány v Pra-
ze je prázdný. Kam se poděl?

Krátce před začátkem pandemie 
jsme ho přestěhovali do  druhého 
patra Obecního domu. Vybrali 
jsme prostory s  komorní až klu-
bovou atmosférou, která dopřává 
klientům více soukromí a zároveň 
slouží k vydávání objednaných za-
kázek. Zájemci v něm najdou také 
knihy, grafiky a doplňky, o které je 
velký zájem. 

 Musíte být statečná žena, 
v Libanonu jste zažila již mnohé 
od válečných konfliktů přes 
teroristické útoky. Byla jste 
blízko výbuchu v bejrútském 
přístavu…

Výbuch  připravil o  život přes 
stovku lidí, tisíce jich byly zra-
něny  a  škoda na  majetku stoupá 

a  tvořit modely a  doplňky, které 
mohou dobře sloužit delší dobu. 
Lidé si teď více než kdy jindy po-
třebují udělat radost. Moje nová 
kolekce je multifunkční, vzduš-
ná, udržitelná, plná barev, dávám 
do  ní veškerou svou energii. Pře-
transformovala jsem se na  men-
ší doplňky. Příkladem může být 
víceúčelový šátek, který krásně 
ozvláštní jak šaty, tak i  banální 
outfit. Nová kolekce má na sociál-

do  milionů. My žijeme asi osm 
kilometrů od  epicentra výbuchu, 
náš apartmán nebyl zasažen, ale 
ateliér byl hodně poničen. Naštěstí 
v něm právě nikdo nebyl. Nemohli 
jsme si dovolit stát dlouhou dobu, 
a  tak jsme se s  velkým entuzias-
mem pustili do  oprav a  do  dvou 
týdnů už jsme zase jeli dál.

Připravila: L. Richterová
Foto: archiv Blanky Matragi

Víceúčelový šátek

Turista v lázeňských Teplicích

TENTO BALÍČEK PRO DVĚ OSOBY OBSAHUJE:
• Luxusní ubytování na dvě noci v teplickém hotelu 

Prince de Ligne včetně bohaté snídaně formou švédských stolů
• Welcome drink při příjezdu

V CENĚ TAKÉ ZAHRNUTO:
• Vstup do hotelové sauny

• Vstup do bazénu Thermalium v Lázeňském domě Beethoven
(pobyt 90minut)

• Vstup do ZOO v Ústí nad Labem nebo do Botanické zahrady
v Teplicích

• Vstup do Zámku Teplice
• Uschování jízdních kol v hotelu

• Individuální konzultace využití pobytu
(kultura, výlety, vycházky, cyklo, děti atp.)

• Přeprava z teplického nádraží k hotelu vozem 
automobilové hotelové flotily

Cena balíčku je 6800 Kč za dvoulůžkový pokoj na dvě noci.

NÁŠ TIP:
• Vhodné jako dárek např. pro novomanžele

nebo při jiných životních výročích.

INFORMACE A REZERVACE:
 info@princedeligne.cz • telef.: 602 426 526

Hotel Prince de Ligne se nalézá v historickém centru lázeňského 
města Teplice, které je posazeno do příjemné krajiny mezi Českým 
Středohořím a masivem Krušných hor, nedaleko od hranic s Němec-
kem. Hotel nabízí celkem 33 pokojů, od prezidentského apartmá, 

přes apartmá pro dvě osoby po jednolůžkové pokoje.

Teplice, Zámecké náměstí, hotel Prince de Ligne



Důležitost vody 
bychom si 

měli připomínat 
každý den 
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Den Země, který se slavil 22. dub-
na, byl pro mnohé možností si připo-
menout význam naší planety a péče 
o její zdroje. Jedním z nich je voda, 
jednoduchá chemická sloučenina, 
bez barvy a  zápachu, bez které by 
ale život nevznikl a  nepřetrvával. 
A v neposlední řadě cenná věc, které 
se lidem někdy nedostává a ke kte-
ré se musíme chovat dobře. To, že 
nám z  kohoutku teče čistá a  dobrá 
voda, není samozřejmost a je třeba 
práce mnoha lidí, aby se z přírodní 
vody stala voda pitná. O hospodaře-
ní s vodou a o  jejím významu jsme 
mluvili s generálním ředitelem Se-
veročeské vodárenské společnosti 
Bronislavem Špičákem.

Berou lidé dostupnost pitné vody 
jako samozřejmost? 
Voda vždy byla vzácný statek, uvědomovali si 
to lidé už před tisíci lety. Problém naší doby 
je spíše v tom, že jsme zpohodlněli a bereme 
vodu jako samozřejmost, protože otočíme ko-
houtkem a ona teče. Pokud bychom si museli 
vzít vědro a jít kilometry ke studni pro vodu, 
asi bychom si jí vážili více. V rozvojových ze-
mích Afriky a Asie nemá dostatečný přístup 
k pitné vodě více než 800 milionů lidí a toto 
číslo neustále roste.

Česko se v posledních letech potýkalo 
s úbytkem, až nedostatkem vody. Jaká je 
situace v zásobování pitnou vodou? 
Severní Čechy jsou na tom v porovnání s jiný-
mi regiony dobře. Naše hory, přesněji řečeno 
vodní díla zde vybudovaná, nás zásobují do-
statkem surové vody a naše podzemní zdroje 
jsou stále dostačující. Když sledujeme úroveň 
hladin velkých nádrží, můžeme být v klidu. Ani 
výraznější sucha minulých let neznamenala 
pro naše zákazníky omezení v  zásobování 
pitnou vodou. Rozhodně si však nemůžeme 
dovolit bezstarostný klid a zahálení. Každoroč-
ně investujeme více než miliardu do obnovy 
a rozvoje majetku – tam patří i péče o technic-
kou vyspělost naší vodovodní soustavy, kte-
rá je se svými devíti tisíci kilometrů největší 
v zemi. Že to funguje, ukazuje i skutečnost, že 
při opravě velkého vodovodního přivaděče pro 
Ústí nad Labem jsme mohli zastavit zásobová-
ní tohoto města z obvyklého zdroje z Litomě-
řicka a vodu do Ústí jsme přivedli z vodních 
nádrží v Krušných horách.

Pár zajímavých čísel

Všechna voda teče potrubím o délce  
13 122 kilometrů.

13 122

187
Našich 187 čistíren 
odpadních vod vrátí do 
přírody každou hodinu  
10 milionů litrů vyčištěné 
vody.

63
V severních Čechách 
máme 63 úpraven vody, 
které dodávají každou 
hodinu 8 milionů litrů 
pitné vody. 

Co by měl dělat každý občan republiky, 
aby pomohl a podílel se na šetření vodou? 
Spíše než šetření je namístě s vodou dobře 
hospodařit. Co u nás naprší, ať zůstane v naší 
půdě. Vodu si držme doma, zalévejme, dejme 
jí možnost zůstat v našich lesích, remízkách, 
mokřadech a podobně. Tím pomáháme člově-
ku a přírodě kolem něj.

Myslím, že naši občané nepotřebují radit, 
jak šetřit s vodou, neboť v tom jsou již nyní 
„odborníky“. Trend poklesu spotřeby vody je 
dlouhodobý, ať je to zaváděním různých fo-
rem recyklace v domácnostech, či používáním 
úspornějších spotřebičů, a tak oproti spotřebě 
vody v devadesátých letech, která představo-
vala 159 litrů na osobu a den, se aktuálně v na-
šem regionu pohybujeme každoročně zhruba 
na 90 litrech.

Ve srovnání se světem jsme my Češi dob-
rými hospodáři s vodou. Pro srovnání spotře-
by – například v USA je to 300 litrů na osobu 
a den, průměr EU je 150 litrů.

Jak lidem vysvětlit potřebu dobrého 
hospodaření s vodou? 
Starší generace byla vedena k velké šetrnos-
ti. Ať už se to týká vody, potravin, energie, 
nebo koneckonců i peněz. Generace mladší 
je zvyklá více spotřebovávat a nepřemýšlet 
tolik o zdrojích. I přírodě obecně řečeno rozu-
mí méně, je s ní méně spjata, odtud pramení 

její postoje. Ale nelze paušalizovat, záleží na 
rodinném přístupu i na tom, co se děti dozvě-
dí ve škole. Právě školní výuku se snažíme 
podporovat a v rámci skupiny Severočeská 
voda jsme rozjeli projekt Bádání o vodě. Dis-
tribuujeme sady laboratorních pomůcek se 
zajímavými pokusy na téma voda a její vlast-
nosti, vydáváme edukační i zábavné materi-
ály a pomůcky na téma voda – chceme, aby 
se děti už odmalička dozvídaly o tom, jak je 
voda vzácná, jak je potřebná, a získávaly k ní 
osobnější vztah.

Jaké výzvy stojí před vodohospodáři? 
Obecně lze říci, že české vodárenství je na 
vysoké úrovni. Využíváme nejmodernější 
technologie, kvalita vyrobené pitné vody patří 
mezi světovou špičku, udělali jsme velký skok 
v oblasti čištění odpadních vod a troufám si 
říci, že jsme i přeskočili některé západní státy.

Jedním z  problémů v  budoucnu bude 
fyzický stav stávající infrastruktury, která 
stárne a kterou je potřeba obnovovat ještě 
rychleji, než se nám nyní daří.

Bude záležet i na tom, jak budeme umět 
využívat nové technologie a jak se bude vy-
víjet legislativa. V obou případech je potřeba 
používat zdravý rozum namísto bezhlavého 
prosazování technologií či zákonů, které ve 
svém důsledku uškodí jak vodohospodářům, 
tak spotřebitelům.
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STAVÍME BYDLENÍ
V Ústeckém kraji zažívá mohutný rozmach výstavba rodinných domů (dále jen RD). Je to celkem lo-
gické. Již řadu let (popravdě řadu desetiletí) výrazně pokulhává výstavba nových bytových domů 
za poptávkou. Ta poptávka je zejména od mladých rodin. Byty ke koupi nejsou a když, tak jsou tak 
drahé, že začínající rodina si to spočítá a raději začne stavět vlastní dům. Tomu záměru vychází vstříc 
i finanční instituce s nabídkou levných hypotečních úvěrů. A je tady ještě jeden relativně nový aspekt. 
V  Ústeckém kraji se rychle obnovuje atraktivita Krušných hor, Českého středohoří a  také krajiny 
podle Labe. A to jsou dnes stále častěji místa, kde se už nestaví jen chaty na víkend, ale staví se nové 
rodinné domy a rekonstruují staré objekty k trvalému bydlení. Zeptali jsme se na radnicích tří měst 
v Ústeckém kraji, jak vychází vstříc zájemcům postavit si vlastní bydlení.

Stavba je na začátku

Litoměřice
V Litoměřicích podporují vý-

stavbu rodinných domů napří-
klad tak, že jedná-li se o přípra-
vu území pro rodinné domy, kde 
jsou všechny pozemky ve  vlast-
nictví města, tak se celková cena 
za investici rozpočítá na m2 po-
zemku pro rodinný dům, a to je 
vyvolávací cena za pozemek. Po-
kud se prodá za vyvolávací cenu, 
zohledňují se tedy pouze prosta-
věné peníze a  cena pozemku je 
0. Územním plánem je ve městě 
vymezeno několik lokalit, které 
se postupně připravují k výstav-
bě rodinných domů. V současné 
době se zpracovává projektová 
dokumentace na  lokalitu ulice 
K. Světlé, kde budeme stavět in-
ženýrské sítě a  komunikaci pro 
19 rodinných domů. „Snažíme 
se stavebníkům také vyjít vstříc 
při vyřizování stavebního povo-
lení. Existují dva druhy schválení 
žádosti. Ta jednodušší, se všemi 

potřebnými údaji, je odbavena 
nejpozději do 30 dnů od podání, 
ale klidně třeba i druhý den. Po-

kud však žádost musí projít ří-
zením, v němž se řeší například 
různá odvolání, trvá vyřízení 

minimálně 50 dnů,“ informuje 
Radim Tuček z  litoměřického 
magistrátu.

Vyrobeno v Lounech

tel. 777 242 062

 ZO ÁK RE U

R K
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E  sa tøni et šyr nk í

30
LET Tvar døeva, bøidlice i 

betonové tašky

Extrémnì lehká

Odolná mechu

www.eureko.org

20 let na trhu

Pochozí a houževnatá

Kvalitní èeská støecha
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Šluknov
Radnice města podporuje 

občany při stavbě rodinných 
domů vrácením části finančních 
nákladů z  ceny, kterou za  po-
zemek určený k  výstavbě RD 
zaplatili. Pravidla jsou součástí 
kupní smlouvy. Pokud stavebník 
postaví a zkolauduje nemovitost 
do pěti let, bude mu vrácena část-
ka ve výši max. 50 tis. Kč z ceny 
pozemku. Dle územního plánu 
mají připraveno 29 parcel, které 
mají v plánu v nejbližších letech 
zasíťovat a  nabízet žadatelům 
k  prodeji. Jak dlouho trvá vyří-
zení stavebního povolení nelze 
říci jednotně, záleží na  připra-
venosti ze strany žadatele (zpra-
cování projektové dokumentace 
včetně vyjádření dotčených or-
gánů). Samotné vyřízení žádosti 
o stavební povolení pak probíhá 
standardně dle lhůt stanovených 
stavebním zákonem a  správním 
řádem. Ty jsou striktně dodržo-
vány. Stavba nových RD je jed-
noznačně přínosem pro město. 
Zájem ze strany občanů o koupi 
pozemků na stavbu RD je trva-
lý, za  uplynulý rok i  současný 
ve Šluknově zaznamenali zvýše-
nou poptávku. Co se týká bytové 
výstavby, tak v  územním plánu 
je vymezeno několik ploch pro 
výstavbu bytových domů, avšak 
v  dohledné době není výstavba 
bytového domu ze strany města 
plánována.

Teplice
Ve městě existuje hned něko-

lik lokalit v soukromém vlast-
nictví, které jsou připravovány 

pro výstavbu nebo jsou ve  vý-
stavbě rodinného bydlení. Mů-
žeme zmínit výstavbu v  ulici 
Krušnohorská, Prosetický svah 
nebo přípravu výstavby u  ko-
nečné V  Břízkách. Zároveň 
město zvažuje provést příprav-
né práce na pozemcích ve svém 
vlastnictví, které by v budoucnu 
mohly být využity soukromým 
sektorem k  výstavbě rodinného 
bydlení, např. Na Haldách nebo 
v  lokalitě Trnovany – Hvězda. 
Nicméně je třeba si uvědomit, 
že i když je v Teplicích hned ně-
kolik lokalit, kde může již dnes 
vznikat bytová zástavba, tak 
nízká cenová hladina, kterou 
jsou případní zájemci ochotni 
zaplatit, je limitující pro inves-
tory a návratnost jejich investice 

do výstavby. Snad stojí za připo-
mínku, že nepřímou podporou 
pro výstavbu a  bydlení v  Tepli-
cích je i  bezplatný svoz a  likvi-
dace odpadu pro občany města 
a dlouhodobě nejnižší koeficient 
daně z  nemovitosti. Stále jsou 
v  platnosti Podmínky pro po-

skytnutí příspěvku na  výstavbu 
RD a  bytových domů na  po-
zemcích získaných na  základě 
Pravidel pro prodej nemovitého 
majetku Statutárního města Tep-
lice výběrem nejvyšší nabídky, 
schválené zastupitelstvem města 
v červnu 2009. 

STAVÍME BYDLENÍ

Hotovo!  

Kompletní
služba
bydlení
Přidej se k nám do Ústeckého kraje!
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Nejšikmější věž
Přímo v Ústí nad Labem mají unikátní pa-

mátku - Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
na  Kostelním náměstí, který se pyšní nejšik-
mější věží ve  střední Evropě. Vychýlení věže 
o 200,9 centimetrů ji řadí mezi pět nejšikměj-
ších věží v celé Evropě – hned za proslulou věž 
v  Pise. Šikmou věž má svatostánek od  roku 
1945. V  dubnu tohoto roku bylo totiž město 
bombardováno, nálety si vyžádaly přes 500 
obětí. V blízkosti kostela explodovaly tři pumy, 
které jej výrazně vychýlily. Ústí tak získalo nej-
šikmější věž na sever od Alp. Turisté i místní 
si nově mohou prohlédnout kostel nasvícený 
nejrůznějšími barvami. Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie je raritní historickou památkou, 
která stojí za návštěvu.

Mariina skála
V okrese Děčín vrtulník vynesl na Mariinu 

skálu u  Jetřichovic konstrukci nového altánu. 
Altán je tvořen ocelovou nosnou konstrukcí, 
která je opláštěna modřínovým dřevem. Svým 
vzhledem vychází z původního altánu z  roku 
1856. Během času altány na  vrcholu Mariiny 
skály svou podobu měnily, změnám podléhal 
i  jejich účel, kromě turistického využití byly 
využívány například také jako stanoviště po-
žárních hlídek. Předchůdcem současného altá-
nu byla dřevěná konstrukce z roku 2006, jejíž 
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Jarní putování krajem

Atmosféra kolem pandemie je hustá a už hodně náročná pro nás všechny – toto konstatování ale není 
žádné „objevení Ameriky“. A tak než se k tomu neustále vracet a přidávat většinou stále opakující se 
rozumy, zahleďme se trochu dopředu. Připomeňme si pár tipů, kam si vyšlápneme až přijde to pravé 
jarní prosluněné počasí a zákazy vydat se na putování krajem budou konečně minulostí. Ústecký kraj je 
často stále ještě vnímán spíš přes průmysl, elektrárny a uhlí. Ale to už dávno není to hlavní. Mezi priority 
patří rozvoj turistiky, cestovního ruchu a lázeňství. V kraji máme mnoho krásných a atraktivních cílů pro 
víkendové výlety i dovolenou.

dřevěné nosné trámy dožily a správa národní-
ho parku vstup do altánu v roce 2018 uzavřela. 
Volba žárově pozinkované nosné konstrukce 
zajistí delší životnost, dřevěné opláštění bude 
možné dle potřeby snáze obnovit. Návštěvní-
kům se altán otevře po začátku turistické sezó-
ny, tedy po Velikonocích.

Výstup na Říp
Horu Říp v okrese Litoměřice zná každý, po-

čínaje pověstí o praotci Čechovi přes rotundu 
sv. Jiří a sv. Vojtěcha na vrcholku až po pouč-
ku, že alespoň jednou za život by měl na  tuto 
horu vystoupit každý pravověrný Čech. Zatím-
co dnes je rotunda na vrcholku Řípu ztracená 
v  moři zeleně, podle starších kreseb a  obrazů 

víme, že na Řípu žádné lesy nerostly. V dnešní 
době na nemnoha holých místech Řípu rostou 
vzácné druhy rostlin, například locika vytr-
valá, žlutý křivatec český, růže galská, skalník 
celokrajný a kosatec nízký. Jednou z největších 
událostí na Řípu bylo velké shromáždění lidu – 
tábor svolaný 10. května 1868. Na akci navázalo 
slavnostní vyzvednutí základního kamene pro 
stavbu Národního divadla v Praze. Říp má ještě 
jednu zvláštnost: magnetit v čediči tropí neple-
chu, například odchyluje střelky kompasů.

Hasičská historie
Nové informační centrum s  interaktivním 

muzeem hasičství v Jirkově (jediné svého dru-
hu v  České republice) v  okrese Chomutov je 
dobrý tip na další výlet. Zde můžete načerpat 
turistické informace neobvyklým způsobem. 
Čekají na Vás audiovizuální projekce paměti-
hodností, významných osobností Jirkova a za-
jímavosti z historie až po současnost. Mají zde 
plastický model města a  virtuální rozhlednu. 
Seznámíte se s  historií a  prací hasičů, a  ještě 
se při tom výborně pobavíte Vy i  Vaše děti. 
Součástí stále výstavy vývoje hasičské techni-
ky a  historie dobrovolného hasičského sboru 
v Jirkově je interaktivní počítačová hra simu-
lující hasičský výcvik, zásah u dopravní neho-
dy a  hašení požáru. Infocentrum a  muzeum 
najdete v Tyršově ulici.

Gotický chrám
Panny Marie
v Panenském Týnci Mariina skála v Jetřichovicích
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Lázeňský dům Beethoven
V okrese Teplice, v samém centru lázeňské-

ho města Teplice v Čechách se nachází Lázeň-
ský dům Beethoven. Své jméno dostal po slav-
ném hostu Ludwigu van Beethovenovi, který se 
v teplických lázních léčil v letech 1811 a 1812. 
V  komplexu teplických lázní je tento léčebný 
dům největší a zároveň nejstarší budovou. Celé 
vnitřní nádvoří zaplňuje THERMALIUM. Jde 
o  komplex léčebných bazénů s  čistě termální 
vodou. V THERMALIU je k dispozici i bazén 
plavecký. Součástí komplexu je také Kneippův 
chodník a  několik druhů saun, včetně finské 
a  parní. Unikátní soubor historické lázeňské 
architektury a  zástupy slavných jmen v  knize 
hostů byly impulsem ke vzniku přezdívek Tep-
lic: Malá Paříž a Salon Evropy. Více informací 
najdete na www.lazneteplice.cz.

Jedinečná jízda
Zipline Klíny v okrese Most je atrakce, která 

je v České republice unikátní. Jedná se o pře-
jezd osoby po ocelovém laně zajištěné na klad-
ce s  elektromotorem ze Sport areálu Klíny 
přes Šumenské údolí na  protější kopec (1400 
metrů), odtud zpátky na původní kopec dolů 
k  nástupišti lanovky (800 metrů) a  lanovkou 
zpět nahoru. Celkem 2,2 km adrenalinové 
jízdy v krásné krušnohorské přírodě s dechbe-

tajemných příběhů i  romantické duše. Navíc 
výletníkům často slibují zvláštní energii, která 
skvěle dobije baterky. O  titul nejznámějšího 
kostela bez střechy se uchází gotický chrám 
Panny Marie se zvonicí v  Panenském Týnci 
u  jižního okraje okresu Louny. Prý je to mís-
to prodchnuté štěstím: stojí na  místě, kde se 
kříží dvě silné léčivé pozitivní zóny, takže po-
byt v  jeho zdech přináší optimismus, dobrou 
náladu a radost ze života. Neví se, kdy přesně 
byl založen, ale střechu nikdy neměl: stavět se 
v  Panenském Týnci začalo kolem roku 1316 
a ani za sto let se kostel nepodařilo dokončit.

(red.)

roucím výhledem na  Krušné hory a  České 
středohoří. Osoba sviští ve výšce až 150 metrů 
nad zemí rychlostí až 75 km/hod. Je to nejdelší 
zipline v ČR, 5. nejdelší v Evropě a 20. nejdelší 
na světě. Atrakce je součástí Sport areálu Klíny 
v Krušných horách, což je moderně vybavené 
rodinné středisko, které funguje v zimě i v létě. 
ZIPLINE KLÍNY je atrakce pro odvážlivce té-
měř všech věkových kategorií.

 Za štěstím a pro radost
Kostely, které mají na podlaze trávu a místo 

střechy nebe, přitahují milovníky architektury, 

Hora Říp

Zipline Klíny

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Ústí nad Labem

Informační centrum
s interaktivním muzeem hasičství v Jirkově

Lázeňský dům Beethoven v Teplicích



Květen je přelo-
mový měsíc pro za-
hradníky, zahrádkáře 
a  botanické zahrady, 
protože vyhlížejí tři 
ledové muže – Pan-
kráce (12. 5.), Servá-
ce (13. 5.) a  Bonifáce 

(14. 5.). Tyto tři muži s sebou obvykle přináše-
jí výrazné ochlazení, déšť a  noční mrazy, které 
mohou poškodit kvetoucí rostliny a  v  mnoha 
případech napáchat nenávratné škody. Teprve 
až ledoví muži odejdou, nastává ten správný čas 
vysazovat do venkovní expozice letničky, teplo-
milné rostliny a přestěhovat subtropické rostliny 
v nádobách. V naší botanické zahradě vám před-
stavujeme rostliny ze vzdálenějších zemí, které 

byste čekali spíše ve sklení-
ku nežli venku. Patří mezi 
ně Mexiko, Chile, Jižní 
Afrika nebo Nový Zéland. 
Mnoho pěstovaných rost-

lin z  těchto ob-
lastí je schopno 

MÁJOVÉ POTĚŠENÍ
v Botanické zahradě Teplice

přečkat naši zimu ve  venkovních podmínkách, 
jiné se musí schovávat a své uplatnění najdou až 
po  „zmrzlých“. V  tento čas nastává v  botanické 
zahradě velké stěhování a zahradnické práce je-
dou na plné obrátky.

Neznamená to, že by nebylo do půlky května 
v botanické zahradě co k vidění. Od dubna po-
stupně rozkvétají nejrůznější kultivary tulipánů, 
kterých máme v zahradě přes 100. Květen je také 
hlavním obdobím, kdy kvetou pěnišníky neboli 
rododendrony, jež najdete v sekci věnované vý-
chodní Asii a v našem malém arboretu. V plném 
rozpuku jsou horské rostliny na našich skalkách, 
ať už to jsou orlíčky, plamenky či trávničky. Vět-
šina stromů má již svěže zelené listy, ale jeden 
druh si dává načas. Jmenuje se nahovětvec dvou-
domý a  jeho rodové jméno odkazuje na  nahé 
větve. To je z  toho důvodu, že listy pozdě raší 
a brzy na podzim opadávají. V botanické zahra-
dě máme dva exempláře, kterým musí být přes 
100 let a  řadí se k  našim nejstarším rostlinám. 
Pod nimi rozkvétá sbírka kakostů, která potěší 

každého návštěvníka a  pomůže v  inspiraci za-
hrádkářům pro osázení stinných koutů.

Mnoha rostlinám ochlazení a případný ranní 
mráz v  polovině května neuškodí, protože jsou 
na  určité výkyvy přizpůsobené (neboli adapto-
vané). Třeba takové horské rostliny neboli skal-
ničky. Ty často vytvářejí souvislé polštáře, které 
mnohem lépe zadržují teplo a  citlivé části jsou 
chráněny před mrazem. Nebo si vzpomeňte 
na  takové chundelaté koniklece! Pokryv chlupů 
(odborně trichomů) má za úkol chránit rostlinu 
před nepřízní počasí. Ačkoliv většina konikleců 
odkvetla již v  dubnu, obdivovat můžete jejich 
plody vybavené chmýřím, které napomáhá dob-
rému rozšiřování větrem. 

Náš malý tip na závěr. Květen je měsícem lásky 
a nesmí se zapomenout na polibek pod rozkvet-
lým stromem. Mluví se o  třešni, ale k  tomuto 
účelu jistě dokáže posloužit jakýkoliv jiný stro-
mek z  čeledi růžovitých. U  nás můžete využít 
stařičkou a křivolakou jabloň, která svými bílými 
květy prozáří celý kout věnovaný rostlinám vý-
chodní Asie. Až přijdete do  botanické, zeptejte 
se na pokladně. Tam vás jistě rádi nasměrují tím 
správným směrem. Otevřeno máme denně kro-
mě pondělí a více o teplické botanické zahradě se 
dočtete na www.botanickateplice.cz.

Botanická zahrada Teplice

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

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



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

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR
ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ
ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ

NABÍZÍME:
• zajímavou práci na plný úvazek ve stabilní české firmě
• možnost získání nových znalostí
• školení zaměstnanců ke zvýšení kvalifikace v oboru
• příspěvek na stravování a pojištění
• výkonnostní prémie

Kontakt:
Teplotechna-Prima, s. r. o., J. K. Tyla 2859/1, 

415 01 Teplice, tel.: 417 816 021
e-mail pro zasílání životopisů: 

vachatova@teplotechna-prima.com

R04-21

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

hledá vhodné uchazeče pro závod v průmyslové zóně 
Krupka - Nové Modlany u Teplic na následující pozice:

R05-21

Obsluha ohraňovacího stroje
Pracovní náplň:  Práce na ohraňovacím stroji / ohraňovaní plechů • Vstupní a výstup-

ní kontrola materiálu • Práce s počítačem výkresy 2D, 3D
 • Reklamace poškozených dílů a jejich fotodokumentace
Požadavky:  SOU vzdělání technikého směru • Znalost čtení výkresové doku-

mentace • Praxe vítaná • Znalost PC • Manuální zručnost, přesnost 
a preciznost • Dobrá schopnost organizace práce a aktivní přístup 

Svářeč
Pracovní náplň:   Technologie svařování – svařování hliníku a ušlechtilé oceli od 1 mm 

do 3 mm tloušťky MIG/TIG • Formování svarů, svařování závitových 
kolíků a další svařovací práce • Výroba stojanů z plechových profilů 
a polotovarů včetně izolace • Spolupráce při svařování náročných 
konstrukcí v týmu • Posuzování svařovaných konstrukcí • Broušení, 
čištění, neutralizace a leštění svarů 

Požadavky:  SOU vzdělání technikého směru • Zkušenosti s postupy svařování 
MIG/TIG • Znalost čtení výkresové dokumentace, 3D modelů • Práce 
s PC • Manuální zručnost, přesnost a preciznost • Dobrá schopnost 
organizace práce a aktivní přístup • Schopnost práce v týmu

Co můžeme nabídnout: 
1 směnný provoz – pozice svářeč
3 směnný provoz – pozice obsluha ohr. stroje
 Motivující finanční ohodnocení • Možnost práce se špičkovými technologiemi a vyba-
vením • Kvalitní zaškolení • Moderní a čisté pracovní prostředí • Stabilní práci v prospe-
rující společnosti • Zázemí silné mezinárodní společnosti • Nejprve smlouva na dobu 
určitou 1 rok a následně prodlužujeme
Benefity:
 26 dní dovolené • Měsíční bonusy a roční prémie • Stravenky v hodnotě 100,- Kč
• Příspěvek na penzijní připojištění • Příspěvek na dojíždění
Místo výkonu práce: Průmyslová zóna III, Krupka – Nové Modlany
Nástup: Možný IHNED nebo dle dohody

Kontaktní osoba: Lucie Kaiserová. Tel.: 604 208 810
Svůj životopis zašlete na email: lucie.kaiserova@exyte.net. Děkujeme!

Pro práci v Německu
hledáme nové spolupracovníky

MALÍŘE
LAKÝRNÍKY

TAPETÁŘE
PODLAHÁŘE

 +490 171 278 22 99 / +490 162 477 36 15

✉ schammlerfarbdesing@gmail.com@

Hospic v Mostě
přijme

ZDRAVOTNÍ SESTRU
(PRAKTICKOU SESTRU)

do směnného provozu.

Nástup možný ihned.

Informace u vrchní sestry Mgr. Jany Hanzlíkové
v pracovní dny na tel. čísle 476 000 166.

R05-21

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

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

www.elsen.cz
R05-21

R05-21

Tel.: 417 535 300  |  Mob.: 603 182 232  |  e-mail: info@cbsteplice.cz
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Váš specialista na pneumatiky
a podvozkové části vozuC

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

R05-21 Silniční a odtahová služba

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

2 Byty

• PRONAJMU byt 2+kk, Teplice, Šajnerova ul. Vol-
ný od  1.5. 2021, nájem 8  000 Kč + přepis elektřiny 
na uživatele. Tel.: 776 887 621. (21050201)
• PRODÁM družstevní byt 1+1, 32 m2. Byt se nachází 
v Trnovanech. Nízký nájem, plastová okna, hezký vý-
hled. RK-nevolat. Tel.: 737 573 317. (21050202)
• KOUPÍM družstevní byt v  Teplicích a  okolí. Plat-
ba v  hotovosti, rychlé jednání. Tel.: 608  337  738. 
(21050203)

3 Děti – různé

• PRODÁM dětské boty, různé velikosti, po  jednom 
dítěti (chlapec). Cca od 1 roku do 9 let. Některé úpl-
ně nové nebo málo nošené. Velmi levně. Všechny 
boty jsou vyprané v pračce nebo čistě umyté. Pouze 
osobní odběr. Kostomlaty pod Milešovkou. Mobil: 
724 817 336. (21050301)
• PRODÁM dětské kolo 20“ zn. Author Cosmic Junior 
A  Series. Po  dvou dětech. V  předním a  zadním kole 
v každém jsou dvě odrazky. Má stojan, držák na lahev 
na  předních řídítkách, nová zadní a  přední odrazka, 
nová zadní blikačka (červené světlo) pod sedlem. 
Původní cena 7  500 Kč, nyní 1  000 Kč. Pouze osobní 
odběr. Okres Teplice. Mobil: 724 817 336. (21050302)
• PRODÁM sadu chráničů zn. Firefly Leisureline Jr. 
2.0 velikost S, 3dílnou – ruce, kolena, lokty. Pouze 2x 
použity chrániče na kolena, zbytek zcela nové, nepo-
užité. Zakoupeno v kamenném obchodě, máme v pů-
vodním obalu, návod k  použití + paragon. Původní 
cena 399 Kč, nyní 159 Kč. Pouze osobní odběr. Okres 
Teplice. Tel.: 724 817 336. (21050303)
• PRODÁM dětské chlapecké sluneční brýle, modré 
obroučky (pro věk cca 8 let), jako nové, použité cca 
4x. Zakoupeno v drogerii (jsou s UV filtry). Cena 30 Kč. 
Okres Teplice. Tel.: 724 817 336. (21050304)

5 Hobby

• PRODÁM šest zachovalých vidliček značky Alpacca, 
po pratetě. Nic jiného nemám, jen těch šest vidliček. 
Cena dohodou. Osobní odběr. Okres Teplice. Mobil: 
724 817 336. (21050501)
• PRODÁM zachovalý a  plně funkční dětský projek-
tor DIAX, součástí tři pohádky: Nespokojený strávník, 
O rybáři a rybce, Princezna na hrášku. Cena dohodou. 
Foto mohu poslat e-mailem. Osobní odběr. Okres Tep-
lice. Mobil: 724 817 336. (21050502)
• PRODÁM elektrickou napařovací žehličku ETA 0271, 
plně funkční s  návodem, příslušenstvím a  originální 
krabicí. Foto mohu poslat e-mailem. Po  prababičce. 
Vhodné pro sběratele. Osobní odběr. Okres Teplice. 
Mobil: 724 817 336 (21050503)
• PRODÁM čtyři fotoaparáty zn. Omega, Canon Pri-
ma BF-800 Zoom, Yashica MG-2 Auto Flash, Premier 
PC-845D – s  pouzdrem a  šňůrkou na  krk. Funkční. 
Cena dohodou. Vhodné pro sběratele. Foto mohu 
poslat e-mailem. Osobní odběr. Okres Teplice. Mobil: 
724 817 336. (21050504)

• 68/168 rozvedená nekuřačka hledá muže pro 
vzájemnou oporu a  trvalý vztah. Mám ráda přírodu 
a památky. Jen Teplice. Tel.: 604 694 829. (21051102)
• HLEDÁM slušného nezadaného muže do  76 let, 
který také zůstal sám a samota ho tíží jako mne. Ať se 
ozve 70leté 159/68. Jsem soběstačná nekuřačka vše-
stranných zájmů. Budu doufat, že se najdeme a život 
bude veselejší. Tel.: 721 702 442. (21051103)
• 77LETÁ osamělá babička hledá osamělého dě-
dečka přiměřeného věku. Litoměřice a  okolí. Tel.: 
724 957 525. (21051104)
• HLEDÁM slušného nezadaného muže do  76 let, 
který také zůstal sám a samota ho tíží jako mne. Ať se 
ozve 70leté 159/68. Jsem soběstačná nekuřačka vše-
stranných zájmů. Budu doufat, že se najdeme a život 
bude veselejší. Tel.: 721 702 442. (21051105)
• JSEM vdova 77 let a  hledám pána přiměřeného 
věku – kamaráda, přítele, čas ukáže. Může být i z ves-
nice. Litoměřice a okolí. Tel.: 724 957 525. (21051106)

12 Zaměstnání

• HLEDÁME řidiče sk. B na plachtovou dodávku ČR-
-EU, převážně jen Německo a zpět, plat 27-40 000 Kč, 
jsme z Prahy, tel.: 603 213 920. (21051201)
• MÁM zájem o  práci – úklid kanceláří, případně 
restauračních zařízení. Mohu pracovat i  jako pomoc-
ná kuchařka. Jen vážní zájemci. Tel.: 602  873  705. 
(21051202)

13 Zvířectvo

• NABÍZÍM upravenou skříňku pro fretku. Hl. - 49 cm, 
š. - 66 cm, v. - 79 cm. Tel.: 603 971 081. (21051301)
• PRODÁM klec na  andulky 26x40 cm, výška 44 cm 
a klec (přepravku) na domácí mazlíčky, morčata, krá-
líčka ..., 44x69 cm, výška 37 cm. Cena dohodou. Tel.: 
608 477 626. (21051302)

• PRODÁM vydělanou kuní kožešinu. Foto mohu 
poslat e-mailem. Cena dohodou. Osobní odběr. Okres 
Teplice. Mobil: 724 524 923. (21050505)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od  r. 
1890 do  1930/40 mm, dále nástěnné nebo figurální 
hodiny aj. vše od hodin. Tel.: 606 957 179. (21050506)
• KOUPÍM staré visací zámky + klíče, kovářské práce. 
Tel.: 722 150 816. (21050507)

6 Nábytek

• PRODÁM 2 ks kovových paland (i  jednotlivě), na-
hoře postel, dole psací stůl (koupeno v  IKEE). Cena 
dohodou. Tel.: 724 623 702. (21050601)

9 Potřeby do domácnosti

• PRODÁM pračku Whirlpool AWE-8729, stáří 10,5 
roku, plně funkční, poslední léta méně používaná, 
vypadá jako nová, nepoškrábaná, buben bez vodního 
kamene atd. Cena 1 000 Kč. Budyně nad Ohří. Pouze 
osobní odběr. Tel.: 724 817 336. (21050901)
• PRODÁM nerezovou varnou desku na plyn. sporák 
ARDO, 58 x 58 cm, 4 hořáky na  el. zapalování. Cena 
dohodou. Tel.: 603 971 081. (21050902)

10 Různé

• PRODÁM 6 ks trapézových pozinkovaných plechů 
210 x 66 cm, ne kulaté vlny, ale s drážkou. Drážka je 
široká 11 cm, výška 4,5 cm, každý plech má 3 dráž-
ky. Cena za  všechny plechy je 1  000 Kč. Teplice, tel.: 
606 807 192. (21051001)
• HLEDÁM slečnu na  drobný úklid a  žehlení košil 
a triček. Teplice Šanov. E-mail: glenister2@seznam.cz.
Tel.: 600 121 212. (21051002)

• OCENÍME – vykoupíme obrazy a  rámy. Galerie – 
tel.: 733 511 224. (21051003)
• DLE KATALOGU oceníme a zaplatíme mince, ban-
kovky, známky. Tel.: 603 230 673. (21051004)
• VYKUPUJEME medaile, odznaky, vyznamenání 
a zbraně. Military. Tel.: 775 691 189. (21051005)
• IHNED zaplatíme hodinky: kapesní, náramkové 
a budíky. Tel.: 737 397 806. (21051006)

• PRODÁM střešní nosič na auto Škoda Oktavie včet-
ně úchytů na přepravu dvou kol. Cena dohodou. Tel.: 
724 623 702. (21051007)
• PRONAJMU zahradu v  Krupce, 500 m2, 2 min. 
chůze od  vlakového nádraží a  autobusu. Tel.: 
723 505 787. (21051008)
• PRODÁM perličkovou koupel na  nohy EC6. 
Nová, nepoužitá. Cena dohodou. Tel.: 728  954  608. 
(21051009)
• PRODÁM svářecí transformátor GE 145 W s podrob-
ným návodem k  obsluze za  1  000 Kč, původní cena 
2 490 Kč + přidám balík elektrod. Tel.: 606 807 192, 
Teplice. (21051010)
 

11 Seznámení

• HLEDÁM ženu 60-70 let vyšší štíhlé postavy, která 
je sama. Já – 180 cm, mladšího vzhledu, upřímný 
a nelžu. Jsem rád veselý. Pokud jsi taky taková, tak se 
mi ozvi. Chci s tebou žít až do konce života. A život je 
krátký, tak si pospěš. Tel.: 722 633 145. (21051101)
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BYTY

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. R05-21

Nabízíme
opravy plochých střech.

Cena 220,- Kč/m2

Tel.: 723 505 787 R05-21

DĚTI

HOBBY

NÁBYTEK

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

RŮZNÉ

ZAMĚSTNÁNÍ

SEZNÁMENÍ

ZVÍŘECTVO
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Martin Dočekal
Telefon: 604 68 44 75

Duchcov

Malířské - lakýrnické, tapetářské práce

POTŘEBUJETE 
OPLOTIT

POZEMEK?
PLOTOVÉ CENTRUM

TEPLICE - PROSETICE
Příčná 141

Tel.: 604 351 718
Vlková Anna

anna.vlkova@seznam.cz

R04521

BEZÚDRŽBOVÉ
DŘEVO/PLASTOVÉ

PLOTY
PRODEJ I MONTÁŽ 

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček

Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz

R05-21

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky,
zahradní substrát,

mulčovací kůra

www.telasko.cz
Tel. 608 209 622

R0
5-
21

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

R05-21

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

R05-21

www.chutnekrabicky.cz

Krabičková dieta
My zdravě uvaříme
a vy zdravě zhubnete

Rozvoz zdarma!
Teplicko a okolí

tel. 
775 675 728 

R0
5-
21

OSBD Teplice
Střední 1057/11, 415 01 Teplice

www.osbdtp.cz
Volejte: 417 554 984

Již téměř 50 let zajišťujeme vše,
co souvisí s bydlením

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY

SPRÁVU DOMŮ 

R05-21

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

R05-21

KLEMPÍŘSTVÍ,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
VÝŠKOVÉ PRÁCE

Michal Blahuš
tel. 775 511 099

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

nabízíme:
kácení horolezeckou technikou, úprava 

živých plotů, ozdravné řezy, práce 
s motorovou pilou, opravy střech a 

klempířských prvků, nátěry střech a další

HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP

R5-21

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

R05-21

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

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

R05-21

Oznamujeme,
že jsme otevřeli
již druhý dům
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

R05-21

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

Prodáváme

Bílinské nízkosirnaté
uhlí z Ledvic

+ písek, štěrkopísek
Zajišťujeme dopravu i skládání pásem

Objednávky telefonicky na tel.:
734 858 556

R05-21

VÝPRODEJ -
VÝHODNÉ CENY

různých pletiv
a dalších komponent

pro stavbu plotů

PLOTOVÉ CENTRUM
Teplice - Prosetice

A. Vlková 604 351 718
anna.vlkova@seznam.cz

R05-21

Benešovo náměstí 417/12
Teplice, tel. 737084385

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

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

Prodejna sáčků do vysavačů

 

R05-21

ZLATNICTVÍ KAMIL KUCHYŇKA
Kamil Kuchyňka, ul. 28. Října 856/27, Teplice
tel.: 775 205 575

VÝROBA DIAMANTOVÝCH ŠPERKŮ
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ŠPERKŮ
VÝROBA SNUBNÍCH PRSTENŮ
OPRAVY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ

FACEBOOK: ZLATNICTVÍ KAMIL KUCHYŇKA
WWW.ZLATNICTVI KUCHYNKA-TEPLICE.CZ

R5-21



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

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

www.vyhodnereality.cz


