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

Houslista
Roman Patočka,
výjimečná osobnost
současné generace houslistů.
Zahrál v Teplicích
na úvodním koncertě 7. října

str. 4–5

Foto: Nemo Perier Stefanovich

SOUTĚŽ!
regiorevue
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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

Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou

R10-21

Hledáme posily do výroby
a další profese

•  Seřizovač
• Konstruktér
•  Manažer údržby
•  Elektromechanik 
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Na  7.  října 2021 připadá začátek nové koncertní sezony, kterou 
filharmonici zahájí pod taktovkou svého šéfdirigenta Petra Vronské-
ho. Po řadě zrušených, nebo přesunutých koncertů, nebylo jednodu-
ché sestavit letošní dramaturgii. Ředitel filharmonie Roman Dietz 
věří, že na rozdíl od předešlých dvou sezon bude tato nová již reali-
zována bez jakýchkoliv změn.

Jak Severočeská filharmonie 
Teplice prožila uplynulou 
sezonu?

Těžko říci, zda můžeme uplynu-
lé dva roky nazývat koncertními 
sezonami, bylo nám po  většinu 
času znemožněno vystupovat před 
naším publikem, což je pro nás 
stěžejní poslání. Museli jsme se 
přizpůsobit dané situaci, zvykat 
si na nové podmínky a hledat jiné 
cesty k našim posluchačům. Proto 
jsme v prosinci 2020 zahájili natá-
čecí aktivity a  navázali vynikající 
spolupráci s Miroslavem Kuželkou 
a  jeho společností Ponte records 
z  Mostu. Díky nadšení režiséra 

Jaromíra Malého, všech kamera-
manů, zvukařů, střihačů a  celého 
produkčního týmu se podařilo re-
alizovat během 6 měsíců 29 sym-
fonických i  komorních koncertů, 
včetně všech plánovaných koncer-
tů Hudebního festivalu Ludwiga 
van Beethovena v  osmi městech 
našeho kraje. Ačkoliv by se zdálo, 
že tyto aktivity jsou jen jakousi ná-
hražkou za veřejně přístupné kon-
certy, staly se ve výsledku vynikají-

cím dokumentem naší doby a naší 
činnosti, neboť jsou a  nadále bu-
dou přístupné budoucím genera-
cím na  našem YouTube kanálu, 
na našich zcela nových webových 
stránkách filharmonie i  strán-
kách festivalu v té nejvyšší kvalitě 
UHD a 4K a do současné doby je 
zhlédlo již více než 25 tisíc diváků 
z mnoha zemí celého světa. V létě 
jsme mohli zahájit běžné koncerty 
v  Zahradním domě a  v  šanovské 
Mušli, kde se uskutečnilo 15 kon-
certů již za přítomnosti veřejnosti. 

Jak probíhala příprava nové 
koncertní sezony?

Vzhledem k  tomu, že jsme 
již do  sezony 2020-2021 zařadi-

li i  zrušené koncerty z  jara 2020 
a  podařilo se realizovat pouze 
zahajovací koncert 8. října 2020, 
rozhodli jsme se, že přeložíme 
všechny neuskutečněné koncerty 
na  koncertní sezonu 2021-2022. 
Není to jednoduchá situace už 
vzhledem k  tomu, že plánujeme 
až tři roky dopředu a budeme mu-
set posunout všechny naše plány 
o celý rok dále. Stávající abonentní 
vstupenky ponecháváme v  plat-
nosti, takže naši posluchači ne-
přijdou o  své koncerty, ani o  své 
vložené investice. Budou se moci 
těšit na umělce, které jsme jim slí-
bili v  předešlých dvou sezonách. 
Pevně věřím, že nadcházející kon-
certní sezona již proběhne bez vět-
ších omezení a  umělecká činnost 
se vrátí alespoň z části do původní 
reality. Společně s  naším šéfdiri-
gentem Petrem Vronským a  čest-
ným šéfdirigentem Charlesem 

Loňská koncertní sezona Severočeské filharmonie Teplice byla velmi netradiční. Prvním a zároveň 
posledním koncertem před publikem byl zahajovací koncert 8. října 2020. Kvůli vládním opatřením 
pak sezona pro posluchače prakticky skončila. Ne však pro orchestr, který se i v omezených 
podmínkách snažil vrátit hudbu lidem. Filharmonie zrealizovala desítky on-line koncertů v průběhu 
sezony, včetně koncertů v rámci Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena. 

Nový start
Severočeské filharmonie Teplice

Olivieri-Munroe jsme připravili 
17 symfonických a  7 komorních 
koncertů, které jistě posluchače 
osloví. Posluchači se též mohou tě-
šit na zcela novou grafiku našeho 
katalogu, našich plakátů i progra-
mů, kterou pro nás připravil grafik 
Filip Meisel.

Zaznamenala Severočeská 
filharmonie Teplice v uplynulé 
době i výrazný finanční pokles 
ze své činnosti? 

Samozřejmě nás všechna ome-
zení výrazně finančně postihla. 
Museli jsme zrušit více než sto 
koncertů a naše plánované zahra-
niční koncertní aktivity se na rok 
a  půl zcela zastavily. Díky stálé 
finanční podpoře našeho zřizo-
vatele města Teplice, Ministerstva 
kultury ČR i Ústeckého kraje jsme 
však nemuseli propouštět naše 
umělecké zaměstnance a  mohli 
jsme pokračovat v  naší činnosti 
alespoň v on-line prostoru.

Na co se posluchači mohou 
těšit v nové sezoně?

Ačkoliv máme zahajovací kon-

cert 7. října 2021, naše koncert-
ní činnost byla zahájena již po-
čátkem září. Měli jsme koncert 
v  Praze a  dokonce dva koncerty 
na  Mezinárodním hudebním fes-
tivalu Český Krumlov, které se 
setkaly s  nebývalým úspěchem 
a ohlasem. 23. září jsme uskuteč-
nili mimořádný koncert v  Tepli-
cích, na  kterém jsme doprovodili 
nejlepší studenty Konzervatoře 
v  Teplicích a  na  konci září jsme 
realizovali nahrávku pro americ-
kou společnost. Pomalu se tak 
naše činnost dostává do normálu. 
Teplické publikum bude mít mož-
nost vyslechnout v  rámci nové 
koncertní sezony řadu vynikají-
cích sólistů i  dirigentů. Jmenovat 
všechny zde nelze a  jmenovat jen 
některé by nebylo spravedlivé. 
Všechny koncerty jsou uvede-
ny na  našem zcela novém webu 
www.severoceskafilharmonie.cz, 
kde je možné nejen se seznámit se 
všemi koncerty, ale kde si mohou 
zájemci pustit všechny naše on-
-line koncerty, poslechnout audio 
nahrávky, nebo si prohlédnout náš 
bohatý fotoarchiv.

Broadway Night.  Foto: Libor Sváček.

V září s velkým úspěchem doprovodila teplická filharmonie na 
mezinárodním festivalu v Českém Krumlově vynikající zpěvačky Christiane 
Noll a Capathia Jenkins a zpěváka Rob Evana na koncertě nazvaném 
Broadway Night.  Foto: Libor Sváček.

Eliana Burki, vystoupí v Teplicích 3. března 2022, hraje na alpský roh.

 

 

 

 

 

 

 

    ZAJISTÍME VÁM REKVALIFIKACI 

 
ŘIDIČ/-KA AUTOBUSU 

PŘÍMĚSTSKÁ DOPRAVA 
TEPLICE  

 

POŽADUJEME 
ŘP sk. D, profesní průkaz,  

digitální kartu, 
spolehlivost, pracovitost  

trestní bezúhonnost. 
 

NABÍZÍME 
pracovní smlouvu na dobu neurčitou, 

garantovaný výplatní termín, 
všechny složky mzdy ve výplatní pásce, 
moderní vozový park Mercedes-Benz. 

 

BENEFITY 
ZDARMA pojistku z výkonu povolání, 

ZDARMA doprava autobusy společnosti, 
ZDARMA chytrý mobilní telefon  

s hrazeným tarifem, 
firemní půjčka, příspěvek na životní  

nebo penzijní pojištění 1000 Kč. 
 

 

KONTAKT 
ICOM transport, a.s. 
Po-Pá 7:00 – 14:00 

telefon: +420 606 773 222 
e-mail: personalni@icomtransport.cz 

 

www.modra-vlna.cz

PŘIDEJTE SE K NÁM

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

R10-21
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Pamětihodnosti našeho kraje - Teplice

Třicetiletá válka (1618–1648) 
znamenala pohromu pro Dou-
bravskou horu – byla opakova-
ně obléhána i  dobyta válčícími 
stranami a  hrad utrpěl mnoho 

škod. Doba byla velice neklidná 
a  na  nařízení císaře synovec Jana 
z  Aldringenu, Maxmilián z  Al-
dringenu, začal hrad bořit. V roce 
1655 hejtman Litoměřického kraje 

Gottfried ze Salhausenu nařídil 
provést úplnou destrukci. Ruiny, 
které zůstaly, přitahovaly roman-
tiky a malíře. 

V  roce 1884 provedl majitel 

města a  zbytku hradu Edmund 
Clary-Aldringen na  zřícenině 
značné stavební úpravy. Torzo zá-
padní věže bylo přizděno do  pů-
vodní výše a  zakončeno špičatou 

V úvodu si řekneme něco málo o historii Doubravské hory. Hrad vybudoval vnuk husitského 
hejtmana Jakoubka z Vřesovic Jan Ilburk na zřejmě již opevněném místě. Povolení ke stavbě 
obdržel v r. 1478 od krále Vladislava II. Jagelonského a stavbu ukončil v 80. letech 15. století.
Od r. 1590 hrad náležel majitelům teplického panství, Radslavovi Vchynskému a po jeho smrti 
Vilémovi Vchynskému. V roce 1626 došlo k požáru panského sídla. Pro zajímavost: Vilém Vchynský 
(později Kinský) nechal ulít velká děla pro zvýšení obranyschopnosti hradu. Zbytek jednoho děla 
se znakem a jménem majitele hradu, datovaný rokem 1625, byl nalezen v ruinách hradu v 18. století 
a dnes je uložen v teplickém muzeu. 

Hrad Doubravská hora střechou, sloužící jako rozhledna. 
V  severozápadní části zbořeniny 
nechal Clary-Aldringen postavit 
výletní restauraci v  romantickém 
rytířském stylu. Restaurace v roce 
1896 vyhořela a po požáru nechal 
Carlos Clary-Aldringen hrad ob-
novit v novogotickém stylu napo-
dobujícím středověkou hradní ar-
chitekturu. Zároveň byl obnoven 
restaurační provoz a zpřístupněna 
rozhledna. Doubravská hora se 
stala oblíbeným výletním místem. 

Hrad Doubravská hora je 
od roku 1964 kulturní památkou, 
která je od  roku 1965 v  majetku 
organizace s  názvem Asociace 
víceúčelových základních orga-
nizací technických sportů a  čin-
ností České republiky Teplice 
hrad Doubravka pobočný spo-
lek. (AVZO TSČ ČR Teplice hrad 
Doubravka p.s.) Členové tohoto 
spolku se zabývají od  svého pr-
vopočátku radioamatérskou čin-
ností a  navazují spojení s  další-
mi radioamatéry po celém světě. 
Postupně se k  organizaci přidaly 
další odbornosti jako je radiový 
orientační běh, SPONA Teplice 
– oddíl, který je zaměřen na kla-
sické a extrémní sporty, nebo au-
todráhoví modeláři. 

Venkovní prostory hradu jsou 
celoročně přístupné široké veřej-
nosti a  interiér hradu je otevřen 
při všech akcích, které spolek 
pořádá pro obyvatele města Tep-
lice. Jsou to tradiční prvomájový 
Sportovní den, Olympiáda volno-
časových aktivit, běh na Doubrav-
ku, pálení čarodějnic a další akce 
pro malé i  velké zájemce o  dění 
na Doubravce.

Nedílnou součástí aktivit 
na hradě jsou i kulturní akce, jako 

koncerty regionálních hudebních 
skupin, ale i  známějších kapel. 
V nabídce nechyběl ani kvintet Se-
veročeské filharmonie. Téměř de-
set let spolek pořádá Společenský 
ples sportovců v  Krušnohorském 
divadle Teplice, o  který je vždy 
velký zájem.

Kulturní památka, to jsou ale 
i povinnosti a závazky, které musí 
spolek zastat. Znamená to neu-
stále se o  nemovitost starat, pe-
čovat a  udržovat ji tak, aby hrad 
byl důstojným sídlem nejen nyní, 
ale i pro naše následovníky v bu-
doucích letech. Na  údržbu ne-
stačí jen spousty brigádnických 
hodin vlastních členů, ale je to 
především snaha získávat finanč-
ní prostředky pro obnovu hradu, 
za které vděčíme Magistrátu měs-
ta Teplice, Ministerstvu kultury 
ČR, Ústeckému kraji, společnosti 
ČEZ a dalším.

 V  areálu hradu provozujeme 
dvě občerstvení s  různou nabíd-
kou teplých i  studených nápojů, 
ale i  něčeho drobného k  jídlu. 
V posledních letech umožňujeme 
pořádat na hradě svatební obřady 
i soukromé oslavy a od tohoto roku 
nabízíme i  ubytování ve  čtyřech 
zcela nově zrekonstruovaných po-
kojích. Věříme, že prostředí hradu 
je pro mnohé netradiční a roman-
tické prostředí, kde rádi tyto akce 
uskuteční. Pro obnovu kulturní 
památky je to další zdroj příjmů, 
který může i  kdokoliv osobně fi-
nančně podpořit jakoukoliv část-
kou na  náš transparentní účet 
2901792577/2010.

Ing. Martin Richter
Předseda spolku

AVZO Doubravka

Revitalizace Třešňovky
na úpatí Doubravské hory

Třešňovka – oblíbené odpočinkové a relaxační místo mnoha 
tepličanů je ovocný sad, který původně sloužil k produkci ovo-
ce. Byl založený počátkem 60. let 20. století a v současnosti už 
není většina ovocných dřevin v dobré zdravotní kondici. Statu-
tární město Teplice proto počítá s revitalizací celé plochy sadu 
o rozloze skoro sedmi hektarů. V několika etapách by měla být 
dokončena do roku 2030.

S  postupnou obnovou Třešňovky začaly Teplice už v  roce 
2020. V první etapě bylo v prostoru podél cesty k Hvězdárně na 
základě posudku vykáceno 18 třešní. Prostor v blízkosti altánu 
pak město nechalo i dočistit od náletových dřevin. První etapa 
bude zakončena výsadbou 40-50 třešňových stromů různých 
odrůd začátkem listopadu roku 2021. 

Druhou etapou bude obnova Třešňovky pokračovat v příš-
tím roce, kdy už teď je podle hotového posudku na leden až 
březen 2022 naplánováno vykácení 20ks dožilých stromů. Mís-
to nich pak bude na podzim roku 2022 vysázeno 20-30 třeš-
ní. V průběhu roku 2022 nechá město zhodnotit stav stromů 
v další části plochy tak, aby se mohlo s revitalizací pokračovat 
v dalších letech. 



998

Pane primáři, které diagnózy 
jsou pro léčbu protonovou 
radioterapií vhodné?

Díky nejnovějším technologiím 
a  našim zkušenostem s  protono-
vou radioterapií dokážeme úspěš-
ně léčit široké spektrum diagnóz. 
Jedná se o  nádory hlavy a  krku, 
dětské nádory, maligní lymfomy, 
nádory plic a  centrální nervové 
soustavy, sarkomy a  nádory zaží-
vacího traktu. V současné době se 

setkáváme s  velkým množstvím 
žen indikovaných k  protonové 
radioterapii karcinomu prsu, kdy 
dochází k  vysoce žádoucímu sní-
žení dávky na  srdeční struktury. 
Od počátku provozu Protonového 
centra léčíme, a  velmi úspěšně, 
také muže s karcinomem prostaty. 

Kolik nemocných jste již oza-
řovali a jaké je úspěšnost vaší 
léčby?

PTC léčilo bezmála již více jak 
osm tisíc pacientů. Úspěšnost 
léčby závisí na  konkrétním typu 
diagnózy. Například při léčbě kar-
cinomu prostaty, kterou každým 
rokem v České republice onemoc-
nění až 7 000 mužů, je-li onemoc-
nění zachyceno včas, dokážeme 
vyléčit až 97 procent mužů. Tyto 
naše výsledky léčby karcinomu 
prostaty byly publikovány a  sou-
bor sledovaných mužů je celo-

světově ojedinělý. Kromě vysoké 
šance na  vyléčení umožňuje také 
protonová léčba, na  rozdíl od  ji-
ných druhů léčby, minimalizovat 
vedlejší účinky léčby. U  pacien-
tů s  nádory CNS se jedná např. 
o  snížení rizika poškození zraku. 
Protonová terapie pro nádory 
v oblasti hlavy a krku nám umož-
ňuje ozářit i pacienty s dosud vel-
mi těžko léčitelnými nádory ulo-
ženými např. v blízkosti zrakového 

k protonové léčbě, a pokud ano, je 
objednán na vstupní konzultaci. 

Hradí protonovou léčbu zdra-
votní pojišťovny? 

Protonová léčba je ze zákona 
hrazena zdravotními pojišťovna-
mi. Protonové centrum má uza-
vřeny dlouhodobě smlouvy s čes-
kými zdravotními pojišťovnami. 

Zmínil jste, že dosahujete 
úspěchů v léčbě karcinomu 
prostaty u mužů. Kolik mužů 
ročně léčíte? 

Pro diagnostiku rakoviny pro-
staty je základem stanovení hla-
diny prostatického specifického 
antigenu (PSA). Koncentrace pro-
statického specifického antigenu 
v krvi je jedním z ukazatelů rako-
viny prostaty, proto by si jej muži 
po  50. roce měli nechat v  pra-
videlném intervalu vyšetřovat. 
Rakovinu prostaty je možné řešit 
několika způsoby, chirurgicky 
nebo pomocí radioterapie (ozařo-
vání). Pokud je rakovina prostaty 
diagnostikována včas, dokáže mo-

Co možná nevíte  
•  Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami. Je tedy dostupná všem občanům 

z České republiky.
•  Každý pacient má v Protonovém centru svého osobního koordinátora, který mu je plně k dispozici.
•  Komunikace koordinátora s pacientem zahrnuje podání základních i doplňujících informací o protonové 

terapii, zajištění posouzení vhodnosti tohoto typu léčby pro každého pacienta individuálně, zabezpečení 
potřebných vstupních vyšetření, vyřízení všech administrativních úkonů k zahájení léčby apod. 

•  Kromě samotné léčby poskytuje Protonové centrum  i diagnostiku, a to nejen svým onkologickým 
pacientům, ale i široké veřejnosti. Absolvovat zde můžete vyšetření magnetickou rezonancí (MR) 
a pozitronovou emisní tomografií v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT). Objednací doby jsou 
okolo 2 – 3 týdnů.

•  Nejnovější informace najdete na webových stránkách www.ptc.cz a na Facebooku Centrum protonové 
léčby. Také je pro více informací možné zavolat na +420 222 999 000.

»

Pražské Protonové centrum od zahájení svého provozu v roce 2012 již léčilo téměř 8000 pacientů. 
O jeho kvalitách se nejen v odborných kruzích v zahraničí i doma hovoří s velkým respektem. Proč je 
protonová léčba účinná a šetrná, jaký je její princip a jaké diagnózy se touto metodou mohou léčit 
jsme si povídali s primářem a ředitelem zdravotního úseku Protonového centra doc. MUDr. Jiřím 
Kubešem, Ph.D. Ten je díky svým letitým zkušenostem přesvědčen, že protonová léčba může pomoci 
až třetině onkologických pacientů, kteří se u nás dnes léčí ozařováním.

Protonová léčba
dokáže účinně léčit stále
širší spektrum nádorových onemocnění

Protony zvyšují šanci na úspěšnou léčbu 
a minimalizují její nežádoucí účinky

derní protonová léčba rakoviny 
prostaty pacienty vyléčit a zároveň 
minimalizuje nežádoucí vedlejší 
účinky. Protonová léčba má vy-
sokou účinnost - dokáže úspěšně 
vyléčit až 97  % pacientů s  karci-
nomem prostaty nízkého rizika 
a více než 90 % pacientů se středně 
rizikovými nádory prostaty. Paci-
enti mají po léčbě vysokou kvalitu 
života a  riziko impotence, které 
je po  chirurgické léčbě vysoké, 
je nízké. Inkontinence, tedy únik 
moči, se po  protonové léčbě kar-
cinomu prostaty časného stadia 
téměř nevyskytuje a  riziko jejího 
vzniku je menší než 1 % na rozdíl 
od  operace. Nespornou výhodou 
protonové léčby je také podstatně 
nižší časová náročnost pro pacien-
ty. Protonová léčba je ambulantní 
a trvá pouze pět dní u časného sta-
dia  karcinomu  prostaty, a  21  dní 
u pokročilého stadia.

Nejčastější diagnózou, kterou 
léčíte u žen, je karcinom 
prsu? 

Ano, je to tak. Jelikož se dnes 
dokáže vyléčit téměř 90 % žen, 
pokud je onemocnění zachyceno 
včas, je naším cílem, aby jejich ži-
vot po radioterapii (ozařování) byl 
bez dalších omezení a zdravotních 
komplikací. Při  protonové léčbě 
karcinomu levého prsu dokážeme 
ozářit prs a  hrudní stěnu tak, že 
můžeme minimalizovat nežádou-
cí ozáření srdce, věnčitých tepen 
a  plic. Tím dokážeme předcházet 
riziku vzniku srdečních a plicních 
onemocněních, které by se při je-
jich ozáření mohly v  horizontu 
10-20 let projevit. Díky tomu, že 
jsme v  PTC vyvinuli inovativní 
a  jedinečné postupy, patří naše-
mu Centru přední místo na světě 
v  léčbě karcinomu prsu protono-
vou radioterapií. 

a  sluchového nervu nebo míchy. 
U  pacientů s  karcinomem jícnu 
dokážeme ochránit míchu a  srd-
ce. Tak bychom mohli pokračovat 
diagnózu od diagnózy. Obecně lze 
shrnout, že protonová léčba doká-
že zásadně ovlivnit kvalitu života 
pacienta v průběhu léčby, i po je-
jím skončení. 

Co čeká pacienta, kterému 
 diagnostikují v jeho kraji něja-
ké nádorové onemocnění? Jak 
se k vám dostává?

Protonové centrum se stalo sou-
částí Národního onkologického 
centra. Nejpřímější cesta je proto 
ta, že pacientovi na  příslušném 
onkologickém pracovišti dopo-
ručí léčbu v  Protonovém centru. 
Díky naší úzké spolupráci s  ko-
legy z celé ČR a propojení našich 
týmů se k  nám tak dostane paci-
ent velmi snadno. Další možností 
je, že nás pacient sám kontaktuje 
- zavolá na  naši infolinku, nebo 
pošle e -mailem dotaz na náš Kli-
entský servis. Do 24 hodin od nás 
dostane informace, zda je vhodný 



Určitě byste neměli zmeškat naplno rozkvet-
lé astry (které se dnes skrývají pod odborným 
názvem Symphyotrichum). Jejich květenství se 
vyznačuje žlutým terčem a okrajové jazykovité 
květy mohou hrát od čistě bílé, přes růžovou až 
po fialovou. Ve venkovní mexické expozici stá-
le můžete obdivovat mexické jiřinky se žlutým, 
růžovým či červeným květenstvím. Symbolem 
podzimu jsou jistě i  ocúny, jedovaté krásky 
s velkými květy, u kterých je dobré se vyvarovat 
dotyku. Věděli jste, že ocúny po opylení vytvoří 
semena umístěná v blízkosti podzemní cibule, 
které se objeví společně s listy na jaře? I proto se 
mu ve středověku říkalo filius ante patrem (syn 
před otcem). 

Říjen je také ve  znamení různě barevných 
plodů, které lákají ptactvo k sezobnutí. Na skal-
ce lemující skleník roste drobný stromek s pře-
vislými větvemi – jedná se o jabloň v kultivaru 
Royal Beauty, která má velmi drobná jablíčka, 
ne větší jak plody třešně. Stejně taková jablíčka 
má i starobylá jabloň ve východoasijském háji. 
Poznáte ji podle křivolakého kmene a již zmi-
ňovaných červených mini jablíček. 

Postupně se začínají vybarvovat i stromy, a to 
je neskutečná podívaná. Sytě žlutou barvou se 
zbarvuje korkovník amurský, který se dříve hoj-
ně používal k získávání korku. Do stejné barvy 
se začíná vybarvovat i  liliovník tulipánokvětý 
nebo jinan dvoulaločný, který je rostlinnou 
dvoudomou (rozlišené pohlaví na samce a sa-
mici). Pokud se půjdete podívat pod samici 

Zářivé barvy v botanické
Rok se přehoupl do své podzimní části, která už je ve venkovních prostorách bo-

tanické zahrady výrazně znát. Jako kdyby malíř vylil omylem své barvy na všechny 
stromy, keře i rostliny. A když do toho vysvitne slunce, o barevnou podívanou není 
nouze. V mnoha případech záleží na průběhu počasí, které ovlivňuje to, jakým způ-
sobem se rostliny vybarví a jakým způsobem umožní návštěvníkům si tuto krásu 
vychutnat. 

Více informací a tipů naleznete na našich webových stránkách www.botanickateplice.cz

(v  blízkosti sbírky denivek), tak můžete ucítit 
opravdu nepříjemný zápach. Vězte, že to způ-
sobují dužnatá semena jinanu, která na podzim 
páchnou po směsi organických kyselin. Pokud 
oloupete dužnatou část a očistíte semena, pak si 
můžete vychutnat východoasijskou pochoutku. 
Žlutě se zabarvily i naše dva nejstarší exemplá-
ře stromů – nahovětvec dvoudomý, který jako 
jeden z prvních stromů v zahradě opadá. 

Nejsou to ovšem jenom listnaté stromy, které 
se pěkně vybarví. Pamatujete si na sekci „opa-
davé jehličnany“? Asi první, kdo vás napadne 

je modřín, typické zástupce světlé tajgy severu 
Evropy. V  botanické zahradě si můžete obzo-
ry rozšířit i o další zástupce. Rezavě zabarvené 
jehličí můžete pozorovat u metasekvoje čínské, 
která byla objevena až ve 40. letech 20. století 
v Číně. Na zimu jí opadávají celé větévky. Stej-
ně tak opadává i tisovec dvouřadý, vlhkomilná 
rostlina ze Spojených států amerických. 

Přejme si, aby říjnové počasí vyšlo na  jed-
ničku a zlatavé slunce rozzářilo poslední květy 
a barevnou paletu listů. Jsme tu pro vás od 9.00 
do 17.00 hodin.

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

Pro vyznavače turistiky i milovníky sakrálních památek je tu nová poutní 
a turistická trasa Via Sacra postupně budovaná a propagovaná v rámci 
projektu č.100279636 VIA SACRA – příspěvek k zachování a propagaci 
společného kulturního dědictví spolufinancovaný z prostředků Evropské 
unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Stationen der Via Sacra 
Stacje na szlaku Via Sacra | Zastávky na Via Sacra

Stand 2021 |    Die Nummerierung der Stationen bedeutet keine Wertung oder dauerhafte Markierung, sie entspricht dem derzeit aktuellen Stand der touristischen Route.
Stan 2021 |    Numeracja punktów nie oznacza klasyfikacji poszczególnych stacji ani trwałego oznakowania szlaku, odpowiada jedynie aktualnemu statusowi trasy turystycznej.
Stav 2021 |    Dané číslování zastavení nepředstavuje žádné hodnocení nebo trvalé značení, odpovídá pro tuto dobu aktuálnímu stavu turistické trasy.

262 km

558 km

Via Sacra - Radpilgerroute
Via Sacra - niemiecka trasa dla pielgrzymów rowerowych
Via Sacra - německá cyklostezka

Via Sacra - tschechische Radpilgerroute
Via Sacra - czeska trasa dla pielgrzymów rowerowych
Via Sacra - česká cyklostezka
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Trasa Via Sacra čítá 20 poutních zastavení na území ČR, Německa a Polska. Provede 
Vás po jedinečných památkách s neobyčejnou kulturní a duchovní hodnotou. Via Sacra 
na českém území má 8 zastavení, mezi které patří kostel Navštívení Panny Marie 
v Hejnicích, bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, kaple sv. Anny 
v Mnichově Hradišti, Johanitská komenda v Českém Dubu, Loretánská kaple v Rumburku, 
klášter v Broumově, poutní areál v Horní Polici a kostel Nalezení sv. Kříže s barokní 
zahradou v Liberci.
Via Sacra má co nabídnout všem věkovým i zájmovým skupinám. Trasy je možné 
libovolně kombinovat, krátit nebo rozdělit. Například můžete začít od nejzápadnějšího 
zastavení, kterým je Horní Police s kostelem Navštívení Panny Marie. Poté lze pokračovat 
k bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Zde můžete skončit nebo 
se rozhodnout kam dál. První variantou je Rumburk, kde se nachází kouzelná loretánská 
kaple. Z Rumburku se poutníci mohou vydat přes Oybin do Liberce ke kostelu Nalezení 
sv. Kříže. Druhou variantou cesty z Jablonného v Podještědí je Český Dub, který se pyšní 
zapomenutou a znovu objevenou johanitskou komendou. Odtud opět vedou dvě trasy. 
Jedna Vás dovede do zámku v Mnichově Hradišti ke kapli sv. Anny, druhá zase na sever 
do Liberce, skrze který pokračujete do Hejnic. Tudy se dostanete k úpatí Jizerských 
hor, kde se rozkládá areál kostela Navštívení Panny Marie při františkánském klášteře. 
Na ty nejodvážnější čeká několikadenní pouť do Broumova s odměnou v podobě tamního 
impozantního kláštera.
Ať si zvolíte jakoukoliv variantu, můžete si být jisti, že Vás čeká mnoho radosti z aktivního 
pohybu, krásné zážitky spojené s pobytem v přírodě i objevování pozoruhodných míst 
evropského rozměru.
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Stezkou Via Sacra
za hranice času i států
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7 Nemovitosti

• PROSÍM o  pomoc s  bydlením v  Teplicích 
nebo okolí, přednostně v  domě (nenáročné, 
ale více prostoru na věci). Starším nájemcům 
mohu i pomoci s různými službami a oprava-
mi. Vše podle dohody. Je mi 66 let a mám bez-
problémového psa. Volejte kdykoli a ptejte se 
na cokoli. Tel.: 704 369 051 nebo 775 495 113. 
(21100701)
• HLEDÁM k  pronájmu, nebo prodeji poze-
mek např. louka od 2 000 m2 a více. Oplocení 
a  zpevněná plocha vítány. Tel.: 604  808  536. 
(21100702)
• NABÍZÍM k dlouhodobému pronájmu pod-
krovní mezonetový byt o ploše 100 m2. Byto-
vá jednotka je po celkové rekonstrukci, zatep-
lená s  novým plynovým topením. Ve  spodní 
části se nachází obývací pokoj spolu s kuchy-
ní, dětský pokoj, koupelna a odděleným WC. 

V patře 2 ložnice. Veškeré vybavení je součástí 
nájmu. Preferuji pracující nájemníky, nekuřá-
ky. Možnost soukromého parkování a  využí-
vání zahrady po osobní dohodě. Při podpisu 
nutno složit nájemné na  dva měsíce a  dvě 
kauce ve  výši nájemného. Zálohy na  vodu, 
elektrickou energii a plyn si nájemník hradí sa-
mostatně. Volné od září 2021. Cena 12 000 Kč/ 
měsíc. Tel.: 604 594 172. (21100703)

2 Byty

• SHÁNÍM ke  koupi byt i  v  původním stavu 
o  velikosti: 2+0, 2+1, případně 3+1 /4+1/ 
v  Mostě nebo Litvínově, i  v  okolí. Cena roz-
hoduje, a  proto byt může být i  v  původním 
stavu a rekonstrukci bych si zajistil prostřed-
nictvím svých známých svépomocí. Byt může 
být i  družstevní nebo v  osobním vlastnictví. 
Platba ihned v  hotovosti. Tel.: 778  476  756. 
(21100201)

• PRONAJMU dlouhodobě 2+1 s  balko-
nem v  Teplicích. Dohoda. Tel.: 739  534  516. 
(21100202)
• PRONAJMU 2+1 s lodžií v klidném prostředí 
v Teplicích Řetenicích, v okolí veškerá vybave-
nost, nemocnice. Dohoda. Tel.: 739  534  516. 
(21100203)
• KOUPÍM byt v  činžovním domě nebo 
ve vile. Osobní vlastnictví. Rychlé jednání, do-
hoda jistá. Tel.: 775 571 901. (21100204)
• NABÍZÍM k  pronájmu byt 1+kk o  ploše 33 
m2 v  přízemí rodinného domu v  Teplicích. 
Vlastní vchod. Byt je po celkové rekonstrukci, 
plně vybavený: kuchyňská linka je na  míru, 
včetně spotřebičů, plynová kamna, digestoř, 
mikrovlnka, pračka, lednička. Obývací pokoj: 
televize. Koupelna: sprchový kout atd. 
Možnost parkování před domem. V  místě 
je veškerá občanská vybavenost. Cena 
nájemného: 8  500 Kč + zálohy na  měsíční 
náklady 1 osoba - 2  700 Kč + 2. os. 600 Kč. 

Vratná kauce 25  500 Kč. Tel.: 603  253  014. 
(21100205)

1 Auto – moto

• PRODÁM 4 pneu na  discích Continental 
175/65/14 (z Opel Astra 1998 - 1,6), držák (no-
sič na střechu), 2 ks nosičů kol na střechu, 2 ks 
nosičů lyží na  střechu, 1 ks sněhové řetězy, 
1 ks zvedák. Možno i  jednotlivě. Cena doho-
dou. Tel.: 723 699 829. (21100101)
• RÁD bych koupil na ježdění nebo renovaci ja-
koukoliv Jawa, MZ, ČZ, Simson, Pávek, Pionýr, 
550, 555, 125, 175, 250, 350, Pérák, 500 OHC, 
Simson, díly /motor/. Stav nerozhoduje. Děkuji 
za nabídku. Tel.: 723 971 027. (21100102)
• PRODÁM čtyři železné disky na  Suzuki 
Vitara, Jimny, Samurai, cena 500 Kč za kus. T-
-6JJX15-1490 12/90 M MADE IN BRAZIL 4 4 9. 
Osobní odběr. Kostomlaty p. Mil., okres Tepli-
ce. Tel.: 724 524 923. (21100103)

BYTY

NEMOVITOSTI

AUTO-MOTO



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

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

Váš specialista na pneumatiky
a podvozkové části vozuC
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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
R10-21
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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

R10-21

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

R10-21

www.chutnekrabicky.cz

Krabičková dieta
My zdravě uvaříme
a vy zdravě zhubnete

Rozvoz zdarma!
Teplicko a okolí

tel. 
775 675 728 

10
9-
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 

R10-21

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

R10-21

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

R10-21

POTŘEBUJETE 
OPLOTIT

POZEMEK?
PLOTOVÉ CENTRUM

TEPLICE - PROSETICE
Příčná 141

Tel.: 604 351 718
Vlková Anna

anna.vlkova@seznam.cz

R10-21

VÝPRODEJ -
VÝHODNÉ CENY

různých pletiv
a dalších komponent

pro stavbu plotů

PLOTOVÉ CENTRUM
Teplice - Prosetice

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

R10-21

BEZÚDRŽBOVÉ
DŘEVO/PLASTOVÉ

PLOTY
PRODEJ I MONTÁŽ 

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček

Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz

R10-21

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

R10-21

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

 

R10-21

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky,
zahradní substrát,

mulčovací kůra

www.telasko.cz
Tel. 608 209 622

R1
0-
21

Martin Dočekal
Telefon: 604 68 44 75

Duchcov

Malířské - lakýrnické, tapetářské práce

Váš inzerát
v drážďanském
týdeníku vyjde

ve 233.000 výtiscích
za cenu již
od 800,- Kč 

Kontakt v ČR:
sekretariat@agenturais.cz

telefon: 602 426 526

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

R10-21

VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

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

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

Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice

Tel. 417 534 504, 774 708 222

R10-21

R10-21 Silniční a odtahová služba

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

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. R10-21

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ horolezeckou technikou,

frézování pařezů
Tel.: 608 360 681 R10-21

INZERCE

3 Děti – různé

• PRODÁM dětské boty, různé velikosti, 
po  jednom dítěti (chlapec). Cca od  1 roku 
do 10 let. Některé úplně nové nebo málo no-
šené. Velmi levně. Všechny boty jsou vypra-
né v pračce nebo čistě umyté. Pouze osobní 
odběr. Kostomlaty pod Milešovkou. Mobil: 
724 817 336. (21100301)
• 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 bli-
kačka (červené světlo) pod sedlem. Původní 
cena 7  500 Kč, nyní 1  000 Kč. Pouze osobní 
odběr. Okres Teplice. Mobil: 724  817  336. 
(21100302)
• PRODÁM sadu chráničů zn. Firefly Leisure-
line Jr. 2.0 velikost S, 3 dílnou – ruce, kolena, 
lokty. Pouze 2x použity chrániče na  kolena, 
zbytek zcela nové, nepoužité. Zakoupeno 
v  kamenném obchodě, máme v  původním 
obalu, návod k  použití + paragon. Původní 
cena 399 Kč, nyní 159 Kč. Pouze osobní odběr. 
Okres Teplice. Tel.: 724 817 336. (21100303)
• 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. (21100304)
• NABÍZÍM krabici velmi pěkných hraček pro 
nejmenší, závěsné na kočár, postýlku, plyšáč-
ky, zvířátka apod., 280 Kč. Tel.: 602  954  145. 
(21100306)
• PRODÁM dětskou helmu na  kolo modro-
bílou zn. Trigger FS-104B, velikost 54-58 cm. 

Helma je z kamenného obchodu v Teplicích, 
původní cena 599 Kč, nyní 150 Kč. Po jednom 
dítěti, čistá, nepoškozená, vzhled nové. Jsme 
slušná a čistotná rodina. Osobní odběr. Okres 
Teplice. Mobil: 724 817 336. (21100305)
• KOMFORTNÍ autosedačka 9-36 kg, pětibo-
dové pásy s  nast. délky pásu, homologace 
ECE R44/04, poloh. hlavová opěrka, nová se 
zárukou 2 roky. 1  490 Kč. Tel.: 776  495  506. 
(21100307)

8 Oděvy

• NASTÁVAJÍCÍ mamince levně dohodou 
prodám oblečení na  miminko od  novoro-
zeneckých velikostí do  8 měsíců, body, ko-
šilky, dupačky, overaly, trička, soupravičky, 
mikiny, tepláčky, kalhoty, pytel na spaní. Tel.: 
605 864 376. (21100801)

10 Různé

• PRODÁM pianino „Zimmermann“, cena 
15-20 tis. Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel: 
774 448 683. (21101001)
• PRODÁM suché pečivo, chleba, hous-
ky, pytel o  váze 12-14 kg, cena 100 Kč. Tel.: 
732 342 115. (21101002)
• PRODÁM historický pluh jednoradliční ruční, 
tažený koněm. Tel.: 606 820 107. (21101003)
• OCENÍME - vykoupíme obrazy a rámy. Gale-
rie - tel.: 733 511 224. (21101004)
• DLE KATALOGU oceníme a  zaplatíme 
mince, bankovky, známky. Tel.: 603  230  673. 
(21101005)
• VYKUPUJEME medaile, odznaky, vyzna-
menání a  zbraně. Military. Tel.: 775  691  189. 
(21101006)

• IHNED zaplatíme hodinky: kapesní, náram-
kové a budíky. Tel.: 737 397 806. (21101007)
• PRODÁM starý šicí stroj na kovové podnoži, 
vhodný na chatu, za 300 Kč. Tel.: 723 775 227. 
(21101008)

9 Potřeby do domácnosti

• PRODÁM odstředivý odšťavňovač Sage 
BJE 820, málo používaný, za  400 Kč. Tel.: 
606 846 883. (21100901)
• PRODÁM šuplíkovou komodu masiv, deska 
zelený mramor, šicí stroj „Minerva“ ponořova-
cí, v  perfektním stavu, 2 televizory, digitální 
kameru „Canon“, fotoaparát „Praktica“ + ob-
jektiv, přenosný přehrávač na  DVD „Sencor“, 
parabolu + držák na satelit, červený kufříkový 
psací stroj, velikou rohovou sedačku s  úlož-
ným prostorem (zelená), malou el. ždímačku 
a další věci vhodné do bytu i na chalupu. Zn.: 
Stěhování. Tel.: 704 520 930. (21100902)

11 Seznámení

• ŽENA 84 let, vitální, štíhlá, 160 cm, nekuřač-
ka hledá nezadaného kamaráda nekuřáka. 
Tel.: 705 214 813. (21101101)
• KŘESŤAN (evangelík), 49 let 177/76 hledá 
křesťanku (z  evangelické církve) přibližně 
ve  stejném věku, pro společnou cestu živo-
tem v  lásce, laskavosti, radosti, vzájemné 
opoře. Tel.: 705 125 571. (21101102)
• RÁD se seznámím se štíhlou nezadanou 
ženou nekuřačkou, menší postavy, z  vesnice 
okolo Mostecka, která by měla zájem o  pro-
žití hezké dovolené, a  která ráda řídí auto 
- není však podmínkou. Já - 77/164/69. Tel.: 
792 430 281. (21101103)
• HLEDÁM ženu kolem 70 let z UL a blízkého 
okolí, která má ráda přírodu, chalupaření, ne-

kouří. Jsem nekuřák, téměř abstinent, střední 
postavy. Tel.: 608 206 051. (21101104)
• 77LETÁ vdova, docela obyčejná žena, hledá 
obyčejného pána přiměřeného věku, kama-
ráda, nekuřáka z okolí Litoměřic. Auto vítáno. 
Tel.: 724 957 525. (21101105)
• NEKUŘAČKA 68/168, delší dobu rozvede-
ná, hledá hodného muže, který nechce být 
ve stáří sám. Teplice a okolí. Tel.: 604 694 829. 
(21101106)
• NEKUŘAČKA SŠ 68/167/65 kg částečně 
pracující postrádá do  podzimu života i  roč-
ního období bez slunce charakterního přítele 
přiměřeného věku a všestranných zájmů. Po-
hyb = život, proto relaxuji v přírodě na kole, 
ve vodě a trochu na kultuře. Teplice. Zn.: Žít, 
nejen přežívat. Tel.: 733 352 443. (21101107)
• PŘESVĚDČÍ mne obyčejný upřímný muž, 
že se dá i na inzerát najít normální nezadaný 
muž ve věku 71-77 let, který taky nechce být 
sám a  samota ho tíží, jako mne. Tak zavolej 
rozvedené sedmdesátnici 160 cm, nekuřač-
ce, bydlící ve  svém bytě. Tel.: 737  088  583. 
(21101108)

12 Zaměstnání

• DĚTSKÁ sestra s  pedagogickou školou 
a celoživotní praxí u dětí 0-10 let v jeslích, MŠ 
i  dětské ordinaci apod. se moc ráda postará 
o  vaše děti v  době jejich nemoci, doprovod 
do  školy a  zájmových činností. Jsem seni-
orka, ale děti stále miluji. Mám ráda pejsky, 
o  které se též dovedu postarat. Info na  tel.: 
733 352 443. (21101201)
• ZDRAVOTNÍ sestra v důchodu, již nepracu-
jící, pomůže vašim stárnoucím rodičům nebo 
jen ženě v domácnosti, při nákupech i s péčí 
o  ně samé. Několik let jsem se starala o  své 
rodiče. Tel.: 704 196 958. (21101202)

DĚTI

ODĚVY

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

RŮZNÉ

ZAMĚSTNÁNÍ

SEZNÁMENÍ



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


