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Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou

Hledáme posily do výroby
a další profese

• Seřizovač
• Konstruktér
• Manažer údržby
• Elektromechanik
R10-21
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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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Železniční trati Lovosice – Most nikdo neřekne jinak než Švestková dráha. Pravidelný provoz
na 44 km dlouhé trati právě z Lovosic do Mostu byl zahájen 19. prosince roku 1898 a trval až do
8. prosince 2007. Nebýt železničních nadšenců, kteří zde i po ukončení provozu pořádali mimořádné
jízdy historických vlaků, nikdo neví, jak by tato malebná lokálka dopadla. Mimochodem, přezdívku
Švestková dráha této lokálce dali po zahájení provozu zde žijící sudetští Němci. V okolí tratě se
totiž nacházelo velké množství švestkových sadů, které ale postupně zdecimovala nemoc šarka.

Švestková dráha

V průběhu dvou let nový majitel
trať i okolní nemovitosti opravil
do perfektního stavu a nainstaloval potřebné technologie pro
testování. Švestková dráha se tak
stala nejmodernější regionální tratí v Evropě. Jsou zde totiž technologie, které najdete pouze na koridorových tratích. Co se týče
železničního provozu, společnost
AŽD nejdříve spustila víkendovou
turistickou linku T4, a protože byl
o vlaky velký zájem, po dohodě
s Ústeckým krajem byl v prosinci
roku 2019 obnoven každodenní
železniční provoz v rámci linky
U10 Litoměřice horní nádraží –
Most.
Společnost AŽD se nákupem
lokálky zapojila také života obcí,
které lemují Švestkovou dráhu.
Kromě toho, že vypravuje mimořádné parní vlaky, pořádá také
speciální akce v pravidelných spojích o Velikonocích, na začátku
prázdnin, na Mikuláše atd. Největší kulturní akcí je od roku 2018,
kdy Švestková dráha oslavila 120.
výročí, zářijový Hudební festival
Švestkové dráhy a Třebívlické vinobraní. Kromě ochutnávky kvaI přes snahy o udržení Švestkové dráhy v co nejlepším technickém stavu ji v roce 2016 stát
vyhodnotil jako zbytnou a nabídl
ji k prodeji. Nabídky Správy železniční dopravní cesty využila
společnost AŽD Praha, která ji
odkoupila s tím, že z lokální tratě na zrušení vybuduje moderní
zkušební polygon, na němž bude
testovat své nejmodernější zabezpečovací a sdělovací technologie
pro železnici, včetně plánovaných
autonomních regionálních vlaků
bez strojvedoucích, a obnoví na ní
každodenní železniční provoz.
4

litních vín a burčáku si návštěvníci každý rok užijí bohatý kulturní
program. Letos v třebívlickém zámeckém parku a na Komenského
náměstí vystoupili kromě jiných
Anna K., Michal David, Jiří Pavlica s Hradišťanem, Adam Mišík
anebo O5 a Radeček, akci slovem
provázeli Agáta Hanychová, Barbora Tlučhořová a Josef Melen.
Také Zámecké vinařství Johann
W výrazně ovlivnilo popularitu
a návštěvnost Třebívlic, které se
nacházejí na jihozápadě okresu
Litoměřice v Ústeckém kraji. Produkují skvělé víno a přibyl restaurační provoz i penzion, čímž se
zvýšila atraktivita této obce.
Ale zpět ke Švestkové dráze.
Přes více než stoletou existenci má
tato lokální trať svým uživatelům
co nabídnout – velké množství památek v blízkém okolí a nádhernou krajinu Českého středohoří,
která je příznivá jak pro pěší, tak
i cyklistické výlety.
Pokud se chcete dozvědět více
o Švestkové dráze, včetně tipů
na zajímavé výlety, doporučujeme
navštívit webové stránky www.
svestkovadraha.cz.

Staňte se součástí týmu!
Hledáme posily do výroby:

Obráběč
Operátor výroby - tvarování
Nabízíme:
 Roční příspěvek na dovolenou 6000 Kč
 Týden dovolené navíc
 Dotované podnikové stravování
 Firemní benefitní program 3000 Kč ročně
 Příspěvky na penzijní pojištění 950 Kč
 Příspěvky na dětskou rekreaci, firemní akce aj.

Požadujeme:
 Manuální zručnost, spolehlivost, samostatnost
 Orientace ve výkresové dokumentaci
 Ochota pracovat na směny

U obráběče navíc:
Vzdělání strojírenského zaměření; CNC obráběč; obráběč kovů,
mechanik strojů – vyučen. Orientace ve výkresové dokumentaci kontrola a měření dílů. Kreativní myšlení.
Praxe s řízením CNC strojů výhodou.

Kontakt:
UNIFRAX s.r.o., Ruská 311, Pozorka 417 03 Dubí
E-mail: ehrabacova@unifrax.com • Tel.: 721 503 934

Více na www.pracevunifraxu.cz
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LIONS

– Liberty Intelligence Our Nation´s Safety
– Svoboda, porozumění, bezpečí našich vlastí.

Lions Club v Teplicích
slaví 30 let od založení

Velké oblibě se těší každý ze čtyř stánků na Vánočních trzích s prodejem „svařáku“ v originálních vánočních
hrnečcích.

Myšlenka Mezinárodního sdružení klubů Lions se zrodila v hlavě
chicagského obchodníka Melvina Jonese. Věřil, že klub místních
obchodníků by mohl rozšířit pole
svých zájmů ke zlepšení úrovně
společnosti v jeho okolí a na celém světě. První setkání se konalo
7. června 1917 v Chicagu v USA.
Již tři roky po svém založení se
hnutí stalo mezinárodním, když
vznikl v roce 1920 první klub
v Kanadě.
Dnes lionské hnutí působí
po celém světě a snaží se pomáhat
lidem, kteří se bez pomoci cizích
neobejdou. Lions Club International je největší veřejně prospěšná
organizace na světě. Její motto
„We Serve“ (Sloužíme) nejlépe vystihuje činnost zhruba 1,5 milionu
členů po celém světě. Od začátku
hnutí bylo hlavním smyslem po6

máhat lidem se zrakovým postiže- v České a Slovenské republice rením, především na africkém kon- gistrován Ministerstvem vnitra
ČR, čímž se řadí do nejstarší histotinentě (program Sight First).
rie v celorepublikovém lionském
V etickém kodexu lionů je hnutí. Klubové schůze probíhaly
mimo jiné zakotveno:
Svým bližním pomáhat, nešťastným útěchou, slabým podporou a potřebným svým jměním.
Být obezřetný s kritikou a štědrý s chválou. Budovat, ne ničit.
Členství v hnutí Lions není jen
pomáhání lidem, je to také vytváření přátelství a získávání cenných
vůdčích dovedností.

Historie a činnost Lions
Clubu (LC) Teplice
V současné době má lionské
hnutí v České republice 25 klubů
s více než 650 členy. LC Teplice
je evidován od června 1990 a dne
23. října 1990 byl jako pátý klub Pečení zásob pečiva pro Vánoční trhy

v Lázeňském domě Beethoven,
později v hotelu Prince de Ligne
v Teplicích. Prvním prezidentem
klubu byl Jan Tůma.
Mimo klubové akce LC v Teplicích byla využita i aktivita jeho
členů při zakládání Oftalmologického centra pro školení lékařů
pro východní Evropu a Asii v Praze na Vinohradech. LC Teplice
se vždy snažil naplnit své poslání
v oblasti veřejného prospěchu
a zejména i dobročinnosti. Jako
příklady lze uvést finanční dary
na zmírnění následků přírodních katastrof v České republice
i ve světě, ale i na výstavbu nové
nemocnice v Keni. Další prostředky byly v minulém období
poskytnuty Nadaci pro děti při
selhání ledvin, Dětskému domovu v Krupce, Dětskému domovu Bořislav, Domovu důchodců
v Bystřanech, Domovu spokojeného stáří v Žalhosticích, Domovu
důchodců Na Mlýnici, Nemocnici v Teplicích, Kojeneckému
ústavu v Teplicích, Konzervatoři
Jana Deyla pro zrakově postižené
v Praze aj. Hodnota finančních
prostředků pro potřeby těchto institucí již převýšila 3,5 milionu Kč.
Významnou každoroční akcí,
kterou tepličtí lioni finančně zajiš-

Lví očko – každoroční měření zraku dětem v mateřských školkách

ťují, je měření zraku dětem ve školkách po celém teplickém okrese.
Každý rok se změří více jak 1 200
dětí a u 20 % z nich je nalezena oční
vada. Odborně tuto akci vede paní
Kateřina Novotná a členové LC se
střídají jako pomocníci při měření
ve školkách. Klub několikrát přispěl
také handicapovaným sportovcům
a pomohl tak zajistit jejich často
velmi úspěšnou účast na paralympiádě či jiné světové sportovní soutěži. Tepličtí mnohokrát finančně
dobročinně přispěli tam, kde to mimořádná situace vyžadovala. Naposledy letos jako první klub zaslali
finanční pomoc na odstranění škod
po tornádu na Moravě.
„Zúčastňujeme se také mezinárodního lionského dění. V minulých letech jsme například přivítali
dvě italské návštěvy v Teplicích
– Liony z Ascoli Piceno a Liony
z Domodossola. Recipročně se
teplický LC zúčastnil také několikadenní návštěvy v těchto klubech

v Itálii. Zástupci našeho klubu byli
i na velké sportovní a společenské
akci v Itálii, kde se konalo Lionské
mistrovství Itálie ve sjezdovém lyžování. Bylo to v Bormiu a v Bressanone a vždy se zástupci LC Teplice umístili na stupních vítězů“
říká Martin Dlouhý, který mimochodem teplický klub úspěšně
reprezentoval na tomto lyžařském
sjezdařském mistrovství.
Pravidelná akce, kterou LC
Teplice pořádá, jsou již tradiční
Vánoční trhy na teplickém Zámeckém náměstí – letos již podvanácté. Vánočním trhům předchází
předvánoční setkání, kdy v pekárně členové pro vánoční trhy pečou
vánočky a uzly. „Jsme vděčni za tu
velkou popularitu a jedinečnou atmosféru Vánoc, kterou návštěvníci
trhů každý rok dovedou na malebném náměstí před teplickým
zámkem vytvořit, a na setkání se
těšíme i letos“, zve prezident teplického klubu Roman Dietz.

LIONS CLUB TEPLICE
pořádá

12. VÁNOČNÍ TRHY
Zámecké náměstí Teplice
11. a 12. prosince 2021 10:00–19:00 hod.
Stánkový prodej
Svařené víno s hrníčkem, tradiční adventní hodování, farmářské výrobky, sýry, zabíjačkové pochoutky, vánoční pečivo, koláče,
staročeský trdelník, langoše, medovina, vánoční punč, Staročeský likér, Krkonošská medovina, koření, perníčky, šály, čepice, rukavice,
keramické výrobky chráněných dílen Arkadie, prodej chvojí, jmelí, keramiky, sypaných čajů, vánočních dekorací,
adventních věnců, dárkového zboží a mýdel, šperků z kamenů, smaltu, oceli, drátků, ozdob aj.

Adventní koncerty 2021
10:00
13:00
13:05
13:30
14:00
14:05
15:00
15:05
16:00
16:05
17:00
17:30

sobota 11. 12.

Zahájení vánočních trhů
Troubení ze zámeckého balkonu
MŠ Jaselská
Komořinka - ZUŠ Bílina
Troubení ze zámeckého balkonu
Krušnohorský pěvecký sbor
Troubení ze zámeckého balkonu
Petra Börnerová band
Troubení ze zámeckého balkonu
Lenka Slabá a Triolla
Troubení ze zámeckého balkonu
Tomáš Kočko a orchestr

Vstup zdarma

10:00
13:00
13:05
13:35
14:00
14:05
15:00
15:05
16:00
16:05
17:00
17:05
18:00

neděle 12. 12.

Zahájení vánočních trhů
Troubení ze zámeckého balkonu
MŠ Na Kopečku
MŠ Pramínek
Troubení ze zámeckého balkonu
MŠ Cibuláček
Troubení ze zámeckého balkonu
Pěvecké sbory žáků ZUŠ Teplice
Troubení ze zámeckého balkonu
Poupata - ZŠ Maršovská
Troubení ze zámeckého balkonu
Paul Batto Trio
Hambaeros

V rámci Vánočních trhů se koná veřejná sbírka použitých brýlí, která bude použita na podporu zrakově postižených v rozvojových zemích.
Sběrné místo bude umístěno ve stánku Lions Clubu Teplice na Zámeckém náměstí během konání Vánočních trhů.

sobota 11. 12. a neděle 12. 12.

neděle 12. 12. 19:00

Regionální muzeum v Teplicích
14:00-18:00

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Tradiční vánoční dílna na teplickém zámku

výroba vánočních ozdob, pečení vánočního cukroví, zdobení
perníčků, malování na porcelán firmy Český porcelán Dubí, a. s.,
ukázka tradičních vánočních zvyků
Vstupné: 50 Kč

Součástí vstupného je volný vstup na výstavy
Něžná krása krajky a obrazy Markéty Pragerové
Fler jarmark a Vánoční výstava ZUŠ Teplice
v Jízdárně teplického zámku mají samostatné vstupné.

Oratoř děkanského kostela sv. Jana Křtitele
10:00-18:00

Alena Marie Kartáková

tradiční vánoční výstava keramičky
Babička bude vařit čaj...

kostel sv. Jana Křtitele
Petra Borecká - soprán
Barbora de Nunes-Cambraia - mezzosoprán
Matěj Kotrba - tenor
Petr Matuszek - baryton
Brixiho komorní soubor Teplice
sbormistři Zdeněk Pavlovský a Vratislav Řezáč
Krušnohorský pěvecký sbor, sbormistr Petr Benda
Smíšený sbor Konzervatoře v Teplicích
sbormistr: Roman Pallas
Symfonický orchestr Konzervatoře Teplice
dirigent: Jiří Knotte
Vstupenky lze zakoupit v pokladně Domu kultury Teplice
(www.dkteplice.cz)

Vánoční trhy se konají ve spolupráci s Domem kultury Teplice a za finančního přispění Statutárního města Teplice.
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Podivuhodná vod
oda, jak ji neznáme
5 VĚCÍ, KTERÉ
JSTE O VODĚ
(MOŽNÁ) NEVĚDĚLI
1

JEDNODUCHÁ SLOUČENINA VODÍKU A KYSLÍKU, JEJÍŽ TŘI SKUPENSTVÍ NÁM
PŘINÁŠEJÍ KRÁSU, RADOST I UŽITEK. TO PEVNÉ MÁME RÁDI V ZIMĚ A VYUŽÍVÁME
JEJ K NEJRŮZNĚJŠÍM RADOVÁNKÁM, PLYNNÉ PAK MŮŽEME OBDIVOVAT TŘEBA VE
FANTASTICKÝCH TVARECH MRAKŮ. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRO NÁŠ ŽIVOT A PRO CELOU
PLANETU JE VŠAK SKUPENSTVÍ KAPALNÉ.
Voda nás provází, kamkoliv jdeme. Nejen proto, že je
naše tělo prakticky ze tří čtvrtin z vody složeno. Život na Zemi ve vodě začal a nemůže bez ní existovat
ani dnes.
Že si z kohoutku můžeme kdykoliv natočit dobrou pitnou vodu, ale není samozřejmost. Celý distribuční proces je totiž komplikovaná a nákladná záležitost. Mnozí
si přitom myslí, že by voda měla být zdarma, protože
na tom, dovést ji z přehrady do vodojemu kusem trubky, přece není nic složitého. To je však velký omyl.
Než se voda ze svého povrchového nebo podzemního
zdroje dostane do domácnosti, musí urazit geograﬁcky i technologicky dlouhou cestu. V úpravně čeká surovou vodu řada fyzikálních i chemických procesů,
které zaručují její kvalitu a zdravotní nezávadnost.

Zásobovat tak velké území, jako je severočeský region s více než milionem obyvatel, představuje spoustu úsilí a nasazení více než 1 700 zaměstnanců, kteří
musí nepřetržitě pečovat o všechny úpravny, čistírny, vodojemy a bezmála deset tisíc kilometrů potrubí.
Práce obnáší i nákladné opravy a rekonstrukce, stejně jako plynulý provoz zákaznických systémů.
O spolehlivou dodávku pitné vody pro severní Čechy
se starají společnosti ze skupiny Severočeská voda.
Veškerý vodohospodářský majetek vlastněný městy
a obcemi spravuje Severočeská vodárenská společnost. Provoz zajišťují Severočeské vodovody a kanalizace společně se Severočeskou servisní.

DOSTATEČNÝ PŘÍJEM VODY
JE NEZBYTNOST

Jen málokdo skutečně vypije minimální potřebné
množství čisté vody. To odpovídá přibližně půllitru
na každých 15 kilogramů hmotnosti. Při sportovních
aktivitách a vysokých letních teplotách ale nestačí
ani toto množství.

2

PÍT JE TŘEBA, I KDYŽ
ZROVNA NEMÁTE ŽÍZEŇ

Vodu by si člověk měl dopřávat v průběhu celého
dne. Její příjem totiž nesouvisí jen s žízní, voda
zabezpečuje všechny vnitřní funkce těla a její
nedostatečná konzumace má negativní vliv
na vaši energii, soustředění nebo vytrvalost.

3

PREMIANT PŘES KVALITU VODY

Česká republika patří mezi země s opravdu vysokou
kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem
kontroly jakosti vody z veřejných vodovodů. Pitná
voda dodávaná vodárenskými společnostmi
je u nás kvalitní a bezpečná.

4

19 Z 20 ČECHŮ MÁ VODU Z VODOVODU

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce
2019 v České republice pitnou vodou z veřejného
vodovodu zásobováno 10 090 190 obyvatel,
tedy 94,6 % z celkového počtu obyvatel.

5

SEVERNÍM ČECHÁM
NEDOSTATEK VODY NEHROZÍ

Ústecký a Liberecký kraj jsou na tom v porovnání
s jinými regiony se zásobami vody velmi dobře.
Kromě podzemních zdrojů se mohou obyvatelé
spolehnout hlavně na vodní díla v Krušných
a Jizerských horách, například na nádrže
Přísečnice, Fláje, Křimov, Josefův Důl nebo Souš.
Foto: vodní nádrž Přísečnice

Dušičky v botanické zahradě

Když se řeknou Dušičky a začátek listopadu, jaké počasí se vám vybaví? Mlha, mrholení
a nízké teploty, které ještě více umocňují smutnou atmosféru vzpomínání na zemřelé. Věděli
jste, že lze Dušičky oslavovat i jiným způsobem? Že to nemusí být ponuré a zahalené šedivými barvami, ale naopak veselé, barevné a plné pestrých květin. Přesně takovýto typ oslavy
probíhá v Mexiku a my se vám ho budeme snažit přiblížit při výstavě Día de los Muertos
(Den mrtvých) v Botanické zahradě Teplice. Tento svátek patří v Mexiku mezi ty nejdůležitější a jeho oslavy začínají přibližně
od 22. října a trvají do 10. listopadu, přičemž nejdůležitější část nastává na začátku listopadu (v období našich Dušiček).
Před začátkem Dne mrtvých (Día de los
Muertos) se zdobí hroby a oltáře pro zesnulé,
které jsou umístěny doma nebo v zahradách.
Nechybí portrét obklopený svíčkami a obětinami zahrnující sladký chléb (pan de muerto),
sladkosti, sklenice vody, alkoholické nápoje,
doutníky, ovoce a další. Důležitá je výzdoba
barevnými květy, zejména pak žlutými květy
aksamitníků (neboli afrikánů), které symbolizují slunce a světlo. Dále se přidává pestrobarevný nevadlec, slunečnice, lantana či mečík.
Symbolem mexického Dne mrtvých je smrtka
„Catrina“ nazvaná podle kresby mexického
malíře José Guadalupe Posady z roku 1930.
Proto vás zveme do Botanické zahrady Teplice na výstavu Día de los Muertos. Nechceme
o výstavě prozrazovat příliš, ale součástí je výstava Zapomenuté osobnosti české přírodovědy, kterým je věnováno deset oltářů rozmístěných v celém expozičním skleníku. Víte, komu
se přezdívá Král orchidejí a komu Kníže kaktusů? A po kom se jmenují kamélie? To všechno
se dozvíte na nazdobených oltářích a letáčku,
který dostanete zdarma ke vstupnému.
Mexiko je jednou ze zemí, které je v botanické zahradě věnována zvýšená pozornost.
V letní sezóně můžete obdivovat zajímavou
venkovní expozici se sukulenty a pestrobarevnými letničkami, šalvějemi a jiřinkami. Celoročně lze obdivovat vysazené rostliny v xerickém skleníku, kde jsou to zejména rostliny,

které odolávají delším období sucha. Naopak
v tropickém skleníku to jsou rostliny z vlhkých
lesů potřebující dostatek vody. My v botanické zahradě doufáme, že vás výstava i Mexiko
nadchne stejně, jako nás.
Nezapomeňte se projít po venkovní expozici. Na začátku listopadu určitě hraje stále všemi
barvami. K prvním zbarvujícím se stromům
se přidaly další – třeba takový náš buk lesní.
V malém arboretu máme několik kultivarů,
jejichž listí je zbarvené od zlatavé po hnědou.

Snad vám právě v botanické zahradě dokážeme, že listopad není jenom šedivý a mlhavý
měsíc, ale že má své barevné kouzlo. Pokud nás
budete chtít navštívit ve středu 17. listopadu
o státní svátek, tak jste vítáni – jsme tu pro vás
od 9.00 do 17.00. Vstupné a aktuální informace máme vždy uvedené na webových stránkách
www.botanickateplice.cz. Pokud jste navštívili
výstavu a líbila se vám, můžete nám napsat,
třeba na sociálních sítí jako je Facebook nebo
Instagram.

Více informací a tipů naleznete na našich webových stránkách www.botanickateplice.cz
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Melodica a Nadační fond
Slza zvířat spojili síly při realizaci
videoklipu Šampion
Teplická rocková kapela Melodica spolupracuje s Nadačním
fondem Slza zvířat již 3. rokem a proto přijala s nadšením návrh
p. Ladislava Zimmermanna na realizaci velkého projektu, který
zaštítili generální sponzoři Ivan Koblása - Remax Synergy Teplice - Realitní služby, Autoškola Emco a jako hlavní sponzor Telly
- Ladislav Zimmermann. Melodica byla požádána, aby složila novou píseň a vymyslela příběh pro zamýšlený videoklip. Píseň jsme
nazvali Šampion a vybrali jsme hlavního zvířecího herce z dočasných domovů Galgo v nouzi, který provozuje p. Magda Urbíková
a Ladislav Lacina. Zachráněný pejsek se jmenuje Vikýř z Valdorfu a od začátku jsme si byli jistí, že jsme vybrali dobře. Píseň se
natáčela ve studiích A2Z v Praze a Ježek production v Teplicích.
Společně s Melodica píseň nazpívali další zpěvačky ze Slzy zvířat
- Michaela Burešová, Adéla Sluková, Tereza Taliánová, Nikol Štíbrová, Vanesa Vrbovcová. Samotný videoklip se natáčel v centru
Teplic a v přilehlém zámeckém parku a v Proboštově v dočasných
domovech Galgo v nouzi. Hlavními herci se stali Miroslav Šimůnek,
Tereza Taliánová, Veronika Zimmermannová, Magda Urbíková, Daniel Sekanina a Miroslav Erben. Videoklip měl slavnostní premiéru
11. 9. 2021 na 3. Narozeninovém plese Nadačního fondu Slza zvířat, který se konal v Městských sálech v Teplicích. Ples moderoval
Miroslav Šimůnek a Miss World Czech Republic Karolína Kopíncová. Dne 11. 10. 2021 se klip křtil na mediálním křtu před novináři a za účasti celebrit českého a slovenského showbusinessu,
kterými byli Lucie Zedníčková, Amelie Pokorná Zedníčková, Kristal
Shine, Marie Rosecká, Michael Šeda, Filip Antonio, Raege, Dominika Lukešová, Kristýna Morávková a dalšími. Celou akci opět skvěle
moderoval Miroslav Šimůnek. Děkujeme sponzorům bez kterých
by to nešlo: Výroba lahůdek Šlepr s.r.o., Superdrinky.cz, Green-net,
Sladká Grácie, Rybízák, Golden Gate Michaela Křepelová, Originální Brambůrky, Bis Czech, Safa Studio Teplice, daňové poradenství
Ing. Jana Trousilová, Marcus Winery, Turbo pizza, Stanislav Tejček
- elektroservis, MIH drive s.r.o., Building development s.r.o., Petr
Arpáš s.r.o., Jan Kůs - Lisec, David Polcar - Vinotéka bez Kocoura
Most/Bílina, Petr Kudělka a samozřejmě Statutárnímu městu Teplice, které nám pomohlo s výběrem lokalit vhodných pro natáčení.

6.12. - 19.00

15.12. - 19.00

JANEK LEDECKÝ  VÁNOČNÍ TURNÉ 2021
Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

RADŮZA + KAPELA
Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

Vstupenky již v prodeji.

Vstupenky již v prodeji.

21.12. - 19.00

TŘI GRÁCIE Z UMAKARTU

26.1.22 - 19.00

Studio DVA Divadlo

HANA ZAGOROVÁ a PETR REZEK
Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

Vstupenky již v prodeji.

Vstupenky již v prodeji.

Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
SKLÁŘSKÁ ŽELEZNÝ BROD
APLIKOVANÁ CHEMIE
ZAMĚŘENÍ:

Analytická chemie | Farmaceutické substance | Ochrana životního
prostředí | Nanotechnologie a polymery

TECHNOLOGIE SKLA
Obor podpořený stipendijním programem

VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA
ZAMĚŘENÍ:

Broušení a tavená plastika | Hutní tvarování skla | Malba a dekor
| Ryté a reliéfní sklo | Design šperku, bižuterie a módních doplňků |
Design technickodekorativního skla a skleněných figurek

PRODUKTOVÝ DESIGN

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14. 10. 2021 | 9. 2. 2022
+ v rámci akce SKLENĚNÉ MĚSTEČKO
SO 18. 9. 2021 | NE 19. 9. 2021
Škola poskytuje ubytování na nedalekém domově mládeže

golfbarbora.cz

WWW.SUPSS.CZ | SEKRETARIAT@SUPSS.CZ | TEL.: 602 185 806
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O tom nelze pochybovat. Jeho kolébkou je Anglie, u nás se rozšířil v devadesátých letech minulého
století. Vítězem letošního grandfinále rugby league se stal tým RCL Dragons Krupka.
Radost a odměna za tvrdou práci byla veliká. Požádali jsme jednoho z klubových hráčů Jiřího Štábla,
aby nám tento sport trochu přiblížil.

Hráči rugby jsou tvrdí hoši

PŘIDEJTE SE K NÁM
ŘIDIČ/-KA AUTOBUSU

na

PŘÍMĚSTSKÁ DOPRAVA
TEPLICE

www.regiorevue.cz

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

se můžete přihlásit
k odběru pravidelného
pátečního newsletteru

ICOM transport, a.s.
Po-Pá 7:00 – 14:00
telefon: +420 606 773 222
e-mail: personalni@icomtransport.cz

ZAJISTÍME VÁM REKVALIFIKACI
www.modra-vlna.cz

AUTO-MOTO1 Auto – moto

Proč jste si vybral právě tento sport?

pasům, individuální trénink – posilování a běh Co vás čeká teď?
Mám rád týmový sport, už na základce jsem včetně sprintu absolvuje každý hráč individuDo poloviny prosince máme pauzu, náslehrál házenou za Duklu Praha a po nějaké době álně.
dovat bude zimní příprava v posilovně a v tějsem přesedlal na rugby. Je to kontaktní, fyziclocvičně.
ky náročný sport, a to mi vyhovuje.
Po deseti letech existence klubu máte

za sebou ceněné vítězství nad Mad SquirCo vám přináší?
rels Vrchlabí. Tím jste překonali ligový titul
Odjakživa miluji pohyb, je to pro mne uži- z let 2016 a 2017. Co plánujete dál?

Jste propagátorem otužování. Podařilo se
vám k němu zlákat spoluhráče?

Ano, několik. Třetí sezóna na Cínovci nám
Pro příští sezónu bychom chtěli tento sport právě začala. Jezdíme tam dvakrát týdně. Notečná droga, ohromně mi pomáhá jak fyzicky,
tak psychicky. Dragons je výborná chlapská veřejnosti více přiblížit a zatraktivnit. Rádi by- říme se do vody s momentální teplotou 3 až
chom mezi sebou přivítali dorost ve věku 16 4 stupně na 4 až 5 minut. Ohromně to regeparta, dá se říct, že moje sportovní rodina.
až 17 let, abychom měli následovníky, a málo neruje organismus a posiluje imunitu. Všem
platné, sponzoři jsou dneska pro každý sport zdravým lidem mohu vřele doporučit.  (lar)
Jak se rugby league hraje?
Foto: Robin Rörich
V poli je třináct hráčů z každého týmu. Je- důležití a vítaní.
jich úkolem je získat co nejvíce bodů kontroRugby league
lovaným položením míče na zem v soupeřově
brankovišti za brankovou čáru. Položení je
Zápas trvá 80 minut, je rozdělen na dva poločasy, mezi kterými je 10 až 20 minut
oceněno čtyřmi body a možností kopu na brápauza. Hraje se na obdélníkových hřištích, branky ve tvaru písmene H jsou od
nu, za které může pokládající tým získat další
sebe vzdáleny 100 metrů. Za nimi je na obou stranách 6 až 12 metrů hluboké
dva body.
brankoviště, začínající tzv. try lajnou (položení míče). Postranní a koncové čáry

»

Kde a jak často trénujete?

Vstříc nám vyšlo město Krupka, které propůjčilo svůj atletický stadion k soutěžním zá-
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jsou už součástí autu, pokud se jich míč nebo hráč s míčem dotkne, jsou mimo hru.
V rugby league je povoleno přihrávat pouze směrem dozadu nebo kolmo k autové
čáře. Pokud letí míč dopředu, získává ho soupeř. To samé platí, když hráč nesoucí či
chytající balon, upustí míč před sebe.

• PRODÁM VW Passat CC sport, r. v. 2008, model 2009 najeto
200 000 km, nehavarovaný, udržovaný, garážovaný, ve výborném stavu, motor benzín 1.8 Tsi, snížený podvozek, manuální
převodovka, pravidelný servis, servisní kniha + kompletní dokumentace. Bez koroze, žádné kosmetické vady, luxusní vzhled,
super svezení, nízká spotřeba, nadčasový design, krásné prémiové
kupé od VW. Cena cca 200 000 Kč. AAA a podobní nevolat. Tel.:
605 577 264, e-mail: aaafotobanka@volny.cz. (21110101)
• PRODÁM plastový znak WW průměr 138 mm orig. Foto na netu.
Osobní odběr Teplice. Tel.: 723 466 140. (21110102)
• RÁD bych koupil na ježdění nebo renovaci jakoukoliv 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. (21110103)
• KOUPÍM motocykl Jawa - Panelka - Pionýr Babeta moped Stadion - ČZ - Simson MZ aj. i nekompletní nebo jen ND, velký TP, stačí
sms, ozvu se hned. Tel.: 603 335 591. (21110104)
• PRODÁM kola na Felicii, Matador 165/70, R-13, cena dohodou.
Tel.: 732 342 115. (21110105)
• PENÍZE ihned - koupím jakýkoli motocykl Jawa - ČZ - Pionýr
Babeta moped Stadion - Simson MZ aj. i nekompletní nebo jen

ND velký TP doklady, údržba moto knížky, také různé stroje, motory - zapalování, magneta, karburace, světla, tachometry, nářadí
aj. Platba na místě za slušné ceny. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv,
dojedu - platí stále. Tel.: 603 335 591. (21110106)

BYTY

2 Byty

• PRONAJMU 2+1 s lodžií v klidném prostředí v Teplicích Řetenicích, v okolí veškerá vybavenost, nemocnice. Dohoda. Tel.:
739 534 516. (21110201)
• KOUPÍM byt v činžovním domě nebo ve vile. Osobní vlastnictví.
Rychlé jednání, dohoda jistá. Tel.: 775 571 901. (21110202)
• PRONAJMU byt 2+kk v Teplicích v činžovním domě bez výtahu, 2. patro. Vhodný pro 1-2 osoby. Cena 6000 Kč + poplatky cca
4000 Kč. Kauce 18000 Kč. Plynový kotel, el. bojler, nutno vidět.
Ihned volný. Tel.: 777 009 924. (21110203)

DĚTI

3 Děti – různé

• KOUPÍM běžky pro chlapce výšky 180 cm včetně bot vel. 43-44.
Teplice, tel. č.: 603 986 508. (21110301)
• PRODÁM brusle „Kanady“ zn. Sulov, vel. 38-41, a běžky zn.
Fischer s botami vel. 41. Vše jako nové, i jednotlivě. Cena dohodou,
Teplice, tel. č.: 606 694 811. (21110302)

• PRODÁM set oblečení na miminko od 0-7 měsíců, prádlo, oteplené oblečení na zimu, 850 Kč. Vše velmi pěkné, po jednom dítěti.
Tel.: 605 864 376. (21110303)
• PŘENECHÁM za 850 Kč budoucí mamince oblečení pro miminko od narození 0-6 měsíců, vše velmi pěkné. Tel.: 604 782 643.
(21110304)
• LEVNĚ přenechám oblečení na miminko na od 0-8 měsíců, dále
nabízím zimní zateplenou kombinézu s kapucí 0-3 měsíce. Tel.:
602 880 764. (21110305)
• KOMFORTNÍ autosedačka 9-36 kg, pětibodové pásy s nast. délky pásu, homologace ECE R44/04, poloh. hlavová opěrka, nová se
zárukou 2 roky. 1490 Kč. Tel.: 776 495 506. (21110306)
• NABÍZÍM krabici velmi pěkných hraček pro nejmenší, závěsné na kočárek, postýlku, plyšáčky, zvířátka apod. 280 Kč. Tel.:
602 954 145. (21110307)
• PRODÁM dětské boty, různé velikosti, po jednom dítěti (chlapec). Cca od 1 roku do 9 let. Některé úplně 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. (21110308)
• 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 7500 Kč, nyní 1000 Kč. Pouze osobní odběr.
Okres Teplice. Mobil: 724 817 336. (21110309)
• PRODÁM sadu chráničů zn. Firefly Leisureline Jr. 2.0 velikost S, 3
dílnou - ruce, kolena, lokty. Pouze 2x použity chrániče na kolena,
zbytek zcela nové, nepoužité. Máme v původním obalu, návod
k použití + paragon. Původní cena 399 Kč, nyní 159 Kč. Pouze
osobní odběr. Okres Teplice. Tel.: 724 817 336. (21110310)
• PRODÁM dětské chlapecké sluneční brýle modré obroučky (pro
věk cca 8 let), nové, použité cca 4x. Zakoupeno v drogerii (jsou
s UV filtry). Cena 30 Kč. Okr. Teplice. Tel.: 724 817 336. (21110311)
• PRODÁM dětskou helmu na kolo modrobílou 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. (21110312)
• PRODÁM velmi pěkné kojenecké oblečení od 0- měs. Prádlo,
zimní oblečení, kombinéza. Jako celek nebo jednotlivý výběr. Cena
dohodou. Tel.: 704 877 004. (21110313)
• PRODÁM oteplenou dětskou zimní kombinézku vel. od 3-6
měsíců, s kožíškem, zapínání na 2 zipy do nohavic, jako nová. Foto
pošlu. Tel.: 605 864 376. (21110314)
• PRODÁM 24 ks panenek, jako celek za 3 000 Kč. Vhodné pro
děti i sběratele, např. jako hezký vánoční dárek. Tel.: 724 108 061.
(21110315)

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

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

INZERCE

www.elsen.cz

4 Elektronika
ELEKTRONIKA

7 Nemovitosti
NEMOVITOSTI
• PRONÁJEM garáže nad nemocnicí Teplice, ulice Bratislavská,
hned za želez. podjezdem. Velká 24 m2, suchá, bezvadný stav. Bez
elektřiny. Dlouhodobě, slušnému a solventnímu zájemci. Měsíčně
1000 Kč. Tel.: 774 951 095. (21110701)
• KOUPÍM pozemek v Teplicích nebo část zahrady u Vašeho domu.

10 Různé

• KOUPÍM staré obrazové rámy. Tel.: 603 468 909. (21111001)
• PRODÁM ladicí klíč na piano 400 Kč, ložiska 6202 2z 10 ks
100 Kč, kovaný koš na dřevo ke krbu 500 Kč, kovaná krbová souprava + stojan 1 500 Kč. Tel.: 604 128 144. (21111002)
• PRODÁM větší množství ručního zámečnického nářadí, štafle
dřevěné + kovové + nástavec. Cena dohodou. Tel.: 739 692 725.
(21111003)
• PRODÁM podložky ABRI 60 x 90 cm - 2 balení - 400 Kč, dámské
kalhotky ABRI - 100-140 cm, vel. 40-56 8x balení - 2500 Kč, dámské TENA Slip - 2x balení - 800 Kč. Tel.: 603 395 625. (21111004)
• PRODÁM suché pečivo, chleba, housky, pytel o váze 12-14 kg,
cena 100 Kč. Tel.: 732 342 115. (21111006)
• PRODÁM dekorativní závěs na 1 nebo 2 květiny pod sebou,
čtyřramenný, na 1 nebo 2 květiny pod sebou, očko k uchycení,
zakončený stužkou, přírodní barva, nové. Vhodné do oken, altánu
apod. Tel.: 605 864 376. (21111007)
• OCENÍME - vykoupíme obrazy a rámy. Galerie - tel.:
733 511 224. (21111010)
• DLE katalogu oceníme a zaplatíme mince, bankovky, známky.
Tel.: 603 230 673. (21111011)

• 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

• PRODÁM větší množství LP desek (malé i velké). Mohu přidat
i magnetofon model NZC-040. Cena dohodou. Tel.: 606 666 028.
(21111008)
• VÝKUP knih, obrazů, mincí. Vyklízení bytu, půdy. Děkuji za odpověď. Tel.: 721 771 991. (21111009)
• VYKUPUJEME medaile, odznaky, vyznamenání a zbraně. Military. Tel.: 775 691 189. (21111012)
• IHNED zaplatíme hodinky: kapesní, náramkové a budíky. Tel.:
737 397 806. (21111013)
• PRODÁM studnové čerpadlo (čerpadlo + motor) 220 V, včetně
hadic do studny a stříkací hadice 25 m. Teplice. Tel.: 721 600 131.
(21111014)

SEZNÁMENÍ11 Seznámení
• HLEDÁM ženu kolem 70 let, která má problém s bydlením. Nabízím bydlení v bytě 2+1 plus relax na chatě blízko bytu za pomoc
v domácnosti a na zahradě. Jsem 74letý nekuřák, téměř abstinent.
Tel.: 607 324 577. (21111101)
• HLEDÁM ženu kolem 70 let z UL a blízkého okolí, která má ráda
přírodu, chalupaření, nekouří. Jsem nekuřák, téměř abstinent,
střední postavy. Tel.: 608 206 051. (21111102)

Již téměř 50 let zajišťujeme vše,
co souvisí s bydlením

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

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY
SPRÁVU DOMŮ

VYKUPUJEME:

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě.
Tel.: 723 617 198

Email: jellimetzkyjiri@gmail.com
IČO: 76501531

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

• KŘESŤAN (evangelík), 49 let, 177/76 hledá křesťanku
(z evangelické církve) přibližně ve stejném věku, pro společnou
cestu životem v lásce, laskavosti, radosti, vzájemné opoře. Tel.:
705 125 571. (21111103)
• NEKUŘAČKA SŠ 68/167/65 kg částečně pracující postrádá
do podzimu života i ročního období bez slunce charakterního přítele přiměřeného věku a všestranných zájmů. Pohyb = život, proto
relaxuji v přírodě na kole, ve vodě a trochu na kultuře. Teplice. Zn.:
Žít, nejen přežívat. Tel.: 733 352 443. (21111104)
• 69/168 rozv. nekuřačka hledá muže pro vzájemnou oporu
a trvalý vztah. Mám ráda přírodu, památky. Teplice a okolí. Tel.:
604 694 829. (21111105)
• HLEDÁM ženu, i postiženou, aby měla charakter a mohla se mnou bydlet v Ústí nad Labem. Platí pro celou ČR. Tel.:
602 588 686. (21111106)
• Já 68/174/84 rád bych našel ženu na vše krásné, vzájemná
výpomoc, věk do 80 let i plnoštíhlou, těším se na odpověď. Tel.:
602 623 131. (21111107)
• MUŽ 79 let, 165 cm, plnoštíhlý, pohyblivý, hledá kamarádku
ke schůzkám a strávení Vánoc. Jsem z Teplic, mé zájmy jsou
cestování, hlavně k moři a toulky přírodou. Auto mám. Tel.:
728 144 852. (21111108)
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Nabízíme levné

stěhování

a autodopravu
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.
Tel.: 604 844 179

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

Také vaše nabídka
může být na této
„zelené“ stránce.
Kontakt do redakce:
+420 602 643 244
email: vrculova@agenturais.cz

www.vyhodnereality.cz
C

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,
štěrky, písky,
zahradní substrát,
mulčovací kůra
www.telasko.cz
Tel. 608 209 622

Světecká 24, 417 54 Kostomlaty
+420 737 931 354
info@strechy-teplice.cz
www.strechy-teplice.cz

Duchcov

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.

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ horolezeckou technikou,

R11-21

R11-21

Tel.: 724 706 553.

734 858 556

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské
a klempířské práce

Telefon: 604 68 44 75

Tel. 417 534 504, 774 708 222

Objednávky telefonicky na tel.:

LU K Á Š PAY E R L E

Martin Dočekal

Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice

Bílinské nízkosirnaté
uhlí z Ledvic
+ písek, štěrkopísek

STŘECHY

Malířské - lakýrnické, tapetářské práce

značky VARTA, BANNER

Prodáváme

R11-21

• DARUJI za kilo mleté kávy standard válendu/stála 8 000 Kč, je
hnědá, není prošoupaná, ani roztrhaná. Jsem z Teplic, pouze volat,
ne SMS. Tel.: 608 464 868. (21110601)

RŮZNÉ

V ÝK U P K N I H

Střední 1057/11, 415 01 Teplice
www.osbdtp.cz
Volejte: 417 554 984

NABÍZÍME:

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

OSBD Teplice
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6 Nábytek

• PRODÁM vařič na PB jednoplotýnkový 400 Kč, dvouplotýnkový
800 Kč. Lahve na PB 2 kg 350 Kč, el. radiátor deskový 700 Kč. Teplice, tel: 723 466 140. (21110901)
• PRODÁM nový nepoužitý jogurtovač Ariete 1 l, včetně příslušenství a návodu, originální balení. E-mail: ivan123ka@seznam.
cz, tel.: 602 880 764. (21110902)

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR
ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ
ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ

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

Zajišťujeme dopravu i skládání pásem

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

domácnosti
POTŘEBY9 Potřeby
PROdoDOMÁCNOST

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

R11-21

• KOUPÍM pianino nebo křídlo. Děkuji za nabídky. Tel.:
602 366 831. (21110501)
• KOUPÍM vojenskou vzduchovku aj., flašinet, šlapací auto
plechové. Socialistické hračky - autíčka na ovládání bovdenem,
mašinky, vláčky HO a TT, různé sbírky všeho druhu. Starší nářadí
- kovadlinu, signovačku, malý soustruh aj. Platba na místě za slušné ceny. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv, dojedu-platí stále. Tel.:
732 457 993. (21110502)
• PRODÁM pozůstalost z bývalého Bazaru, který jsem vlastnil
27 let, bývalý obchod mám pro veřejnost zavřený a rozprodávám
spousty obrazů, porcelánu, skla a různých sběr. předmětů z období
minulého století. Zn. levně. Tel.: 603 589 642. (21110503)
• PRODÁM 3 ks zesilovače vhodné pro novou kapelu nebo do zkušebny i reprobedny levně. Více na netu nebo tel: 723 466 140.
Teplice. Značka končím. (21110504)
• PRODÁM akvárium cca 200 l, lepené z 12 mm skla, š 1000 x
v 600 x h 350 mm. 1 200 Kč Tel.: 608 566 395. (21110505)

• PRODÁM zimní bundu, je červená s kapucí, stále pěkná, ale
je mi malá. Velikost 48-50, PC 1 500 Kč, nyní 400 Kč, je vhodná
i na hory - neprofoukne, pouze volat - ne SMS. Tel.: 608 464 868.
(21110801)
• PRODÁM dámské čepice z lišky za 800 Kč. Kožich pravý z Korejského psa, délka zad 80 cm, délka rukávu 60 cm, cena 1 000 Kč.
Teplice foto netem zašlu. Tel.: 723 466 140. (21110802)

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce
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5 Hobby

8 Oděvy

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

Oznamujeme,
že jsme otevřeli
již druhý dům
pro seniory

R11-21

HOBBY

ODĚVY

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

HAVEL - HAVLOVÁ

R11-21

• PRODÁM mobilní telefon Alcatel A2 XL, plně funkční ve výborném stavu. Starý je 3 roky, jsem 1. majitel, má nenáročné ovládání, vhodný i pro seniory, velký displej 6“, dual SIM, slot na SD micro
kartu, používán s fólií na displeji, kvalitní fotoaparát 13 Mpx,
originál balení, kompletní příslušenství. PC byla 2 499 Kč, nyní
prodám za 950 Kč. K vidění v Teplicích. Tel.: 605 577 264, e-mail:
aaafotobanka@volny.cz. (21110401)
• PRODÁM přísavný držák pro tablet za 200 Kč. Osobní odběr
Teplice. Foto na netu. Tel.: 723 466 140. (21110402)
• PRODÁM mobil Nokia 6700 classic. Osobní převzetí. Více info
a důvod prodeje na mailu: josef45@post.cz. Tel.: 474 549 282.
(21110403)

Dohoda jistá, vše potřebné zadám. Minimálně 800 m2.Rychlé jednání. Tel.: 775 571 901. (21110702)
• KOUPÍM vilku v Teplicích. Tel.: 775 571 901. (21110703)
• PRODÁM rodinný dům v Proboštově, 4+1, menší zahrada, bazén. Cena dohodou. Tel.: 725 649 030. (21110704)
• PRONAJMU garáž v Teplicích, Fráni Šrámka. Elektřina. Jaro
2022. Cena dohodou. Tel.: 728 602 948. (21110705)

Bližší informace
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 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
R11-21

ASPRA
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PROVÁDÍME:

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

frézování pařezů
Tel.: 608 360 681

SÁČKY
DO
VYSAVAČŮ
TEPLICE

Benešovo nám. 217/12
CHRÁNĚNÁ DÍLNA
Sáčky papírové i textilní
Hepa-filtry, filtry i vůně.
S tímto kuponem sleva 10% na nákup

Váš specialista na pneumatiky
a podvozkové části vozu

M

Y

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

CM

MY

CY

Váš inzerát v drážďanském týdeníku
vyjde ve 233.000 výtiscích
za cenu již od 800,- Kč

CMY

K

Kontakt v ČR:
sekretariat@agenturais.cz • telefon: 602 426 526
15

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

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

www.vyhodnereality.cz

