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Teplice 26. května
– hvězdný basbarytonista
ADAM PLACHETKA
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Surová voda

Vrt

Úpravna 
vody

Pitná
voda Vodojem

Zlato, stříbro, ropa… Nezapomínáme ale na poklad, který máme nad zemí 
i pod ní… zatím? Poklad, který máme v našich domovech, aniž bychom si 
často uvědomovali, o jak důležitý poklad jde — voda!

Podzemní voda:
poklad, který není vidět

Není vůbec snadné dostat 
„neviditelnou“ vodu ze 

země do viditelné formy, třeba 
do sklenice, vany nebo hrnce. 
Každý poklad je totiž potřeba 
pečlivě najít, vydobýt ze země, 
ochránit ho a těšit se z něho. 
Stejně musíme zacházet i s vo-
dou – musíme vědět, kde je 
a kam ji chceme dovést.

Podzemní voda je voda, kte-
rá se nachází pod zemským 
povrchem, zejména v pórech 
mezi částicemi půdy a v mís-
tech, kde je narušena konti-
nuita hornin. Podzemní vo-
dou je i  voda ve studaních, 
ve vrtech či voda vyvěrající 
z pramenů. Podzemní voda 
je nejspolehlivějším zdrojem 
vody, proces jejího doplňování 
je však zdlouhavý a závislý na 
počtu a intenzitě srážek. Pitná 
voda se stává vzácnou a stále 
potřebnější, ale je nutné mít 
na paměti, že rozhodně není 
běžně dostupná všem lidem 
na zemi.

Zásoby vody v severních 
Čechách
Na severu Čech je vody dosta-
tek a zásobování pitnou vodou 
není problém. I v období přetr-
vávajícího sucha má tento re-
gion několikaleté zásoby vody 
a není třeba se obávat žádných 

výpadků. Severočeští vodohos-
podáři vědí, kde voda je a kdo 
ji potřebuje. Dovedou tento po-
klad vyvést ze země a přivést 
k lidem domů.  

„Jako vodárenská skupina za-
bezpečující zásobování pitnou 
vodou pro více než desetinu re-
publiky si dobře uvědomujeme, 
že je potřeba zajistit dostatek 
vody nejen pro naši, ale hlav-
ně pro budoucí generace,“ říká 
mluvčí Severočeské vodáren-
ské společnosti Mario Böhme. 
Výhodou skupiny Severočeská 
voda je propojení jejích vodáren-
ských systémů umožňující vy-
užívat zastupitelnosti hlavních 
zdrojů – oblast, kde je menší 
kapacita zdrojů, tak může být 
přepojena na zdroj, který je vzdá-
lený třeba i desítky kilometrů.

Podzemní voda je poklad ukry-
tý pod našima nohama. Sama 
je neviditelná, ale pokud jí je 
nedostatek, vnímáme to vši-
chni. Přesto, na rozdíl od vody 
v jezerech, potocích a řekách, 
kterou jsme schopni vidět na 
vlastní oči, se podzemní vodě 
příliš pozornosti nedostává. 
A měli bychom to změnit! Se 
změnou klimatu jsou zdroje 
podzemní vody stále menší. 
Právě proto je potřeba o  ně 
pečovat.

1000
vodojemů

9000
km

potrubí

50 
miliard
litrů pitné 

vody 

640 
milionů
litrů pitné 

vody 

Zdroje podzemní vody jsou 
v celém regionu a skupina 
Severočeská voda opatruje 

také „pokladnice“.

Jedná se o 

Voda teče cestami
v podobě více než

kterým ročně putuje

do kterých se vejde



Český zemský sněm v Praze byl nejvýznamnějším kolbištěm nacionálních politických půtek až do svého rozpuštění 
v roce 1913.
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Je totiž nepopiratelnou sku-
tečností, že právě vztahy českých 
zemí k německým a k rakouským 
zemím nejen v  minulosti byly, 
ale stále jsou a  budou jedním 
z  nejdůležitějších faktorů přímo 
ovlivňujících naši národní a státní 
existenci. A součástí těchto vztahů 
byli vždy i  naši Němci, i  když ti 
se často cítili být spíše Rakušany, 
ale především byli Čechy, Mora-
vany nebo Slezany s  mateřským 
jazykem německým. V  minulos-
ti německojazyčné obyvatelstvo 
představovalo přibližně třetinu 
obyvatel českých zemí, které bylo 
soustředěno zvláště v pohraničí.

V  samotném Ústí nad Labem 
před 2.světovou válkou žilo při-
bližně 80% obyvatel německého 
mateřského jazyka, kromě Němců 
to byli i  německy hovořící Židé. 
Většinu těchto Židů vyvraždili 
nacisté, v letech 1945 až 1947 pak 
byly odsunuty tři milióny Němců 
z  Československa do  Německa 
a Rakouska. Českoněmecké dějiny 
jsou výrazně přítomné i  v  regio-
nálních dějinách oblastí původně 

osídlených obyvatelstvem různých 
národností. Právě v  Ústí nad La-
bem již od  počátku 90.let 20.sto-
letí vzniklo centrum bádání k dě-
jinám Němců v  českých zemích. 
Především Archiv města Ústí nad 
Labem, Muzeum města Ústí nad 
Labem a  historická pracoviště 
Univerzity Jana Evangelisty Pur-
kyně vyprodukovaly desítky knih 
a stovky odborných studií, vznikly 
zde desítky výstav a  dalších pro-
jektů k dějinám Němců v českých 
zemích. Již více než 15 let zde také 
pracuje obecně prospěšná společ-
nost Collegium Bohemicum, kte-
rá se zabývá kulturním dědictvím 
českých Němců. A  jejím vůbec 
největším projektem se stalo vy-
budování historické expozice Naši 
Němci.

Vlastní expozice vznikala vlast-
ně více než deset let, samotná 
stavba se pak realizovala v  le-
tech 2020-2021. Jedná se o  jednu 
z  největších historických expozic 
v České republice. Zabírá více než 
1500 m2 výstavní plochy, náklady 
na její vybudování přesáhly 30 mi-

Naši Němci

V českých dějinách najdeme jedno stále přítomné téma, které často ve své vyhrocené podobě dodnes 
ovlivňuje pohled na naše české dějiny. A to je vzájemný vztah českojazyčného a německojazyčného 
obyvatelstva českých zemí. Tento vztah charakterizoval historik František Palacký v polovině 19. století 
jako neustálé stýkání a potýkání. Takřka tisícileté soužití tragicky zničily události spojené s druhou 
světovou válkou v Evropě. Nová historická expozice v Muzeu města Ústí nad Labem si klade za cíl seznámit 
veřejnost na vybraných tématech s tímto fenoménem, který naše dějiny doprovází prakticky dodnes.

lionů korun, které poskytly Vláda 
České republiky prostřednictvím 
Ministerstva kultury a  Statutární 
město Ústí nad Labem. To zajiš-
ťuje prostřednictvím svého Muzea 
města Ústí nad Labem provoz ex-
pozice.

Nová historická expozice Naši 
Němci se snaží nejen seznámit ná-
vštěvníky s různými tématy z čes-
koněmeckých dějin, ale přede-
vším je jejím cílem vzbudit hlubší 
zájem. Proto je možné výstavní 
sály jen volně procházet a  nechat 
na sebe působit architekturu a vý-
tvarné řešení expozice s vybraný-
mi špičkovými uměleckými díly, 
nebo se návštěvník může ponořit 
do  bádání, prohlížet si různé zá-
suvky a objevovat tak další infor-
mace dle svého zájmu. A  pokud 
bude mít skutečně vážný zájem, 
tak potom může navštívit mu-
zejní knihovnu a zde si bádat jak 
v dobové literatuře, tak v různých 
moderních historických knihách 
a časopisech.

Samotná expozice se v  úvodu 
snaží naznačit šířku záběru, se 
kterým se návštěvníci následně 
setkají. Pro úvodní část je vý-
znamná kapitola krajiny, kterou 
reprezentují nejen výtvarná díla, 
ale také zpěv písně „Kde domov 
můj“ v  české a  v  německé jazy-
kové variantě. Následuje místnost 

zaplněná barikádou z  knih, která 
reprezentuje národnostní rozkol 
Čechů a Němců v roce 1848.

Návštěvník si pak může vybrat 
vlastní trasu. Pokud vyrazí od nej-
staršího období, tak zde vlastní 
počátky soužití najde v  raném 
středověku, kdy dochází k  po-
stupnému osídlování do  té doby 
neobydlených oblastí českých 
zemí. Vybraným příkladem jsou 
severozápadní Čechy, především 
osídlování Krušných hor. Videore-
konstrukce koruny římských krá-
lů a  císařů uvádí do  vrcholného 
středověku, kdy se v období vlády 
posledních Přemyslovců, Lucem-
burků nebo Jagellonců staly čes-
ké země jednou z nejdůležitějších 
oblastí gotické Evropy. Německá 
reformace v  osobnosti Martina 
Luthera přímo navazovala na od-
kaz českého husitství, v expozici je 
reprezentována  jedinečnými lite-
rárními nebo výtvarnými památ-
kami z Ústecka.

Poslední vládnoucí dynastií 
u  nás byli v  letech 1526 až 1918 
Habsburkové, v  expozici jsou 
ostatně vystaveny portréty všech 
českých panovníků z tohoto rodu. 
Českou šlechtu v  jejich službách 
zde reprezentuje maršál Josef Vác-
lav Radecký z  Radče, který je za-
stoupen modelem svého pomní-
ku, který stával na Malostranském 

náměstí v  Praze a  dnes je uložen 
v lapidáriu Národního muzea. Zde 
také vznikl sken, dle kterého byl 
model vyroben.

Čechy a  Němci sdílenou úctu 
k  zemskému světci Janu Nepo-
muckému prezentují ukázky lido-
vé zbožnosti stejně jako vrchol-
ná díla barokního sochařství ze 
sbírky Národní galerie v  Praze. 
Samozřejmě nechybí období Tere-
ziánských a Josefínských reforem, 
ani následné období Metterni-
chovského absolutismu, v  rámci 
kterého se rodí moderní český ná-
rod v tom již zmiňovaném stýkání 
a potýkání s německým národem. 
Právě přes německojazyčné země 
střední Evropy k  nám přichází 
moderní věda a průmysl, ale také 
nové směry v umění a kultuře.

Moderní dějiny konce 19. a 20.
století reprezentují ukázky lidové 
kultury z různých regionů českých 
zemí nebo vybrané interiérové in-
stalace. Takže návštěvník může na-
vštívit hostinec v Lokti nad Ohří, 
funkcionalistickou vilu v  Brně, 
Slezské zemské muzeum v  Opa-
vě, secesní hotel v Liberci nebo si 
může v  pražské kavárně přised-
nout k  nejslavnějšímu novináři 
z  Čech Egonu Erwínu Kischovi. 
Naši Němci byli ale také zdatnými 
průmyslníky. Jejich úspěchy na-
příklad v automobilovém průmys-
lu reprezentuje motocykl Čechie/
Böhmerland z  Krásné Lípy, ús-
tecký průmysl reprezentuje firma 
Schicht svými jedinečnými rekla-
mami, včetně několika filmových 
reklam. Ale je zde zmíněna celá 
řada průmyslových oborů, které 
by bez našich Němců u nás někdy 
vůbec nevznikly.

Asi největší zájem je o sály vě-

nované arénám veřejného života 
od  poloviny 19.století do  po-
loviny 20.století. Najdeme zde 
odkazy na  veřejný a  spolkový 
život, na  český zemský sněm ale 
i  na  genealogii politických stran 
první československé republiky. 
Je zde zachyceno nejen nepřijetí 
vzniku republiky ze strany našich 
Němců, ale jsou zastoupeni také 
Němci, kteří se s  republikou na-
konec ztotožnili. Závěr je věno-
ván období od  roku 1938, který 
je spojen s  okupací odtrženého 
pohraničí a následně v roce 1939 
s  okupací zbytku českých zemí. 
Léta 2.světové války jsou ukázá-
na na  třech osudových cestách, 

první ukazuje osudy židovského 
obyvatelstva, které se stalo vět-
šinou obětí organizovaného vy-
vražďování ze strany nacistického 
Německa, druhá cesta ukazuje 
osudy českého obyvatelstva, včet-
ně odkazu na tragédii Lidic nebo 
na  české odbojové hnutí. Třetí 
je cesta našich Němců, kde jsou 
ukázány osudy aktivních odpůr-
ců nacismu vedle osudů němec-
ké většiny, která se více či méně 
aktivně ztotožnila s režimem na-
cistického Německa. Následuje 
poslední část, která je věnována 
odsunu Němců z  Českosloven-
ska, jenž je zachycen na dobových 
filmových záběrech. 

Není možné jednoduše vypsat 
stovky jedinečných exponátů 
a  s  nimi spojených historických 
příběhů. Objevit si je musí každý 
návštěvník sám při návštěvě mu-
zea v  Ústí nad Labem. Expozice 
Naši Němci je přístupná veřejnosti 
kromě pondělí každý den od 9.00 
do  18.00 hodin. Každý měsíc je 
organizováno několik tematických 
komentovaných prohlídek nebo 
přednášek, aktuální programovou 
nabídku je možné najít na  webu 
Muzea města Ústí nad Labem 
www.muzeumusti.cz nebo na mu-
zejních profilech na sociálních sí-
tích. Václav Houfek,

ředitel Muzea města Ústí n. L.

Interiér hospody 1.poloviny 20.století v Lokti nad Ohří.

Motocykl vyráběný v prvorepublikovém Československu v Krásné Lípě měl 
pro české zákazníky název Čechie, pro německé název Böhmerland.

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
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„Byla to náročná doba se slo-
žitými podmínkami, se kterými 
jsme se za celou existenci festivalu 
nesetkali. Nicméně jsme se snaži-
li udržet kontinuitu, a proto jsme 
loni celý festival realizovali for-
mou předem natočených koncertů 
se všemi účinkujícími, a to přímo 
na  místech, kde by se koncerty 
běžně uskutečnily. Ovšem vše 
špatné má někdy i  své pozitivní 
stránky. Díky covidové situaci tak 
vznikly ojedinělé videonahrávky 

se záznamem komorních i  sym-
fonických koncertů v nádherných 
koncertních prostorách festivalo-
vých měst. Tyto koncerty zhlédlo 
již více než deset tisíc diváků 
z  celého světa a  diváci je mohou 
sledovat i  kdykoliv v  budoucnu 
na  našich webových stránkách 
či na  našem kanálu YouTube“ 
vysvětluje Roman Dietz, ředitel 
Severočeské filharmonie Teplice, 
která Beethovenův festival každo-
ročně pořádá.

57. ročník Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena se příznivcům klasické hudby představí 
v tradiční podobě živých koncertů. Těch se letos uskuteční dvacet v deseti městech Ústeckého kraje. 
Tradičně v Teplicích, Mostě, Chomutově, Litoměřicích, Jimlíně, Děčíně, ale také v Klášterci nad Ohří, 
Velkém Březně, Oseku nebo nově v Bohosudově ve zdejší bazilice. Děje se tak po dvouleté přestávce, 
kdy byl vlivem mimořádných státních opatření festival omezen ve své tradiční podobě a pořadatel jej 
buď úplně zrušil, nebo koncerty zajistil on-line přes internet.

Přípravy na Beethovenův
hudební festival vrcholí
Po dvou letech opět naživo s diváky

Světové hvězdy míří 
do Teplic

Posluchači si letošní 57. roč-
ník náležitě užijí. 7 symfonických 
a 14 komorních koncertů přinese 
řadu zajímavých jmen současné 
klasické hudební scény tuzem-
ské i  zahraniční. Hned v  případě 
Zahajovacího koncertu 26. květ-
na hovoří organizátoři o  velkém 
úspěchu, neboť po několikaletých 
jednáních se vedení filharmonie 
podařilo do  Teplic získat velmi 
vytíženého světoznámého basba-
rytonistu Adama Plachetku s  vý-
běrem světových oper. Na  teplic-
kém pódiu se také se Severočeskou 
filharmonií opět představí sólisté 
newyorské Broadway v  projektu, 
kdy společně vystoupí se sólisty 
pražského muzikálového divadla 
Broadway pod názvem Broad-

way New York meets Broadway 
Prague. 11. června festival nabízí 
Koncert k 50. Výročí Konzervato-
ře v Teplicích a opomenout nelze 
ani Závěrečný koncert, který je 
programově kompletně věnován 
Ludwigu van Beethovenovi.

„Dramaturgie letošního festi-
valu však obsahuje i  řadu dalších 
zajímavých projektů. 16. června 
se uskuteční například koncertní 
provedení opery Bergmönch skla-
datele Josefa Matyáše Wolframa, 
uznávaného autora oper a  také 
starosty města Teplice v  první 
polovině 19. století a  významné 
osobnosti, která se zasloužila vel-
kou měrou o založení stálého pro-
fesionálního teplického orchestru 
v  roce 1838, předchůdce nynější 
Severočeské filharmonie Teplice. 
Festival obsahuje i mnoho komor-
ních koncertů, jejichž kompletní 

výčet by přesáhl stanovený prostor 
v  tomto článku“ doplňuje Roman 
Dietz.

Nejvýznamnější svátek 
hudby v kraji

Hudební festival Ludwiga van 
Beethovena patří k  nejvýznam-
nějším svátkům v  Ústeckém kraji 
a  je největším festivalem klasické 
hudby v  našem regionu. Je pořá-
dán pravidelně na přelomu května 
a června a výjimečný je tím, že se 
jeho koncerty konají napříč kra-
jem. Fakt, že se významní světoví 
umělci objevují na  zámcích, hra-
dech nebo v  koncertních sálech 
severočeských měst a  obcí, bylo 
v  minulosti oceněno zařazením 
festivalu do Rodinného stříbra Ús-
teckého kraje. Vzájemná podpora 
spolupracujících subjektů se uká-
zala právě v době covidové. On-li-
ne záznamy jednotlivých koncertů 
totiž obsahují i krátká představení 
těchto míst. A  protože jsou kon-
certy na  filharmonickém YouTu-

Michaela Štiková Gemrotová

Marian Vojtko

Informace o aktuálních koncertech lze nalézt na filharmonických 
stránkách www.severoceskafilharmonie.cz.

Stejně tak je již k dispozici aktualizovaný program 57. ročníku
hudebního festivalu na www.beethovenfestival.cz. 

Hugh Panaro

Capathia Jenkins

be kanálu stále dostupné, slouží 
i  k  propagaci turisticky zajíma-
vých destinací na severu Čech. Jde 
přitom o  dlouhodobě budovaný 
koncept Beethovenova festivalu. 
Ten se nekoná, tak jak je obvyklé 
u jiných festivalů, v jednom měs-
tě, tedy například výhradně pou-
ze v  Teplicích. Cílem je přinést 
vysoce umělecky cennou kulturu 
i  do  jiných míst, než jsou Tepli-
ce, sídlo Severočeské filharmonie, 
která festival pořádá.

Filharmonie se 
zotavuje po dvouletých 
omezeních

Severočeská filharmonie Tep-
lice v  těchto dnech uskutečňuje 
druhou polovinu letošní koncert-
ní sezóny, stále ještě ale s dozvuky 
situace posledních dvou let. Poda-
řilo se uskutečnit plánované nebo 
i přesunuté koncerty, které se měly 
odehrát v  uplynulém období, ale 
kvůli restrikcím to nebylo mož-

né. Do  koncertního sálu se opět 
vracejí dlouholetí abonenti, i když 
jejich počet ještě stále není na pů-
vodních číslech. 

„Uplynulá doba i  v  našem pří-
padě výrazně zasáhla do  pláno-
vaných aktivit. Nejde jen o  sa-
motné koncerty, ale především 
o  vztah s  našimi posluchači. Ten 
zde v Teplicích budujeme několik 
desetiletí, a  proto nás velmi za-
sáhly události posledních let, díky 

kterým zůstal koncertní sál buď 
prázdný, nebo s  výrazným úbyt-
kem našich abonentů. Věříme, že 
se situace v  následujícím období 
stabilizuje a  my se budeme, stej-
ně jako dřív, těšit ze zaplněného 
sálu. Velká návštěvnost únorových 
a  březnových koncertů nás však 
utvrzuje v předpokladu, že se situ-
ace postupně vrací do  normálu,“ 
dodává ředitel Severočeské filhar-
monie Teplice Roman Dietz.

Doc. Petr Vronský, šéfdirigent Severočeské filharmonie Teplice

7golfbarbora.cz



První Cenu města Teplice
získal ak. malíř Ilja Šavel
in memoriam

Tepličtí zastupitelé vloni vyhlásili na počest 
zesnulého Jaroslava Kubery nový projekt s ná-
zvem Cena města Teplice. Návrhy z rozličných 
oblastí života města mohli podat občané, kteří 
o vítězi hlasovali v anketě na webových strán-
kách města. Za rok 2021 bylo nominováno šest 

kandidátů – Divadlo Krabice Teplice, 
Ing. Alexandr Kotz, Ing. arch. Milan 
Míšek, RS centrum pro roztroušenou 
sklerózu, Ing. Martin Richter a ak. 
malíř Ilja Šavel in memoriam. Ten 
se stal prvním vítězem toho projektu 
za svůj celoživotní výtvarný záznam 
městské veduty Teplic. Jeho životní 
cesta a umělecká tvorba se uzavřely 
v prosinci 2020. 

Slavnostní vyhlášení se mělo konat 
v lednu, kvůli epidemiologické situa-
ci se posunulo na 25. března. Konalo 
se v komorním prostředí Zahradní-

ho domu za účasti manželky bývalého primá-
tora a předsedy Senátu PČR Věry Kuberové, 
veřejnost mohla akt sledovat prostřednictvím 
přímého přenosu. Ocenění z rukou primátora 
Hynka Hanzy převzala dcera Ilji Šavla Tereza.

Foto: Robin Röhrich 

Ilja Šavel

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,
blíží se čas zápisu dětí do 1. třídy
pro školní rok 2022/2023.

Rádi Vás i Vaše děti přivítáme ve škole 
v termínu:
1. 4., 4. 4., 5. 4. a 25. 4. 2022
vždy v čase 14:00-17:00 hodin.
Termín si lze rezervovat na stránkách školy.

Dokumenty potřebné k zápisu:
•  Dotazník žáka, Žádost o přijetí, popř. Žádost 

o odklad (ke stažení na webu školy), Rodný 
list dítěte, Občanské průkazy obou zákonných 
zástupců, cizí státní příslušníci dokládají povolení 
pobytu na území ČR.

Nabízíme:
•  od 1. třídy výuku anglického jazyka – Angličtina hravě (návaznost 

na jazykovou školu Step by step), zařazování prvků robotiky 
a robotických hraček do výuky

•  od 6. třídy rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných 
předmětů nebo rozšířené vyučování informatiky a výpočetní 
techniky 

•  od 7. třídy druhý cizí jazyk – německý nebo španělský
•  moderně vybavenou školu s odbornými učebnami, interaktivními 

tabulemi, zapojení robotiky do výuky I. i II. stupně
•  zmodernizovaný sportovní areál
•  školní družinu s ranním i odpoledním provozem
•  zájmové kroužky pro mladé sportovce, umělce i badatele
•  pestrá, zdravá a chutná jídla ve školní jídelně
•  přírodní areál v zeleni pro relaxaci v době přestávek i po výuce
•  kvalitní a kreativní pedagogický sbor

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

R03-22

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

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

Den otevřených dveří: 22. 3. 2022
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Plechové obaly
mají budoucnost

Bližší informace jsou na webových stránkách společnosti. 

Ředitel závodu Ing. Libor Janák

O co jde? To nám přiblížil ředitel Ing. Libor 
Janák: „Díky výsledkům v  uplynulém období 
nám vedení světové společnosti dalo důvěru 
pro další rozvoj výroby v programu nazvaném 
Operational Excellence. Během let 2022 až 
2024 investuje v teplickém závodě 1,1 milionu 
eur do  automatických systémů, které zrychlí 
a  zefektivní výrobní a  logistické procesy. To 
přinese zvýšení produktivity práce, snížení vý-
robních nákladů a lepší konkurenceschopnost 
na trhu“.

Sortiment, tedy produkce komponentů pro 
výrobu kovových obalů (plechovek), které 
z  Teplic putují do  sesterských závodů v  Če-
chách, dále do  Německa, Itálie, Holandska 
a  Polska a  odtud ke  koncovým zákazníkům 
na  celém světě, se nemění. Poptávka po  ple-
chových obalech roste, využití mají především 
v  chemickém průmyslu (barvy, laky, ředidla, 
tekutá mýdla, které znají zákazníci hobby mar-
ketů a  drogerií), v  potravinářství i  v  dalších 
průmyslových odvětvích. 

Roční přípravu projektu, jež zahrnovala 
definici programů, kalkulaci investic a  úspor 
a která zajistí závodu a  jeho 190 zaměstnan-
cům stabilitu a budoucnost, už mají za sebou. 
A výsledky se dostavují, ocenění kvality AKZO 
znamená kontrakt garance odbytu na  čtyři 
roky. Vedení závodu na  lidech záleží, proto 
jim nabízí řadu benefitů. Patří k nim 13. plat, 
příspěvky na  stravování, penzijní připojiště-
ní, delší dovolenou, vitamíny, očkování apod. 
V závodě už dnes pracují také občané z jiných 
zemí včetně Ukrajinců. A  pro některé druhy 
prací mohou přijmout i ženy, které u nás s dět-
mi našly útočiště před válkou.  (red.)

Český průmysl stále stagnuje. To ale zdaleka neplatí o všech výrobních segmentech. 
Příkladem může být společnost TRIVIUM PACKAGING v Teplicích. Nejen, že úspěšně 
překonala poslední dva roky, poznamenané epidemií, ale vstoupila do další etapy 
modernizace a optimalizace výroby.

Ukázka plechových obalů, jak je známe z marketu.

Pohled do výrobní haly.
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Tyto tři křesťanské hodnoty 
provázejí životem členy Farního 
sboru Českobratrské církve evan-
gelické v Teplicích. Víra v trojjedi-
ného Boha – Otce, Syna i  Ducha 
svatého, naděje v lepší svět a láska 
k bližním. 

Letos prožívají dobu postní, 
která předchází Velikonocům, 
nejdůležitějším církevním svát-
kům v  roce, podobně jako dal-
ší denominace na  území města 
ve  znamení pomoci ukrajinským 
běžencům, kteří uprchli před Pu-
tinovou válkou, aby si zachránili 
holý život. Jsou to především ženy 
a děti, které u nás našly nový, klid-
ný domov. 

Sbor pro ně hned 27. úno-
ra uspořádal benefiční koncert, 
na  němž vystoupil Barokní ko-
morní orchestr teplické konzerva-
toře a také první ukrajinští běžen-
ci, kteří Tepličanům poděkovali 
písní za  podporu a  pohostinnost. 
Publikum bylo štědré a vybraných 
32 300 korun si na místě převza-
la zástupkyně organizace Člověk 
v tísni. 

Sbírka humanitární pomo-
ci v  útrobách kostela se rychle 
rozrůstala. Zároveň začaly práce 
na  zcela vybydleném pětipoko-
jovém bytě na  faře v  Duchcově, 
který teplický sbor získal fúzí 
s  duchcovským. Už je opravený, 
vybavený a  připravený přijmout 
až patnáct lidí. K  potravinové 

VÍRA. NADĚJE. LÁSKA.
sbírce se přidali i  zdravotníci 
z teplické nemocnice, kde je farář 
sboru Mgr.  Martin Bánoci kap-
lanem. Lidé byli velmi solidár-
ní, a  tak její první část putovala 
k padesátce běženců na východní 
Slovensko, druhá půjde do Duch-
cova a do rodin, kterým příbytky 
sehnali jednotliví členové sbo-
ru. Ti se jim také snaží pomoci 
začlenit se do  naší společnosti. 
Děti doprovodili do školek a škol, 
matkám pomáhají shánět zaměst-
nání a  připravují i  společné akce 
ve  snaze rozptýlit otřesné zážitky 
a  starost o příbuzné, kteří zůstali 
doma a  brání svoji zem proti ší-
lenému agresorovi. Jak říká bib-
le: Na Zemi pokoj a  lidem dobrá 
vůle. 

Text a foto: L. Richterová

Benefiční koncert prišel podpořit primátor Teplic Hynek Hanza

Před odjezdem na SlovenskoTřídění potravinové sbírky

Zdravice ukrajinských přátel

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

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

Wir suchen für unseren 4-Sterne-Campingplatz
mit Badelandschaft und Gastronomie 

zur Verstärkung unseres Teams ab sofort

Koch/Köchin Vollzeit

Küchenhilfe / Vollzeit bzw. Teilzeit

Für Unterkunft wird gesorgt!
Eigenständiges und freundliches Arbeiten,

Mithilfe bei der Vorbereitung & Durchführung 
des ála carte-Geschäfts sowie Feiern und Events,

Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Teamwork

Ihre aussagefähige Bewerbungen richten
Sie bitte per Post oder Mail an:

Camping- und Freizeitanlage GmbH, z. Hd. Frau Becker
Neue Hauptstr. 120a | 01824 Kurort Gohrisch

Tel.+ 49 (0)35021 - 59107 | Fax+ 49 (0)35021 - 59075
Email: regibecker@web.de

www.caravan-camping-saechsischeschweiz.de

Čtyřhvězdičkový kemp
s koupalištěm a gastronomií v Sasku.

Hledáme

pracovníky pro posílení
našeho gastronomického týmu

• kuchaře/kuchařku na plný úvazek
• výpomoc v kuchyni

na plný, popř. na částečný úvazek.

Nástup možný ihned a pro zájemce ubytování zajištěno.
My nabízíme přátelské pracovní prostředí a od Vás očekáváme 

smysl pro týmovou spolupráci, flexibilitu, obětavost.

Přihlášku zašlete poštou nebo e-mailem na adresu:
Camping- und Freizeitanlage GmbH,

Paní Becker
Neue Hauptstr. 120a, 01824 Kurort Gohrisch

Tel.+ 49 (0)35021 - 59107 • Fax+ 49 (0)35021 - 59075 
E-mail: regibecker@web.de

www.caravan-camping-saechsischeschweiz.de/de

Hotel Elbpromenade v Bad Schandau

Podpořte náš motivovaný tým – do hotelové 
kuchyně přijmeme na plný úvazek

kuchaře/kuchařky
a pomocné kuchaře/kuchařky

Dobré důvody pro práci u nás:
 bezpečné pracoviště a příjemné pracovní atmosféra
 mzda nad rámec kolektivní smlouvy
 regulovaná pracovní doba, 5denní pracovní týden
 spropitné, cestovní příplatek, stravování zdarma
 parkoviště pro zaměstnance

Pokud jsme vzbudili Váš zájem,
zašlete podrobnou přihlášku e-mailem na:
s.krahl@hotel-elbpromenade.de 

Hotel Elbpromenade 
Inh. Kathrin Krahl Elbufer 10 
01814 Bad Schandau
Tel.: 035022 5470
www.hotel-elbpromenade.de
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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



Přijmeme ŘIDIČE A ŘIDIČKY AUTOBUSU
Oblast:  TEPLICE - náborový příspěvek 30.000 Kč
Požadujeme:
• ŘP sk. D + profesní průkaz + kartu do digitálního tachografu

• Nabízíme možnost získat řidičský i profesní průkaz zdarma.
• Řidiče bez praxe zaškolí náš zkušený řidič.

• Časovou flexibilitu a trestní bezúhonnost  

Nabízíme:
• Stabilní a dlouhodobé zaměstnání
• Pevný výplatní termín (všechny položky mzdy oficiálně na pásce)
• Moderní vozový park Mercedes-Benz
• Možnost ubytování zdarma na našich nocovnách

Benefity:
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Zaměstnaneckou půjčku
• Maximální výše stravného dle ZP
• Chytrý mobilní telefon s hrazeným tarifem včetně internetu
• Úhradu pojistky z výkonu povolání (pojistka na „blbost“)
• Jízdné zdarma pro Vás a členy Vaší rodiny
• Příspěvek na letní tábor a další

Přijmeme rovněž řidiče-brigádníky na DPČ nebo DPP,
pište personalni@icomtransport.cz tel: 606 773 222

Úprkova 1, 415 01 Teplice

Tel.: 493 645 511
e-mail: mp.teplice@mariuspedersen.cz

www.mariuspedersen.cz/mpteplice

systémy kompletního nakládání s odpady
velkoobjemové kontejnery, separace odpadů

zneškodnění odpadů kategorie „O“, „N“
svoz a zneškodnění gastro odpadu

veřejné osvětlení, světelná signalizace
letní a zimní údržba, opravy komunikací

údržba veřejné zeleně

E-SHOPPING
www.dm.cz

Nejen drogistické produkty nakoupíte na dm.cz.
Možnost využití expresního vyzvednutí objednávky do 3 hodin 
od objednání v libovolné prodejně dm.

www.namcheshop.cz
Namche: specialista na vybavení do přírody, pro turistiku, lezení, 
horolezectví i skialpinismus. Eshop, kamenné prodejny v Praze 
a Vrchlabí, půjčovna vybavení, skialpinistický servis.

www.bellas.cz
Inspirativní dámská móda.

www.zdravi-global.cz
Internetový obchod s doplňky stravy, přírodní kosmetikou, čínskou 
medicínou, čaji a dalšími přírodními produkty.

www.profi-pedikura.cz
Specializovaný velkoobchod a obchod s profesionálními přístroji 
na pedikúru. Nástroje, přípravky a kompletní vybavení na pedikúru 
a manikúru.
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INZERCE

Atraktivní tříkolka s  praktickým úložným prostorem 
pod sedačkou. Rovnoměrné rozvržení hmotnosti. Vozík 
je v  souladu se zákonem o  silničním provozu zařazen 
do kategorie jízdních kol.

Motor 500 W s  převodem do  síly • 2 nezávislé bubnové brzdy • 
Dojezd 48 km • Max. rychlost 25 km/h • Gelová baterie 960 Wh 
• Doba nabíjení 6-8 hodin • Nosnost 150 kg • Hmotnost 96 kg • 
Rozměry 160 x 73 x 110 cm • Doplňkové příslušenství • Je možno 
jezdit i po silnici, jako jízdní kolo, bez nutnosti řidičského průkazu

AUTOBEST - Tomáš Hájek
Na hrázi 3334, Teplice (u nádraží)

E-mail: info@autobest-tuning.cz tel.: 777 746 457

58 290 Kč
35 990 Kč

vč. DPH

SELVO
ELEKTRICKÉ VOZÍKY A SKÚTRY

SLEVA 38 %

www.selvo.cz

• RÁD BYCH koupil na ježdění nebo renovaci jakou-
koliv 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. (22030101)
• PENÍZE ihned - koupím jakýkoli motocykl Jawa - ČZ 
- Pionýr Babeta moped Stadion - Simson MZ aj. i ne-
kompletní nebo jen ND velký TP doklady, údržba moto 
knížky, také různé stroje, motory - zapalování, mag-
neta, karburace, světla, tachometry, nářadí aj. Platba 
na místě za slušné ceny. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv, 
dojedu - platí stále. Tel.: 603 335 591. (22030102)
• PRODÁM Škodu Octavia řady 3, obsah 1,6; 77 kW, 
r. v. 2015. 7stupňová automat. převodovka, F1 pod 
volantem. Výbava: automat. duální klimatizace, vy-
hřívané sedačky, senzory atd. Pravidelně servisované 
Auto Škoda, zaplacená dálniční známka, po výměně 
rozvodů, oleje a  filtrů, komplet brzdy. Auto ve  vý-
borném stavu, jenom jezdit. Cena: 248 tis. Kč. Tel.: 
720 101 632. (22030103)
• KOUPÍM jakoukoliv JAWA, SIMSON, MZ, ČZ, Pávek. 
Děkuji za nabídku. Tel.: 723 971 027. (22030104)

2 Byty

• PRODÁM 3+1, 5. podlaží, výtah, veliký balkon, plo-
voucí podlahy, nové dveře, koupelna je klasická. Tento 
byt se nachází v  Krupce, je to krásné prostředí, také 
je tam vyhlídka, lanovka, samá zeleň, škola, školka, 
Penny, Tesco, lékárna. Doprava autobusem, všude je 
blízko. Tel.: 704 006 845. (22030201)
• PRODÁM byt 1+1, 35 m2, Teplice, Ant. Staška. 
Nová plastová okna, nové radiátory, 4.p., hezký vý-
hled, nízký nájem. Cena dohodou. Tel.: 606 957 179. 
(22030202)
• VĚTŠÍ družstevní byt 2 + 1 s  balkonem ve  staré 
zástavbě-v cihlovém činžovním domě s  výtahem 
v Teplicích naproti McDonaldu na adrese Masarykova 
1108/94. Byt o velikosti 67,5 m2 v posledním, čtvrtém 
patře. Předsíň, zasklený balkon, samostatné WC, 
kuchyň, koupelna, malá místnost s  pračkou (bývalá 
spíž), obývací pokoj a ložnice. Byt prošel rekonstrukcí 
v roce 2007. Má nové elektrorozvody, plastová okna, 

novou koupelnu, nové WC, zrestaurované dřevěné 
podlahy. Kuchyňská linka Koryna se sporákem Za-
nussi, lednice Zanussi, pračka Whirlpool. Vestavěná 
knihovna a nízká rohová skříň, předsíňová stěna - pří-
rodní ořechová dýha. K dispozici je i uzavřená zahrada 
přístupná pro obyvatele domu. Byt je vyklizený, nyní 
nově vymalovaný a  připravený k  nastěhování. Cena 
1 750 000 Kč. Tel.: 602 366 831. (22030203)
• PRODÁM družstevní byt 3+1 v  Bílině, Pražské 
předměstí II, Jižní ul. Cena dohodou. Za odvoz daruji 
pěknou obývací stěnu. Tel.: 728 016 037. (22030204)
• VYMĚNÍM byt 3+1, Trnovany, Skupova ul., 2. patro, 
parkety, plynové topení za podobný nebo 2+1 kdeko-
liv v domě s výtahem. Tel.: 774 396 050. (22030205)

3 Děti – různé

• NASTÁVAJÍCÍ mamince přenechám za 850 Kč větší 
balík oblečení na miminko od 0-6 měsíců, po jednom 
dítěti, možné i zaslání. Tel.: 605 864 376. (22030301)
• PRODÁM krabici plyšových hraček: od  malých 
po velké, dále plyšové kuřátko, lze použít i jako polštá-
řek. Vše pěkné. 300 Kč. Tel.: 605 864 376. (22030302)
• KOMFORTNÍ autosedačka 9-36 kg + vložka pro 
menší dítě, 8 měs. - 12 roků, pětibodové bezpečnost-
ní pásy s nastavením délky pásu, nová Evropská nor-
ma ECE R44/04, poloh. hlavová opěrka, odním. záda 
na  podsedák, vložka, nová se zárukou 2 roky. Zašlu 
i poštou. 1 550 Kč. Tel: 776 495 506. (22030303)
• PRODÁM za rozumnou cenu po jednom dítěti celo-
roční oblečení od narození, vel. 58-76, body, dupačky, 
košilky, trička, overaly, soupr. apod., větší krabice. Vše 
pěkné, připravené ihned k použití. Tel.: 605 864 376. 
(22030304)
• PRODÁM dětské boty, různé velikosti, po  jednom 
dítěti (chlapec). Cca od  1 roku do  10 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. (22030305)
• 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. (22030306)
• 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, 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. (22030307)
• 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. (22030308)
• PRODÁM dětskou helmu na  kolo modrobílou zn. 
Trigger FS-104B, velikost 54-58 cm. Helma je z  ka-
menného 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. (22030309)
• PRODÁM velmi pěkné dětské oblečení vel. 58-74, 
dupačky, overaly, bodýčka, trička, košilky, soupravič-
ky, čepice, tepláčky, pytel na  spaní, 900 Kč, zaslání 
možné. Tel.: 602 954 145 (22030310)
• NASTÁVAJÍCÍ mamince levně prodám sadu oble-
čení na  miminko od  novorozeneckých velikostí do  8 
měsíců, body, košilky, dupačky, overaly, trička, soupra-
vičky, mikiny, tepláčky, kalhoty, čepičky, soupravič., 
zaslání možné.  1000 Kč. Tel.: 704 877 004. (22030311)

4 Elektronika

• PRO MUZIKANTY: prodám nehranou trubku B 
Amati ATR 303 s dusítkem a kufrem za 4 000 Kč, ze-
silovač STUDIO TESLA 130 s  grafickým ekvalizérem 
za 2 000 Kč. Pasivní reprobednu Torque 50 W 2 kusy 
za 2 200 Kč Combo Torque 60 W za 3 000 Kč. Teplice. 
Tel.: 723 466 140. (22030401)
• PRODÁM televizi Samsung 70 cm, 6 let sta-
rá. Televize je jako nová téměř nepoužívaná. Tel.: 
607 127 602. (22030402)

5 Hobby

• KOUPÍM vojens. vzduchovku aj. - nože, dýky, flašinet, 
hrací strojky, smalt cedule, šlapací auto plechové. Socia-
list. hračky - plast. autíčka i na ovládání bovdenem, ma-
šinky, vláčky HO a TT, různé sbírky všeho druhu. Starší 
nářadí - kovadlinu, signovačku, malý soustruh aj. Platba 
na  místě za  slušné ceny. Stačí SMS. Tel.: 732  457  993. 
Nabídněte cokoliv, dojedu - platí stále. (22030501)
• MINCE od antiky po současnost a bankovky odkou-
pím hotově za  katalogové ceny. Jednotlivé položky 
i  celé partie. Platné katalogy automaticky předklá-
dám k  nahlédnutí. Mohu přijet. Tel.: 602  741  507. 
(22030502)

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

R4-22

AUTO-MOTO

DĚTI

HOBBY

BYTY

ELEKTRONIKA

R4-22



INZERCE

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

R4-22

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 

R4-22

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

R4-22

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

R4-22

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

R4-22

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

R4-22

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky,
zahradní substrát,

mulčovací kůra

www.telasko.cz
Tel. 608 209 622

R4
-2
2

BEZÚDRŽBOVÉ
DŘEVO/PLASTOVÉ

PLOTY
PRODEJ I MONTÁŽ 

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček

Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz R4-22

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ horolezeckou technikou,

frézování pařezů
Tel.: 608 360 681 R4-22

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. R4-22

Martin Dočekal
Telefon: 604 68 44 75

Duchcov

Malířské - lakýrnické, tapetářské práce

R4-22

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

R4-22

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

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

R4-22

POTŘEBUJETE 
OPLOTIT

POZEMEK?
PLOTOVÉ CENTRUM

TEPLICE - PROSETICE
Příčná 141

Tel.: 604 351 718
Vlková Anna

anna.vlkova@seznam.cz

R4-22

 

TEPLICE
Benešovo nám. 217/12

CHRÁNĚNÁ DÍLNA
Sáčky papírové i textilní
Hepa-filtry, filtry i vůně.

SÁČKY
DO

VYSAVAČŮ

S tímto kuponem sleva 10% na nákup

15

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
R4-22

R4-22 Silniční a odtahová služba

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

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

PRODEJ OVOCE
Prodejní doba Po-Pá 7:00-15:30

Koupelny přímo na tělo

Provádíme vizualizaci koupelen

INZERCE

na

www.regiorevue.cz
se můžete přihlásit k odběru pravidelného pátečního newsletteru

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

14

• 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. (22030503)
• KOUPÍM staré visací zámky + klíče, kovářské práce. 
Tel.: 722 150 816. (22030504)

6 Nábytek

• VELMI levně (v  řádu stokorun) prodám kvůli stě-
hování obývákovou sedací rozkládací pohovku s úlož-
ným prostorem a 2 křesly a dále také obývákovou stě-
nu, nutno vidět, Dubí. Tel.: 607 544 965. (22030601)
• PRODÁM zařízení do dětského pokoje: psací stolek 
500 Kč, židle otočná červená 150 Kč a palanda jedno-
lůžková (dřevo) bez matrace 1 200 Kč. Vše z Ikey. Mož-
no i jednotlivě. Litvínov, volat večer. Tel.: 736 469 724. 
(22030602)
• PRODÁM dětskou cestovní postýlku i  s  matra-
cí, málo použitá, cena dohodou, cca 700 Kč. Tel.: 
721 741 199. (22030603)

7 Nemovitosti

• PRONAJMU skladovací prostor: 80 m2 v  areálu 
Frutep Teplice, Nákladní ul. Parkování zajištěno, areál 

je uzamykatelný. Cena dohodou. Tel.: 777  040  311. 
(22030701)
• PRONAJMU zděnou garáž v  Teplicích, ul. Brati-
slavská (v komplexu garáží za drahou), ve výborném 
stavu, vyklizená, možno ihned garážovat. Cena měsíč-
ního pronájmu 1 500 Kč. Pronájem na smlouvu, první 
platba nájem na  2 měsíce dopředu. E-mail: papa.
john@centrum.cz. Tel.: 604 748 802. (22030702)

9 Potřeby do domácnosti

• PRODÁM cibulákový servis - mokka, originál, per-
fektní stav. Tel.: 728 630 592. (22030901)

10 Různé

• PRODÁM pilu cirkulárku, pohon 380 W + 2 kotouče, 
průměr cca 30 cm. Cena 1  500 Kč. Tel.: 777  040  311. 
(22031001)
• KOUPÍM vojenskou vzduchovku vz. 47, vz. 35. Dě-
kuji za nabídku. Tel. 724 314 939. (22031003)
• PRODÁM barevnou TV, úhlopříčka 51 cm (vhodná 
na chatu) - cena 300 Kč a el. troubu se 3 plotýnkami 
nahoře-cena 500 Kč. Tel.: 723 367 685. (22031004)
• OCENÍME - vykoupíme obrazy a rámy. Galerie - tel.: 
733 511 224. (22031005)
• DLE KATALOGU oceníme a zaplatíme mince, ban-
kovky, známky. Tel.: 603 230 673. (22031006)

• PRODÁM jogurtovač Ariette s  příslušenstvím, až 
na  1 l jogurtu, nový, v  originálním balení, návod. 
300 Kč. Tel.: 602 954 145. (22031002)
• VYKUPUJEME medaile, odznaky, vyznamenání 
a zbraně. Military. Tel.: 775 691 189. (22031007)
• IHNED zaplatíme hodinky: kapesní, náramkové 
a budíky. Tel.: 737 397 806. (22031008)
• PRODÁM několik ks různých žánrů LP desek, CD 
a MC kazet, a knih od Karla Maye, Julia Verna, spěchá. 
Tel.: 721 341 346. (22031009)
• PRODÁM patkový elektromotor 2,2 kW; 1 420 ot./
min, včetně řemenice na 2 kl. ř. č. 13. Cena dohodou. 
Tel.: 792 760 503. (22031010)
• PRODÁM akordeon - zn. Firotti (Itálie), 5 řad. - 120 
basů; 11 registrů. Cena dohodou. Tel.: 792  756  874. 
(22031011)
• PRODÁM závěs na květiny s ouškem k uchycení, pří-
rodní barva, na 1 anebo na 2 květiny pod sebou, délka 
cca 1,10 - 1,20 m. Nový. 160 Kč. Tel.: 704  877  004. 
(22031012)
• KOUPÍM pásku do  psacího stroje š. 13 mm. Tel.: 
606 141 128. (22031013)

11 Seznámení

• RÁDA bych našla kamarádku na  trávení volného 
času. Kolo, lyže, brusle, procházky s  pejskem. Jsem 
celkem aktivní důchodkyně z Dubí. Mám auto, a tak 
můžeme jezdit i na výlety. Jsem sama a je mi smutno. 
Tel.: 773 127 232. (22031101)

• JSEM starší žena - singl, která nemá s  kým letět 
na  dovolenou: červen + září Tunisko - Mahdia (bílý 
jemný písek na  pláži). Prosinec - Egypt - Hurghada. 
Tel.: 728 949 774. (22031102)
• HLEDÁM seniory pro relax na  kole, na  cesty 
za  poznáním, pro radost a  zdraví. Zn.: pohyb = 
život. Jsem 69letá nekuřačka z TP. Tel.: 733 352 443. 
(22031103)
• ZACHOVALÝ normální chlap šedesátník, 182 cm, 
hledá přítelkyni. Samota tíží. Teplice a  okolí.   Tel.: 
606 957 179. (22031104)
• JARO je za  kopcem, hledám bezva kamaráda/ 
kamarádku do  72 let na  procházky, výlety, třeba 
i na kole. Jsem z Dubí. Celkem šmrncovní, štíhlá dů-
chodkyně. Tel.: 773 127 232. (22031105)
• ŽENA kolem 40 let, bezdětná, se chce seznámit 
s  mužem, který je zaměstnán v  Německu. Nabízím 
trvalé zázemí. Tel.: 776 070 737. (22031106)
• RÁDA bych se seznámila s  upřímným nezadaným 
mužem mezi 71 - 77lety, kterého tíží samota jako 
mne. Ať se ozve 72leté, 160 cm vysoké nekuřačce 
všestranných zájmů. Budu doufat, že se najdeme 
a život bude veselejší. Tel.: 721 702 442. (22031107)
• HLEDÁM kamarádku, která by se mnou chodila 
na  procházky, občas na  kafíčko, můžeme i  za  kultu-
rou. Záleží na domluvě. Jsem sedmdesátnice. Teplice 
a okolí. Tel.: 702 361 442. (22031108)
• ZAJIŠTĚNÝ vdovec, v. 175 hledá rovnocennou 
partnerku, 67-70 let, štíhlejší, nekuřačku. Tel.: 
721 131 221. (22031109)

12 Zaměstnání

• MÁM zájem o práci - úklid kanceláří, případně re-
stauračních zařízení nebo ordinací. Mohu pracovat 
i  jako pomocná kuchařka. Jen vážní zájemci. Tel.: 
602 873 705. (22031201)
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Dáváme energii
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Radostné Velikonoce
přejeme všem
našim pracovníkům
a obchodním partnerům
a také všem těm,
kteří náš pracovní
kolektiv teprve
v budoucnu posílí

Radostné Velikonoce

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

www.vyhodnereality.cz

skla


