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33. ročník

Podzim v lesích
Krušných hor
Foto: Daniel Řeřicha
www.danielrericha.cz
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Váš specialista na pneumatiky
a podvozkové části vozu

Snažíme se být jim spíše jakýmisi průvodci – přátelský přístup
je osvědčeným receptem a díky
tomu centrum dobře funguje,“
reagovala na svou účast v projektu Anděl mezi zdravotníky
a na své prvenství MUDr. Marta
Vachová.
Více na https://1url.cz/lrqcs.
(zdroj: kzcr.eu)

pila z důvodu celosvětových
změn váhových limitů do nižší
polostřední váhy do 63 kg.
V kategorii žen pak vybojovala
celkem 4 individuální bronzové
medaile na mistrovství Evropy,
a to v letech 1994, 1996, 1998
a 2001 (Gdaňsk, Haag, Oviedo,
Paříž). V roce 1993 byla členkou
týmu žen, který získal bronzové

KALEIDOSKOP
RAJSKÝ

Anděl mezi zdravotníky
Vítězství v soutěži Anděl
mezi zdravotníky 2022 patří
MUDr. Martě Vachové, primářce Neurologického oddělení
Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., a vedoucí
tamního RS centra pro pacienty s roztroušenou sklerózou.
Na slavnostním večeru, který
se uskutečnil v sobotu 27. srpna
v náchodském divadle i za účasti ředitelů teplické nemocnice
MUDr. Tomáše Hrubého a děčínské nemocnice MUDr. Michala
Hanauera, MBA, o jejím prvenství mezi dvanáctkou finalistů
rozhodla odborná porota.
„Ocenění, kterého si velmi
vážím, vnímám zároveň jako
ohodnocení nejen mojí práce,
ale dlouhodobého snažení celého našeho týmu na teplickém
neurologickém oddělení a v RS
centru. Nikdy nechci mít pocit,
že má práce je rutina, mluvit
s našimi pacienty a vyslechnout
je považuji za nesmírně důležité.

na olympijské hry v Atlantě. První start na olympijských hrách
v Atlantě se jí však nevydařil dle
jejích představ. Po prohraném
zápase s japonskou reprezentantkou do dalších bojů nepostoupila.
V roce 1999 se stala maminkou syna Šimona a následně se
k judu vrátila. Nový olympijský
cyklus začala úspěšně třetím
místem na květnovém mistrovství Evropy v Paříži v roce 2001.
V průběhu přípravy na mistrov-

Sportovci našeho kraje

Radka Štusáková (provd. Coufalová) je bývalá česká judistka,
několikanásobná medailistka
z mistrovství Evropy a účastnice olympijských her v roce 1996.
V srpnu letošního roku oJe
rodačkou z Teplic, kde žila
do svých 18 let. S judem začínala ve 12 letech v Dubí v klubu TJ
Rudolfova Huť v přípravce vedené Václavem Prokešem starším,
poté pak Vladimírem Otrubou
starším. Později se přes tréninkové středisko mládeže v Jablonci nad Nisou stala členkou
vrcholového tréninkového centra v Hradci Králové, kde se připravovala pod vedením Pavla
Petřikova staršího.
V letech 1989 a 1990 získala
bronz na juniorském mistrovství
Evropy (Athény, Ankara). V československé a posléze české
ženské reprezentaci se pohybovala od roku 1990 ve střední váze
do 66 kg. Od roku 1998 přestou-

medaile na mistrovství Evropy
družstev v Německu.
V roce 1995 přišla o start
na mistrovství Evropy v Birminghamu kvůli svalovému
zranění na levé noze. Na olympijskou sezonu 1996 se však
připravila velmi dobře a na mistrovství Evropy v Haagu potvrdila třetím místem kvalifikaci

ství světa 2001 v Mnichově však
oznámila očekávání druhého
potomka a ukončení sportovní kariéry. V roce 2002 přivedla
na svět dceru Johanu. Po druhém mateřství se k vrcholovému sportu nevrátila.
Největší úspěchy:
1989 – 3. místo na ME juniorů
Athény
1990 – 3. místo na ME juniorů
Ankara
1993 – 3 . místo na ME družstev
Německo
1994 – 3. místo na ME žen
Gdaňsk
1996 – 3. místo ne ME žen Haag,
účast na olympijských
hrách Atlanta
1998 – 3. místo na ME žen
Oviedo
2001 – 3. místo na ME žen Paříž
Světový pohár:
1993 - 1. místo (Praha), 3. místo
(Varšava, Basilej)
1994 - 1. místo (Praha), 3. místo
(Leonding)

2

Program oslav vyvrcholil v neděli Tyršovým průvodem a slavnostním odhalením Tyršovy lavičky v severní části zámeckého
parku. Sportovní odpoledne
na Mariánské louce s prezentací
zájmových organizací pro děti
a mládež zakončil na tradičním
Sokolové letos slaví
místě u rogala hudební koncert.
V sobotu 17. září 2022 uplynulo
(zdroj: kr-ustecky.cz)
190 let od narození jednoho ze
zakladatelů Sokola Dr. Miroslava Tyrše. Sokol v letošním roce
slaví rovněž kulaté jubileum
160 let od svého založení, proto
od pátku do neděle ožil Děčín
sokolskými oslavami. Závody
pro děti, ukázka pódiových skladeb, hudební koncert, ale také
Tyršova či Strašidelná stezka
odvahy. To vše čekalo návštěvníky zámeckých zahrad a Smetanova nábřeží v rámci sobot- Ústecký kraj má čtyři nové
ního programu. Pobočka České přírodní památky
pošty připravila příležitostné
Úkolem Krajského úřadu Úsrazítko k Tyršově Děčínu a so- teckého kraje v oblasti životního
botní večer ožil reprezentačním prostředí je mimo jiné zajistit
plesem na děčínském zámku.
dostatečnou ochranu evropsky

1995 - 1. místo (Praha)
1996 - 3. místo (Mnichov)
1997 - 1. místo (Praha, Basilej)
1998 - 2. místo (Praha)
2000 - 3. místo (Varšava)
2001 - 3. místo (Praha)

Pěvecké sbory v Senátu Parlamentu ČR
Žáci dvou pěveckých sborů při Základní umělecké škole
Teplice na pozvání pana senátora Hynka Hanzy navštívili prostory Senátu Parlamentu ČR. Ve čtvrtek 29. září 2022 vyrazili
autobusem do Prahy, kde kromě prohlídky reprezentativních
prostor Senátu zároveň vystoupili ve Valdštejnské zahradě
v rámci akce „Valdštejnské léto v Senátu“. Pro žáky se jednalo
o nezapomenutelný zážitek a z celé akce si odnášejí krásné
vzpomínky.
(ZUŠ Teplice)
významných lokalit. V současnosti je v působnosti krajského úřadu již 73 přírodních památek, 27 přírodních rezervací
a dvě smluvně chráněná území.
V letošním roce byly schváleny

čtyři přírodní památky, a to Hovězí skály, Najštejnské bučiny,
Buky na Bouřňáku a Pekelské
údolí. Všechny čtyři přírodní
památky jsou součástí evropsky významné lokality Východní
Krušnohoří. Pro tyto památky je
nutná zvláštní územní ochrana
za účelem podpory populací
zjištěných vzácných druhů lesních společenstev se vzácnými
druhy živočichů, rostlin, popřípadě i hub.
„V příštích dvou letech plánuje Ústecký kraj vyhlásit další
čtyři přírodní rezervace a sedm
přírodních památek, převážně
na území Krušných hor,“ sdělila 1. náměstkyně hejtmana Lubomíra Mejstříková a dodala:
„Přestože je Ústecký kraj považován za průmyslovou oblast,
příroda je zde úžasná. Stav
přírody má nepochybně vliv
i na kvalitu života lidí.“
(zdroj: kr-ustecky.cz)

golfbarbora.cz
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Kam za dalším vzděláním
Milí rodiče a žáci,
pro juniory, kteří v tomto školním roce ukončí docházku základní školy a půjdou
dál studovat nebo se učit řemeslům, jsme připravili několik základních údajů,
s kterými je třeba počítat. Jde o termíny stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy včetně těch náhradních pro přijímací řízení. Nabídka možností
je v rámci našeho regionu poměrně široká. Samotný Ústecký kraj je zřizovatelem
dvaapadesáti středních škol a učilišť, gymnázií a také konzervatoře a další nové
žáky jsou připravena přijmout také soukromá školská zařízení. Vybírejte pečlivě
a v dostatečném časovém předstihu, náš kraj vzdělané a fortelně zaměřené lidi
potřebuje. Většina škol nyní připravuje dny otevřených dveří, o jejichž konání informují na svých webových stránkách.
Prohlídku jedné z nejstarších středních škol v Ústeckém kraji – Obchodní akademie
v Teplicích, která letos slaví 100. výročí svého vzniku, už mají zájemci za sebou. Ani
my jsme si ji nenechali ujít.

Obchodní akademie v Teplicích slaví

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o.
IČ: 25015052

Topolová 584, 434 47 MOST

Telefon: 476769501 E-mail: info@podnikac.cz
IZO: 110018044 Fax: 476769533
http://www.podnikac.cz

STUDIJNÍ OBOR: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Vzdělávací zaměření:

CESTOVNÍ RUCH
BEZPEČNOST A PRÁVO
ŘÍZENÍ FIREM
PERSONALISTIKA

P

VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem
Palachova 35, příspěvková organizace
www.szsvzs.cz • tel.: 474 778 110

Obory střední školy pro šk. rok 2023/2024
čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
53-41-M/03 Praktická sestra
53-43-M/01 Laboratorní asistent
53-44-M/03 Asistent zubního technika
53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví
pětileté, dálkové, ukončené maturitní zkouškou
53-41-M/03 Praktická sestra

Obchodní akademie v Teplicích patří
k dominantám města

Obchodní akademie patří společně s Hotelovou školou a Střední průmyslovou školou do triptychu středního vzdělávání v Teplicích. A právě
ta letos na podzim slaví krásné kulaté výročí - 100 let existence. Založena byla v roce 1922 jako první česká obchodní akademie na severu
Čech. Její budova je navíc dominantou lázeňského města. Mezi její nejvýznamnější absolventy patří například generálporučík František Fajtl,
který za druhé světové války bojoval v Británii v řadách Royal Air Force.
Oslavy si nenechali ujít ani hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller,
krajská radní pro školství, mládež a sport Jindra Zalabáková a předsedkyně krajského výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zdena
Vachková. Pedagogové a žáci k této příležitosti připravili bohatý program pro bývalé absolventy i veřejnost.

DNIKÁČ

Přijďte se seznámit se vzdělávací nabídkou školy, mimoškolními
aktivitami a materiálními podmínkami pro výuku.
Vždy je lepší jednou vidět, než vícekrát slyšet.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Dny otevřených dveří
vždy ve čtvrtek od 16:00 hodin:
13.10. 2022, 10.11. 2022, 8.12. 2022
5.1. 2023
Nebo si objednejte osobní návštěvu školy.
Případné dotazy rádi zodpovíme osobně nebo na telefonním čísle
476 769 501, 476 769 506, 771 142 157

Důvody proč studovat právě u nás?

Zapojení do mnoha mezinárodních projektů Erasmus+ (výjezdy zdarma)
Lyžařský kurz, vodácký kurz, cyklistický kurz, zahraniční výjezdy
Prospěchové stipendium v průběhu studia
Zapůjčení učebnic zdarma (kromě jazykových), školní knihovna
Nadstandardní vybavení školy – nová výpočetní technika, interaktivní tabule, projekční
plátna, fitness, sportovní areál, občerstvovací automaty
Neomezený přístup k internetu v celém prostoru školy
Rodinné prostředí, přátelská atmosféra, individuální chápání potřeb studentů
Navýšená hodinová výuka anglického a německého jazyka, která vám zajistí
výbornou znalost a zvládnutí maturitní zkoušky
Výuka je doplněna přednáškami odborníků z praxe, spoluprací se zaměstnavateli,
exkurzemi

Obory vyšší školy pro šk. rok 2023/2024
tříleté či tří a půl leté, denní nebo kombinované, ukončené absolutoriem - více na www.szsvzs.cz – Informace pro
školní rok 2023/2024
R10-22

Harmonizační pobyty na týden u moře v prvním ročníku zdarma

Na snímku zleva hejtman Jan Schiller, krajská radní Jindra Zalabáková
a předsedkyně výboru Zdena Vachková

Maturitní obory

Učební obory

CESTOVNÍ RUCH
OBCHOD
LYCEUM

KADEŘNÍK
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
PRODAVAČ

Těšíme se na vás

P

Průvod na oslavu 100. výročí školy prošel městem

Uchazeč, který se hlásí do oboru s talentovou zkouškou, odevzdá řediteli střední školy přihlášku nejpozději do 30. listopadu 2022.
Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia se v řádném termínu uskuteční 13. a 14. dubna 2023.
Jednotnou přijímací zkoušku do oborů víceletých gymnázií budou uchazeči konat 17. a 18. dubna 2023.
Náhradní termín pro všechny obory vzdělání byl stanoven na dny 10. a 11. května 2023.
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RVP
KOMBINOVANÉ
LYCEUM
• Technický obor
• Humanitní obor

Na půdě obchodní akademie vznikla výstava Napříč časem

Důležité termíny:

OBOR VZDĚLÁNÍ

DNIKÁČ

Přip
r
na avíme
v
i do ysokoutě
pra
xe

1. ŘÁDNÝ TERMÍN

2. ŘÁDNÝ TERMÍN

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia

13. dubna 2023

14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií

17. dubna 2023

18. dubna 2023

1. NÁHRADNÍ TERMÍN

2. NÁHRADNÍ TERMÍN

10. května 2023

11. května 2023

www.podripskaskola.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
26. 11. | 11. 12. | 21. 1. | 18. 2.
5

Další fenomenální zahraniční úspěch ve své historii zaznamenala v posledním zářijovém týdnu
Severočeská filharmonie Teplice. V papežské Lateránské bazilice sv. Jana v Římě uvedla oratorium
Nádech věčnosti, které k poctě sv. Ludmily složil a řídil teplický skladatel a dirigent Jan Zástěra.

Severočeská filharmonie,
hvězdní sólisté a sbor ohromili
baziliky v Římě a Vatikánu
Hvězdné bylo také obsazení.
V hlavní roli svaté Ludmily vystoupila legendární operní pěvkyně Soňa Červená, která svůj part
nastudovala v italštině. Skvěle jí
sekundovali další čeští protagonisté – Lucie Hájková v roli Drahomíry, Petr Nekoranec jako Václav,
Jiří Brückler v roli Boleslava a Jiří
Hájek jako Jarmil. Severočeskou
filharmonii doplnil Kühnův smíšený sbor. Scénické provedené
v režii Jiřího Heřmana, uměleckého šéfa Opery Národního divadla
Brno, připomnělo loňské 1100.
výročí mučednické smrti české
světice. Světová premiéra se konala loni v říjnu ve Vladislavském
sále Pražského hradu. Jiří Heřman
upravil vizuální stránku představení pro odlišný prostor baziliky,
pozvaní hosté tak zhlédli trochu
jinou podobu. Uvedení oratoria
se stalo vyvrcholením dvoudenZkouška v Lateránské bazilice
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Detail s Janem Zástěrou

ních oslav dvou českých světců sv.
Václava a jeho babičky sv. Ludmily. Scénickému provedení skladby přihlíželo mnoho hostů v čele

s ministrem kultury Martinem
Baxou, reprezentujících naši zemi
i Vatikán a stalo se jednou z největších kulturních akcí pořáda-

ných při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie.
Koncertu předcházela mše svatá
k uctění památky patrona českých

zemí sv. Václava v bazilice sv. Petra
ve Vatikánu, kterou celebroval litoměřický biskup Jan Baxant. Mši
doprovodila opět hudba Jana Zástěry, teplických umělců v orchestru a zpěváků ze smíšeného sboru.
Přítomní diplomaté byli ze zážitků
v českém provedení nadšeni.

A jaké zážitky si odnesli
tepličtí protagonisté?
Jiří Zástěra, skladatel a šéfdirigent Hudby Hradní stráže
a Policie České republiky uvedl: „Oratorium není nakonec jen
o Ludmile a o Václavovi jako spíše
o nás, o pravdivosti a zodpovědnosti v tom, jak se díváme na svět,
na ně, na sebe, na Boha a co si
z toho všeho bereme pro sebe a pro
ostatní“.
Roman Dietz, ředitel Severočeské filharmonie Teplice:
„Pozvání ke koncertům v Římě
a Vatikánu si nesmírně ceníme,
a to nejenom proto, že v posledních
dvou letech mnoho zahraničních
koncertů bohužel odpadlo. Ty, které
se konaly 28. a 29. září v bazilice sv.
Petra ve Vatikánu a v Lateránské
bazilice v Římě, se zapsaly do paměti Severočeské filharmonie Teplice také pro samotná místa konání.
Není totiž vůbec obvyklé v těchto
prostorách vystupovat. Zajímavostí
je fakt, že v bazilice sv. Petra ve Vatikánu nemůže uspořádat národní
mši každý zájemce. Pro Českou
republiku je naprosto zásadní přítomnost oltáře sv. Václava přímo
ve svatopetrské bazilice, která ji

k tomuto zplnomocňuje. Bazilika
patří k nejstarším na světě, postavena byla ve 4. století a dnes je hodnostně nejvyšším kostelem katolické církve. Až do 14. století bývala
sídlem papeže a dodnes je kostelem
římského biskupa, kterým je opět
sám papež. V těchto prostorách
bylo provedení oratoria umocněno scénickým pojetím příběhu, což
bylo opět vysoce společensky hodnoceno“.
Magdaléna Jenčíková, manažerka orchestru, která se koncertního turné do Říma a Vatikánu zúčastnila: „Výjimečný
umělecký, ale i osobní zážitek,
znamenala pro všechny zúčastněné
přítomnost pěvkyně Soni Červené.
Ta se ve svých 97 letech zhostila
role sv. Ludmily v oratoriu Nádech
věčnosti, kterou pro tuto příležitost
nastudovala v italštině. Chvíle, kdy
v Lateránské bazilice usedla v kostýmu na trůn a kdy se později večerní bazilikou společně s hudbou
nesl její hlas, patřily k mimořádným zážitkům. I po lidské stránce,
neboť si všichni uvědomovali, že už
samotná cesta do Říma, zkoušky
a poté vystoupení není v takto požehnaném věku jednoduché zvládnout. O to více všichni ocenili houževnatost a obrovské charisma této
ženy, jejíž přítomnost výsledek této
umělecké produkce ještě zintenzivnila“.
Jana Vintrová, skupina violoncell: „Myslím, že pro mnoho z nás
znamenaly tyto koncerty mimořádný zážitek. V minulosti jsme účin-

Skupina violoncell ve volném čase

kovali v řadě prestižních koncertních sálů nejen v Evropě, papežské
baziliky jsou ale naprosto výjimečné. Samotné prostory jsou z pohledu návštěvníka ohromující a hrát
zde má jedinečnou atmosféru. Mše
v bazilice sv. Petra konaná první
den měla velmi silný náboj, který
jsem prožívala nejen jako violoncellistka. A podobně silné pro mne
bylo i provedení oratoria. Ve chvíli, kdy byl večerní koncert v plném
proudu, navíc venku za zdmi nádherné Lateránské baziliky začala
bouřka. Blesky prostupující skrz
okna ve spojení s hudbou a celou
dramaturgií večera vytvořily velmi
intenzivní dojem“.

Petr Šíla, ředitel Trautzlovy
umělecké společnosti, která spoluorganizovala obě hudební vystoupení: „Velmi mě těší, že toto
monumentální dílo provedl náš
teplický orchestr v čele s dirigentem
Janem Zástěrou. Přítomní diplomaté a hosté několikrát konstatovali, že
jsme v nich zanechali hluboký a nezapomenutelný zážitek. Myslím, že
se nám společně podařilo výrazně
zviditelnit Českou republiku a naše
krásné město Teplice a ukázat, že
má světu co nabídnout.“
Připravila: L. Richterová,
foto: archiv
Severočeské filharmonie Teplice

Severočeská filharmonie Teplice a Kühnův smíšený sbor v bazilice sv. Petra
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Severočeská voda je
v dobrých rukou
Vysoce kvalitní pitná voda je jednou z jistot, na které se obyvatelé severních Čech
mohou spolehnout. Za zdánlivou samozřejmostí se ale skrývá pečlivě promyšlené hospodaření s místními vodními zdroji, které do domovů a podniků přivádí
unikátní distribuční systém. O jeho provoz se starají tři velké vodárenské společnosti sdružené ve skupině Severočeská voda.
Způsob, jakým se s vodou v severních Čechách nakládá, je
navíc inspirativním příkladem
lokálního hospodaření. Voda,
kterou využívá 1,1 milionu
obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje, nejenže pochází
z českých zdrojů, jako jsou
vodní nádrže Přísečnice, Fláje,
Josefův Důl, Souš a další, ale
také plně zůstává v českých rukou: akcionáři jsou totiž města
a obce obou krajů.

Připraveni na změny

Severočeská vodovodní síť,
která pokrývá území o rozloze 6 930 km2, umí zajistit

dostatek vody i přes stále
se zvyšující nároky na spotřebu. Se stabilními dodávkami mohou místní počítat
také v obdobích sucha, která
jsou v České republice stále
častější.

princip hospodaření s životadárnou tekutinou Mario
Böhme, tiskový mluvčí Severočeské vodárenské společnosti, která je jednou ze
společností skupiny.

„Náš unikátní distribuční systém nezaskočí ani dlouhotrvající suchá období. Totéž platí
i v případě, že by došlo k výpadku některého z důležitých
vodních zdrojů. Pokud totiž
některý z vodních zdrojů nedokáže nějakou dobu zásobovat
určitou oblast, jsme schopni
ho nahradit jiným,“ vysvětluje

Severočeští vodohospodáři
vědí, že voda je skutečný poklad. K ochraně vodních zdrojů proto vedou také širokou
veřejnost včetně nejmladších.
Pro školáky ze severočeských
základních a středních škol
už čtvrtým rokem pořádají
vzdělávací program „Bádání
o vodě“, kterým šíří osvětu

Poznej a ochraňuj

o důležitosti vody a správném
hospodaření s ní.
Umožňují také veřejnosti, aby
se blíže seznámila s klíčovými
provozy pro zajištění zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Pohádkové dny
otevřených dveří v úpravnách
vody a čistírnách odpadních
vod jsou oblíbené zejména u rodin s dětmi. Žádanou atrakcí je
také návštěva vodního díla Fláje a jeho duté hráze, která je ve
správě Povodí Ohře. Podobné
akce jsou nejen zdrojem zábavy,
pro děti mohou být také podnětem k volbě budoucí profese.

Věděli jste,
že skupina
Severočeská
voda…

Obhospodařuje

9 077 km
vodovodů

63

Dodává pitnou vodu

1,1 milionu
obyvatel

úpraven vody

965

vodojemů

187

čistíren vody

4 045 km
kanalizace

Zásobuje území
o celkové rozloze

6 930 km
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Skupina Severočeská voda
Skupina Severočeská voda je
celek vzájemně provázaných, od
sebe neoddělitelných společností.
Mateřskou společností je Severočeská vodárenská společnost a.s.,
která je vlastníkem vodohospo-

dářské infrastruktury v Ústeckém
a Libereckém kraji. Druhou je
společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., která je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury. Třetí společností je

Severočeská servisní a.s., která
zajišťuje servis vodohospodářského zařízení. Dalšími členy skupiny
jsou společnosti Mateotech a.s.
a Mateo Solutions a.s.

Pamětihodnosti našeho kraje
Královské pole s pomníkem Přemysla Oráče je česká národní kulturní památka. Leží blízko obce
Stadice, šest kilometrů jihozápadně od města Ústí nad Labem. Za národní kulturní památku bylo
prohlášeno v roce 1962. Královské pole (německy Königsfeld) je historické místo opředené pověstí
O Libuši. Rozměry Královského pole sloužily ve středověku jako základ české polní míry.

Pomník Přemysla Oráče
Roku 1841 nechal na Královském poli zbudovat hrabě Ervín Nostic podle návrhu architekta F. Staumanna pomník Přemysla Oráče.
Pomník tvoří profilovaný kamenný podstavec,
na němž stojí pluh ze železné litiny. Na přední
a zadní straně podstavce jsou osazeny dva
reliéfy ze železné litiny, odlité roku 1840
ve slévárně hraběte Vrbny v Komárově
u Hořovic podle předloh Josefa Maxe.
Zobrazují dva zásadní momenty
z přemyslovské legendy, zaznamenané kronikářem Kosmou:

Setkání Přemysla Oráče při orbě s poselstvem kněžny Libuše,
Přemyslův příchod na Vyšehrad a přijetí
dcerami knížete Kroka – Libuší, Kazi a Tetou.
Na levé straně podstavce je vytesán nápis
„ZDE OD PLUHU PŘEMYSL k WÉWODSTWJ POWOLÁN. WZDĚLANY MDCCCXLI.“. Na pravé straně podstavce byl tentýž
nápis v němčině. V roce 1945 byl zbroušen
a na jeho místě vyveden nový nápis „VLÁDA
VRÁTILA SE DO RUKOU TVÝCH, Ó LIDE
ČESKÝ. 1945.“

Obec Stadice je vesnice v údolí řeky Bíliny
nedaleko Trmic. Ves je součástí obce Řehlovice. Stadice jsou rozděleny na dvě části: Stadice a Nové Stadice. Podle všeobecně známé
pověsti vyslala kněžna Libuše poselstvo právě
do Stadic, aby odsud přivedlo jejího nadcházejícího muže coby nového panovníka
všech Čechů.
Zde je úryvek této pověsti ze Starých pověstí českých:
Naráz vše ztichlo; každý hned
stanul hledě na vznešenou kněžnu.

Královské pole s pomníkem Přemysla Oráče

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

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

Železný reliéf na pomníku: Přemyslův příchod na Vyšehrad
a přijetí dcerami knížete Kroka – Libuší, Kazi a Tetou

Pozdvihši prst ukázala k půlnočním horám
a řekla: „Hle, za oněmi horami v Lemuzích je
řeka neveliká, Bělina jménem. Blízko té řeky je
dědina, v ní Stadiců rod. Od té dědiny nedaleko oulehle na dél i na šíř sto dvacet kroků, oulehle divná, ležíť uprostřed mezi tolika rolemi,
a přece k žádné nenáleží. Tam oře váš vojvoda
dvěma strakatými voly. Jeden vůl má hlavu
bílou, druhý jest od čela po hřbetě bílý a má
zadní nohy bílé. Nyní vezměte sukni a plášť
i převlaky, jak se na kníže sluší, jděte a vyřiďte
muži vzkázání od národa a ode mne a přiveďte
sobě kníže a mně manžela. Přemysl slove a jeho
pokolení bude panovati v celé této zemi, všem
plemenům na věky.“
Podle této pověsti Přemysl po příchodu
poselstva přestal orat a lískový prut, kterým
poháněl volský potah, vetkl do země. Poté
otočil pluh a na něm pohostil poselstvo chlebem a sýrem. Než se vydal na cestu do Prahy,

Nápis na pravé straně podstavce pomníku

odehnal voly, kteří vstoupili do nedaleké Volské hory. S sebou si vzal jen lýkové střevíce
a mošnu, aby tyto i dalším generacím připomínaly původ Přemyslovského rodu. Tato
pověst se dočkala četných uměleckých zpracování. Přemyslovští panovníci měli svého
předka, který přišel od pluhu, ve velké úctě.
Nově nastolovaný panovník si prý obouval
Přemyslovy lýčené střevíce a přes rameno
bral jeho mošnu.
Po matce Přemyslovec, po otci Lucemburk
Karel IV. nechal na paměť pověsti tři usedlosti
ve Stadicích osvobodit od roboty a uložil jim
pečovat o bájnou lísku a její oříšky odevzdávat na Pražský hrad. Tato tradice přetrvala až
do 18. století, naposledy je doložena k roku
1723 u příležitosti korunovace Karla VI.
Habsburského za českého krále. Postupem
času upadala povědomost o této tradici, stejně
jako péče o lísku samotnou, která na počátku
19. století definitivně zašla.
Pomník stojí blízko silnice a je na místě,
které je celoročně dobře přístupné.
Diana Jandečková Purnochová,
redakce RegioRevue

Nápis na levé straně podstavce pomníku

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

Podle statistik do onkologických zdravotnických zařízení nejčastěji
docházejí pacientky, které se léčí s nádory prsu. Přestože se možnosti jejich léčby v několika posledních letech zdokonalily, jedním
z nejefektivnějších faktorů, který značně zvyšuje šanci na úspěšné
vyléčení, však zůstává prevence. Její nesporný význam připomíná
také MUDr. Andrea Pásztorová z pražského Protonového centra, které se pacientkám s karcinomem prsu věnuje od roku 2015.

Od Vašich pacientek vím, že velkou pozornost v PTC věnujete také tzv. radiační
dermatitidě. O co se jedná a setkají se s ní
pacientky i při jiných způsobech ozařování?

Pacientky s nádory prsu
si mohou díky protonové léčbě
zachovat vysokou kvalitu života
jeho léčba jde rychlými kroky dopředu. Tomuto onemocnění se věnuje velká pozornost
a do léčby se dostávají modernější technologie
jak medikamentózní, tak radiační. Protonová
radioterapie je právě jedním z těchto velkých
Nejčastěji je bulka objevená právě při pre- pokroků v léčbě ozařováním.
ventivní prohlídce, na kterou žena přijde, a to
buď při vyšetření ultrazvukem nebo při ma- Velké množství žen dnes podstupuje tzv.
mografickém vyšetření. Některé ženy, a není prs šetřící operaci. Co to znamená?
Jedná se o typ operace, kdy není při operaci
jich málo, si bulku nahmatají náhodně, např.
odstraněn celý prs, ale pouze jeho část (nádor
při sprchování, aplikaci krémů apod.
spolu s adekvátním množstvím zdravé tkáně).

Paní doktorko, téma samovyšetření prsu
a preventivní prohlídky jsou každoročně
připomínány právě v říjnu, měsíci, který je
rakovině prsu věnován. Jak si ženy nejčastěji nádor (bulku) v prsu objeví?

Při kterých příznacích možného karcinomu prsu by měla každá žena zpozornět?

Pokud si žena nahmatá bulku v prsu či
podpaží nebo si všimne asymetrie prsů, sekrece z bradavky, případně jejího vtahování,
měla by ihned kontaktovat svého gynekologa
nebo praktického lékaře. V závislosti na lékařském rozhodnutí by ženy měly absolvovat
pravidelné, onkologicky zaměřené prohlídky
– mamografii (MMG) od 40. - 45. roku a ultrazvuk (UZ) prsů. Protože nádor může být delší
dobu nehmatný, právě MMG nebo UZ ho dokážou odhalit.

Co na základě Vašich zkušeností prožívají
ženy, kterým právě sdělily, že mají rakovinu
prsu?

V PTC využíváme moderní metodu
tzv. tužkového skenování. Protonový svazek
díky jeho fyzikálním vlastnostem umožňuje
zacílit požadovanou oblast a významně snížit
ozáření okolních zdravých tkání a orgánů,
což je největším benefitem protonové
léčby. Výrazně se tak snižuje riziko vzniku
nežádoucích vedlejších účinků léčby
a zvyšuje se kvalita života pacientů po léčbě.
V případě ozařování levého prsu můžeme
velmi významně snížit nežádoucí ozáření
srdce, věnčitých tepen, plic a druhostranného
prsu. Tím předcházíme riziku vzniku
srdečních onemocněních jako je např.
infarkt myokardu, riziku vzniku plicních
onemocnění apod.

»

• Protonové centrum se stalo v roce 2020 součástí Národního
onkologického centra. Nejpřímější cesta je tedy ta, že pacientovi
na příslušném onkologickém pracovišti doporučí léčbu v Protonovém
centru a pacienta do Protonového centra lékaři objednají.

Radiační dermatitida je reakce kůže způsobená ozařováním. Setkají se s ní téměř všechny
pacientky i u jiných druhů ozařování. Je proto
důležité, aby pacientka byla o této reakci řádně
• Další možností je, že pacient sám Protonové centrum kontaktuje poučena a již před zahájením ozařování začala
zavolá na infolinku +420 222 999 000, nebo pošle e -mailem dotaz
o kůži pečovat. Každá pacientka se v Protonovém centru před zahájením léčby setká se
na Klientský servis na pacient@ptc.cz. Do 24 hodin dostane informace,
sestřičkou, která ji náležitě poučí, jak o kůži
zda je vhodný k protonové léčbě, a pokud ano, je objednán na vstupní
pečovat a doporučí jí vhodné přípravky k ošetkonzultaci. Pacienti mohou Protonové centrum kontaktovat kdykoli sami
řování kůže. V průběhu radioterapie probíhai bez doporučení lékaře.
jí kontroly 1x týdně jak u lékaře, tak u sester,
kontroluje se kožní reakce a případně se konmů prsu. Může být však spojen s mutací genů, Muži však nejčastěji kontaktují PTC v souzultují používané přípravky.
zejména BRCA 2 nebo BRCA 1, proto dopo- vislosti s karcinomem prostaty, že…?
ručujeme u všech nově diagnostikovaných
Ano, karcinom prostaty je nejčastější diaTématem, o kterém se mluví daleko méně
často, je rakovina prsu u mužů. Je protono- mužských karcinomů prsu doplnit genetické gnózou léčenou v našem Centru. V loňském
vyšetření. Léčba mužských karcinomů prsu je roce se nám podařilo v renomovaném zahravá léčba v PTC určena také jim?
Karcinom prsu u mužů je méně častým one- v Protonovém centru vhodná na základě iden- ničním odborném časopise publikovat data ze
studie rozsáhlého souboru pacientů, kteří v namocněním, představuje 0,8 % všech karcino- tických kritérií jako u žen.
šem centru absolvovali léčbu probíhající v pěti
ozařovacích dnech, kdy se na léčbu chodí ob
den. Dle výsledků můžeme říci, že dokážeme
úspěšně vyléčit až 97 procent pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika a více než 90
procent pacientů se středně rizikovými nádory
prostaty. Pacienti mají po léčbě vysokou kvalitu života a riziko impotence, které je například
po chirurgické léčbě vysoké, je velmi nízké.
Inkontinence, tedy únik moči, se po protonové
léčbě karcinomu prostaty časného stadia téměř
nevyskytuje a riziko jejího vzniku, na rozdíl
od operace, je menší než jedno procento.
Dala byste na závěr čtenářkám nějaké doporučení, jak karcinomu prsu nejefektivněji
předcházet?

Jak se pacientky na protonovou léčbu

Tzn. kosmetický efekt je pak pro ženu po této do Protonového centra (PTC) mohou dooperaci uspokojivější a ženy obecně tento typ stat?
operace pochopitelně preferují, pokud je ta
Cest do PTC je několik. Nejrychlejší cestou
možnost.
je indikace pacienta na základě dlouhodobé
spolupráce lékařů PTC s odborníky z onkoA co čeká ženu po operaci dále?
logických center nebo jiných spolupracujících
Závisí samozřejmě na histologickém typu pracovišť. Další možností je, že pacientka sama
nádoru, druhu operace či věku pacientky. zavolá na naši infolinku, nebo pošle e -maiPodle toho pacientku může čekat po operaci lem dotaz na náš Klientský servis. Do 24 hochemoterapie, příp. biologická léčba, hormo- din od nás dostane informace, zda je vhodná
nální léčba nebo pooperační radioterapie (oza- k protonové léčbě, a pokud ano, je objednána
řování). U některých žen to může být pouze na vstupní konzultaci. Pacientka nás může
sledování.
kontaktovat kdykoli sama a bez doporučení
lékaře.

Nejčastěji je to strach a nejistota, co bude
dál, tyto pocity se asi objevují shodně u všech
žen. Nicméně k nám na ozařování (radioterapii) již přicházejí pacientky, které si svou diagnózu vyslechly před několika týdny, jsou již
po operaci a nějaké další onkologické léčbě Kterým ženám se při léčbě karcinomu prsu
typu chemoterapie. Naším úkolem je tedy spíše protonová terapie doporučuje?
Cílem moderní onkologické léčby je vždy
vysvětlit pacientce nutnost ozařování, jaké jsou
zajistit pacientům maximální šanci na vyléčejeho přínosy a výhody, nežádoucí účinky.
ní při minimalizaci vedlejších účinků. A právě
toho se nám s protonovou léčbou daří velmi
Jakým způsobem a kam pokročila léčba
dobře dosahovat, zejména pak u pacientek
rakoviny prsu?
Vzhledem k tomu, že karcinom prsu je nej- s levostranným postižením, kdy potřebujeme
častějším nádorovým onemocněním u žen, ochránit srdce před nežádoucí dávkou záření.
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Jak tedy vlastně funguje protonová radioterapie?

Jak se dostat do Protonového centra

Hradí protonovou léčbu zdravotní pojišťovny?

Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami. PTC má uzavřeny
dlouhodobě smlouvy s českými zdravotními
pojišťovnami, a také pro zahraničí pacienty se
slovenskými a vybranými evropskými pojišťovnami.

Jak již zaznělo, velmi důležitá je prevence.
Nezapomínat na samovyšetřování prsů, absolvovat doporučená screeningová vyšetření. Pokud se objeví jakákoliv změna v prsu, nebát se,
prodlévat čas a okamžitě navštívit lékaře.

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

www.vyhodnereality.cz
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společnost s dlouholetou tradicí, zabývající se
projekcí a výstavbou sklářských agregátů
a ocelových konstrukcí, obsazuje pozice:
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ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ
ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ
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BYTY

2 Byty

• PRODÁM byt 3+1 Karla Čapka. Byt není zrekonstruovaný,
je to klasický byt, je tam kuchyňská linka, sporák. Nachází
se v Krupce Maršov, je to krásné prostředí, blízko jsou obchody Penny, Tesco. Lékárna. Školy. Školky. MHD. Lanovka.
Cena bytu 680 000 Kč. Tel.: 704 006 845. (22100201)
• SHÁNÍM bydlení pro mobilního důchodce s klidným
psem. Teplice a okolí, kolem 50 m2 i méně, když jsou k dispozici i jiné prostory. Bez realitky - jen vlastník. Mohu i pomoci. Tel.: 704 527 302. (22100202)
• PRODÁM byt 1+1, 35 m2, Teplice, Ant. Staška. Nová plastová okna, nové radiátory, 4. p., hezký výhled, nízký nájem.
Cena dohodou. Tel.: 606 957 179. (22100203)
• PRONAJMU byt v Teplicích, Scheinerova ul., 2+kk, 7.p,
výtah, 8 500 Kč. Ihned k nastěhování. Neproblémovým nájemníkům. Tel.: 776 887 626. (22100204)

DĚTI

3 Děti – různé

• 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

HOBBY

5 Hobby

• 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. (22100504)
• PRO MUZIKANTY: prodám nehranou trubku B amati
s dusítkem a kufrem za 4 000 Kč, zesilovač Tesla 130 s gra-

• 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
fickým ekvalizérem za 2 000 Kč, pasivní repro Torque 60
W za 2 000 Kč, Combo Torque 60 W 3 000 Kč, Stereo zesilovač Audyn AD 600 za 3 500 Kč. Teplice, zn. Končím. Tel.:
723 466 140. (22100501)
• PRODÁM kytarové vintage efekty: Flanger Boss BF - 2,
originál Roland Japan, univerzální vstup pro kytaru/ baskytaru/ keyboard + Boss napáječ, dále Analog Delay DOD FX
90, USA, 60-300 ms a také Tremolo Soundtank, Taiwan
- možnost zesílení signálu. Vše v perfektním stavu. Vše
za 3 500 Kč. Tel.: 733 407 899 (večer). (22100502)
• KOUPÍM vojenskou vzduchovku aj. - nože, dýky, flašinet,
hrací strojky, smalt cedule, šlapací auto plechové. Socialistické hračky - plast. autíčka i 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. (22100503)
• KOUPÍM staré visací zámky + klíče, kovářské práce. Tel.:
722 150 816. (22100505)
7 Nemovitosti
NEMOVITOSTI
• KOUPÍM vilku v Teplicích (lokalita Šanov nebo Proboštov). Děkuji za nabídky. Tel.: 775 571 901. (22100701)
• PŘENECHÁM v Řetenicích u Sklárny nájem kompletně
vybavené zahrádky 244 m2. Tel.: 723 538 737. (22100702)

PROVÁDÍME:

R10-22
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8 Oděvy

• PRODÁM téměř nový společenský oblek – sako, vestu
a kalhoty. Velikost saka a vesty: 188/104, velikost kalhot:
188/94. Na přání zašleme foto. Původní cena 6 500 Kč, nyní
1 200 Kč. Důvod prodeje: manžel ho měl pouze 1x na sobě
na svatbě, pak přibral a už mu není. Vestu od obleku neměl
ani jednou na sobě. Osobní odběr, lepší je si osobně oblek

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

 elektromontážní práce - bytové, průmyslové, opravy elektro, revize
 prodej elektroinstalačního materiálu
 servis a údržba strojního zařízení včetně automatizace
 zámečnické práce
 kovovýroba
 údržba budov
 autodoprava - dodávka expres
R10-22

www.elsen.cz
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poměřit či vyzkoušet. Oblek je na vyšší (cca 185–190 cm)
štíhlou (cca 78-83 kg) postavu. Celý oblek má krásnou černou barvu. Digitální foťák s bleskem velice zkresluje barvy.
Kostomlaty p. Milešovkou. Tel.: 724 817 336. (22100801)
domácnosti
POTŘEBY9 Potřeby
PROdoDOMÁCNOST
• KOUPÍM menší, funkční, zánovní chladničku. Prosím,
nabídněte. Tel.: 774 279 616. (22100901)
• PRODÁM nové tepelné čerpadlo. Instalace, servis, financování, záruka, vše zajištěno. Tel.: 604 808 536. (22100902)
• PRODÁM jogurtovač Ariette s příslušenstvím, až na 1 l
jogurtu, nový, nepoužitý, v originálním balení, návod. Cena
280 Kč. Tel.: 604 782 643. (22100903)

RŮZNÉ

• HLEDÁM k dlouhodobému pronájmu garáže v Teplicích,
pouze v lokalitě Bílá Cesta, Třešňovka, Bílinská ulice, Nová
Ves. Volejte od 10 hod. do 18 hod. Jen seriózní nabídky.
Na sms nereaguji. Za rozumnou cenu. Tel.: 704 789 375.
(22100703)
• PRODÁM RD k rekonstrukci. Rodinný dům se nachází
v klidné obci Ledvice na stavební parcele 233 m2. Přízemí
a patro, celkem čtyři místnosti, velký sklep, přístavek, kůlny
a předzahrádka. Venku túje, keře, vrba, lze vytvořit prostor
pro relax i pěstování. Je potřeba dát do kupy střechu. Ohřev
vody el. bojlerem, vytápění krbovými kamny. Možno řešit
připojení k parovodu. Podlahy dřevo, schody beton. Původní dřevěné prvky - dveře, podlahy. Lze vytvořit příjemné
bydlení dle svých představ. V obci skvělé podmínky, velké
kulturní vyžití, hřiště, MŠ, dílny, pošta, večerka, úřad, bus
zdarma apod. Pro více info volejte. Cena 1,8 mil. Kč. Dohoda
možná. RK nevolat. Tel.: 606 946 394. (22100704)

ODĚVY
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• PRODÁM chytrou autonabíječku 12 V zn. Alpine typ
M35. Nepoužívaná (jen asi 3x), v originální krabici s návodem k použití, veškerým příslušenstvím. Pořizovací cena
1 549 Kč, nyní 700 Kč. Okres Teplice. Tel.: 724 817 336.
(22100101)
• PRODÁM auto ROVER 620 první registrace v ČR rok
1996, zdvih. objem 1997 cm3, pojízdný, spolehlivý i zimní kola. Platnost STK do 14.12.2022. Cena: 7 000 Kč. Tel.:
704 527 302. (22100102)
• 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. (22100103)
• 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. (22100104)

v pračce nebo čistě umyté. Pouze osobní odběr. Kostomlaty
pod Milešovkou. Mobil: 724 817 336. (22100301)
• 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. Zakoupeno v kamenném obchodě, máme v původním obalu, návod
k použití + paragon. Původní cena 399 Kč, nyní 159 Kč. 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. Pouze osobní odběr. Okres Teplice.
Tel.: 724 817 336. (22100302)
• PRODÁM elektrickou odsávačku mléka značky Truelife,
obsahuje 1x savičku, 1x láhev a uzávěr láhve + vybavení
k odsávačce a kabel na nabíjení, nová, já jsem nevyužila
..., ještě k tomu můžu dát 2 ks kloboučků s krabičkou na ně
a 2x umělé mléko v Tetrapaku (500 ml), Beba comfort 1
jedno už otevřené, odebrána jedna dávka a druhý nový,
ještě neotevřený. Tel.: 604 414 358. (22100303)
• PRODÁM krabici hraček pro nejmenší: plyšové, na kočárek, zvukové. Cena 300 Kč. Tel.: 704 877 004. (22100304)
• NASTÁVAJÍCÍ mamince levně prodám sadu oblečení
na miminko od novorozeneckých velikostí do 8 měsíců,
body, košilky, dupačky, overaly, trička, soupravičky, mikiny,
tepláčky, kalhoty, čepičky, soupravičky, zaslání možné. Tel.:
602 880 764. (22100305)
• PRODÁM celoroční oblečení na miminko od 0-8 měsíců, body, dupačky, polodupačky, košilky, trička, mikinky,
čepičky, overaly, kaťata, apod., spinkací pytel. Jako celek
1 000 Kč nebo výběr. Tel.: 602 954 145. (22100306)
• NABÍZÍM levně krabici velmi pěkných hraček pro nejmenší, závěsné na kočár, postýlku, plyšáčky, zvířátka apod.
Tel.: 602 880 764. (22100307)
• PRODÁM po jednom dítěti velmi pěkné celoroční dětské
oblečení vel. 58-74, dupačky, overaly, bodýčka, trička, košilky, soupravičky, čepičky, kaťata, tepláčky, pytel na spaní,
atd. Hračky zdarma. 900 Kč. Tel.: 704 880 774. (22100308)
• PRODÁM dětskou cestovní postýlku i s matrací. Málo použitá. Cena cca 700 Kč. Tel.: 721 741 199. (22100319)

106,50 Kč

CMY

NABÍZÍME:
1 Auto – moto
AUTO-MOTO

- Technik SMT strojů
- Operátor AOI (Automatická optická inspekce)
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Koupelny přímo na tělo

Výrobní
společnost
BMK
Czech
Technologies s.r.o. se sídlem v Krupce
je výrobce elektroniky pro průmyslové
využití a v současné době hledá do
svého týmu:
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Provádíme vizualizaci koupelen

10 Různé

• PRODÁM velké ploché kameny. Nutný vlastní odvoz.
Cena dohodou. Můžete odebrat vše nebo třeba jen pár
kamenů. Foto zašleme na vyžádání na WhatsApp nebo
mailem. Kostomlaty pod Milešovkou. Mobil: 724 524 923.
(22101001)
• PRODÁM pilu cirkulárku, pohon 380 W + 2 kotouče, Ø cca
30 cm. Cena dohodou. Tel.: 777 040 311. (22101002)
• PRODÁM agáve, různé velikosti. Cena od 100 do 250 Kč.
Tel.: 605 987 532. (22101003)
• KOUPÍM žánrové pohlednice: Velikonoce, Vánoce apod.
I prošlé poštou. Tel.: 702 567 712. (22101004)
• KOUPÍM knoflíky „po babičce“. Tel.: 702 567 712.
(22101005)
• PRODÁM starý psací stroj vhodný jako dekorace
za 500 Kč. Rotoped za 500 Kč. Zn. už nechci hubnout, foto
na netu. Teplice. Tel: 723 466 140. (22101006)
• OCENÍME - vykoupíme obrazy a rámy. Galerie - Tel.:
733 511 224. (22101007)
• DLE KATALOGU oceníme a zaplatíme mince, bankovky,
známky. Tel.: 603 230 673. (22101008)
• VYKUPUJEME medaile, odznaky, vyznamenání a zbraně.
Military. Tel.: 775 691 189. (22101009)
• IHNED zaplatíme hodinky: kapesní, náramkové a budíky.
Tel.: 737 397 806. (22101010)
• 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. Vhodný
do oken, altánů apod. Nový. 180 Kč. Tel.: 605 864 376.
(22101011)
• PRODÁM cep, ruční stolní kotouč. brus Ø 40 cm, kosu

asistentka@bramburky.cz
420 775 222 543
+ příslušenství, dřevěné hrábě. Cena dohodou. Tel.:
606 846 883. (22101013)
• PRODÁM velkou knižní pozůstalost 2000 ks různých knih.
Dále nějaké věci po automechanikovi. Tel.: 721 771 991.
(22101014)
• KOUPÍM vojenskou vzduchovku vz. 47 či vz. 35 v jakémkoliv stavu. Děkuji za nabídku. Tel.: 721 112 733.
(22101015)
• NABÍZÍM malé staré divadelní kulisy s dřevěnou krabicí
na jejich umístění při hře i po ní s 1 marionetou /cca 20
cmm/. Cena dle dohody. Tel.: 704 196 958. (22101016)
• NABÍZÍM kostým Mikuláše /pro muže i ženu střední
i vyšší velikosti/ + vousy, knír, hůl a čepice. Část i pro
čerta a anděla. Časově staré vánoční ozdoby, gramodesky
malé i velké, knihy, odznaky, hodinky a kukačky. TP. Tel.:
733 352 443. (22101017)
• SBĚRATEL vykoupí staré náramkové hodinky s ručním
natahováním i automaty - zn. PRIM, DOXA, Omega, Glashütte, Zenith, Schalhausen a další i rozbité na díly - volat
kdykoliv - platba v hotovosti na místě. Tel.: 603 589 642.
(22101018)
• PRODÁM gauč rohový rozkládací s úložným prostorem
1 500 Kč, velké čalouněné křeslo krásné 1 000 Kč, rotoped
500 Kč, kolo Liberta 450 Kč, foto pošlu na email. Teplice.
Tel.: 723 466 140. (22101019)
• HLEDÁM nejraději advokáta, který by mě zastupoval
v nespravedlivém soudním jednání na bratislavském sou-

V případě Vašeho zájmu nám zašlete svůj profesní životopis na
naši mailovou adresu: info@bmk-group.cz, nebo nás kontaktujte
na telefonním čísle: 415 409 130
dě. Jedná se o byt v Bratislavě, ve kterém mám trvalý pobyt
a který mi matka závětí odkázala. Teď žiju v Teplicích v Čechách. Spěchá. Tel. 723 912 299. (22101020)
• PILOVÉ listy L=600 mm, pro rámovou pilu na kov. Tel.:
792 760 503. (22101021)
• AKORDEON – zn. Firrotti (Itálie). Knoflíkový – 5 řad
120 basů, cena dohodou (pozůstalost). Tel.: 792 756 874.
(22101022)
• DÁM plochý televizor plně funkční, velký, 2 dlouhá zářivková tělesa. Vhodné na chatu, do dílny. Kontakt na mail:
vladiplocek@seznam.cz, nebo WhatsApp 604 922 887.
(22101023)
• NABÍZÍM staré vánoční ozdoby po rodičích, hodiny kukačky i hodinky na ruku, 3 panenky s keramickou hlavičkou
k jedné i proutěný kočárek s boudou a dřevěnými kolečky,
velký cca 12 cm, odznaky, známky i ubrousky. Divadlo
v dřevěné krabici se zářezy na kulisy a s marionetou za malou cenu. Tel.: 704 196 958. (22101024)

SEZNÁMENÍ11 Seznámení
• JÁ, DŮCHODCE s mladou duší hledám ženu, zatím kamarádku - spolubydlící. Po Novém roce do bytu s balkonem
v Ústí n/L. Malý nájem. Platí pro celou republiku. Tel.:
774 669 203. (22101101)
• ROZVEDENÁ 69/168, bezdětná, nekuř., hledá upřímného
muže 70-75 let, který také nechce být sám. Jen Teplice. Tel.:
604 694 829. (22101102)
• ŽENA z Teplic hledá přítele 55+ na hezký platonický
vztah. Tel.: 723 912 299. (22101104)

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

• ZACHOVALÝ normální chlap šedesátník, 182 cm, hledá
přítelkyni. Samota tíží. Teplice a okolí. Tel.: 606 957 179.
(22101103)
• ŽENA, 85 let, vitální, štíhlá, 160 cm, nekuřačka - ráda pozná přátelského společníka, kamaráda, nezadaného muže,
nekuřáka. Vzájemné návštěvy. Chomutov, Jirkov, Most. Tel.:
705 214 813. (22101105)
• PŘÁLA bych si seznámit se s mužem 72+, který se také
ocitl sám. Společně se domluvíme na našem hezkém vztahu, vyhovujícím oběma. Jsem 72letá nekuřačka, střední
postavy. Teplice a okolí. Tel.: 704 180 836. (22101106)
• RÁDA bych našla muže - pohodového kamaráda 78+
z okolí Litoměřic, který má rád výlety a přírodu. Auto vítáno. Jsem veselé povahy, nemám ráda lež a faleš. Tel.:
724 957 525. (22101107)
• SCHÁZÍ mně do života prima nezadaný kamarád všestranných zájmů, aktivní senior do 70 let, citově založený,
který má rád zvířata, přírodu a rád cestuje. Teplice a okolí.
Budu se těšit. Tel.: 777 288 030. (22101108)
• JSEM starší žena - singl, která nemá s kým letět na dovolenou. Prosinec - Egypt - Hurghada. Tel.: 728 949 774.
(22101109)
• 69LETÁ nekuřačka skromná, SŠ postrádá dobrého přítele
do podzimu života. Neznám nudu, ale chybí mi charakt.
přítel. Mám všestranné zájmy, zn. ŽÍT, NEJEN PŘEŽÍVAT.
Mám ráda děti i pejsky a ost. zvířátka. Tel.: 705 987 262.
(22101110)
12 Zaměstnání
ZAMĚSTNÁNÍ
• MÁM zájem o práci - úklid kanceláří, případně restauračních zařízení nebo ordinací. Mohu pracovat i jako pomocná
kuchařka. Lze i žehlení a hlídání dětí. Jen vážní zájemci.
Tel.: 602 873 705. (22101201)
• HLEDÁM paní na úklid bytu 1+2 v Teplicích-Trnovanech,
vždy jednou za 14 dní. Tel.: 730 574 970. (22101202)
• HLEDÁM spolehlivou paní na úklid – Krupka. Telefon:
+420 602170660. (22101203)

Měsíčník REGIOREVUE
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Nebytové prostory,
kanceláře a byty k pronájmu
Jaroslav Andres • tel.: 603 472 304 • phrealas@gmail.com
v centru Ústí n. L.
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HAVEL - HAVLOVÁ
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Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček
Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz
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Dubská 64/12, 417 02 Dubí 2
mobil: 739 617 433
e-mail: ddd-asprahavel@seznam.cz
www.asprahavel.cz

BEZÚDRŽBOVÉ
DŘEVO/PLASTOVÉ
PLOTY
PRODEJ I MONTÁŽ

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO KLAPÝ

NABÍDKA PRONÁJMU
Výrobní a skladové prostory
v Teplicích
od 300 m2 do 5 000 m2
Kontakt:
Radek Andres, telef.: 774 077 050
phrealas@gmail.com

NOVÁ VANA DO STARÉ
R10-22

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

OSBD Teplice
Střední 1057/11
415 01 Teplice

Aktuální nabídka:
Přijímáme rezervace
na byty v Krupce
o velkosti 3+1 nebo 2+0
Termín předání do užívání –
prosinec 2022

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

Areál Telasko Hudcov

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

R10-22

www.telasko.cz

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

Tel.: 602 945 204

www.vanabezbourani.cz

Informace na

www.osbdtp.cz

R10-22

R10-22

TEPLICE

Benešovo nám. 217/12
CHRÁNĚNÁ DÍLNA
Sáčky papírové i textilní
Hepa-filtry, filtry i vůně.

VYMALUJI, drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.
DOPRAVA - odvezu, přivezu.
R10-22

V ÝK U P K N I H
VYKUPUJEME:

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě.

www.vyhodnereality.cz

Email: jellimetzkyjiri@gmail.com

Tel.: 723 617 198

Nabízíme levné

stěhování

a autodopravu
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

R10-22

Tel.: 604 844 179

R10-22

Bc. Jaroslav Andres
tel.: 603 472 304

S tímto kuponem sleva 10% na nákup

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

POTŘEBUJETE
OPLOTIT
POZEMEK?

R10-22

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

IČO: 76501531

Telefon: 604 68 44 75

SÁČKY
Výrobní a skladové
DO
prostory na Teplicku
VYSAVAČŮ od 100 m2 do 1000 m2

Mobil 602 287 065
www.odtahteplice.cz

Tel.: 724 706 553.

Martin Dočekal

Duchcov

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

16

• bez nástřiku
• záruka 5 let

Malířské - lakýrnické, tapetářské práce

Silniční a odtahová služba

Kancelářské
a komerční
prostory
v Teplicích

• bez bourání
• montáž 3 hodiny

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

