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PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Vážení a milí čtenáři,
po osmadvaceti letech ne-
přetržité existence dostá-
váte dnes do rukou časopis 
REGIO v nové podobě. Mění 
se obsah, forma, grafika, 
kvalita papíru a daleko pů-
sobivější a efektivnější jsou 
i možnosti placené prezen-
tace, bez které bychom ne-
mohli premiéru odstartovat. 
Změnil se také název ma-
gazínu – RegioRevue, která 
bude distribuována napříč 
celým Ústeckým krajem.
V prvním vydání najde-
te rozhovory s výraznými 
osobnostmi, podíváme se 
za kulturou i děním v na-
šem kraji a prostor dostali 
i zadavatelé inzerce, kterým 
za podporu a přízeň velmi 
děkujeme. A tak to zůstane 
i do budoucna. RegioRe-
vue bude nadále vycházet 
s měsíční periodicitou a jak 
věříme, stane se vaším oblí-
beným společníkem. Nemění 
se vydavatel ani jeho adre-
sa, kam můžete posílat své 
náměty a tipy, o čem byste 
chtěli číst.
Za sebe doporučuji vaší 
pozornosti v tomto vydání 
zejména rozhovor s Fran-
tiškem Šimonem, nenápad-
ným, pracovitým člověkem, 
který pro sport, mládež 
a fair-play udělal v našem 
kraji obrovský kus práce.
Příjemné čtení a hezké dny 
přeje za celý tým spolupra-
covníků

PETR BENDA
vydavatel
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Josef Formánek 
Jakmile se jednou rozhodnete 
říkat ve všem pravdu, žít ji, po-
tom není možnost udělat úkrok 
stranou, za něco se schovat, 
musíte jít s ní dál.
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Taneční
Umění tančit, jak se říká, je dal-
ší světový jazyk. Tanec se stal 
samozřejmou součástí životní-
ho stylu. A to je přece dobře.

16

Martin Sameš
Medicína je nádherný obor, pro 
který jsem se rozhodl již jako 
gymnazista.
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František 
Cukr a bič nevyznávám. Mají-li 
sportovci růst výkonnostně, 
musí náročnost převzít sami na 
sebe.
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Vladimír Feix
Záčátek pracovní doby jsme 
přizpůsobili ženám, které tvoří 
82 procent zaměstnanců.
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Kam za kulturou
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Známí a  kolegové, kteří 
Úsměvy smutných mužů viděli, se 
shodli, že jde o strhující, vynikají-
cí příběh, který nemá hluché mís-
to a že by se měl povinně pouštět 
ve  školách. Jednou jste říkal, že 
jste měl myšlenku jezdit s kama-
rádem po besedách?

Ještě když nebyl film, měl jsem 
chuť s kamarádem z léčebny rozdě-
lit se o naši zkušenost. Z vděčnosti 
osudu, že jsme léčení absolvovali 
a přežili, dostali jsme se z té otrocké 
závislosti. A preventivně o ní mlu-
vit se studenty, kteří zažívají svůj 
první kontakt s  alkoholem a  říct 
jim, že jde o  nebezpečnou drogu 
srovnatelnou s heroinem. 

Do  budoucna to tedy nevylu-
čujete?

Nevylučuji, ale ani neplánuji.
Podílel jste se i na scénáři filmu 

s Danem Svátkem, měl jste právo 
výběru herců a lokalit, kde se na-
táčelo?

K  filmu přistupuji tak, že to je 
sice kolektivní dílo mnoha profesí, 
ale režisér je ten, který je za  film 
zodpovědný. On se mnou samo-
zřejmě všechna rozhodnutí kon-
zultoval, včetně výběru herců, ale 
je ve mně dnes už natolik pokory, 
abych jeho rozhodnutí respektoval. 
Notabene mě výběr konvenoval 
a myslím, že měl při něm šťastnou 
ruku, protože jak sázka na Davida 
Švehlíka, tak na  Jaroslava Duška, 
Ondru Malého, Ivana Fraňka, Ji-
řího Maryšku, Jaroslava Plesla či 
na  ostatní herce vyšla. Všichni, 
včetně naturščiků podali skvělí vý-
kon. Díky jim za něj!

Když se v Ústí nad Labem před 
lety natáčely Milenci a vrazi Vla-
dimíra Párala, herec Jiří Langma-
jer na  tiskovce řekl: Já jsem Vla-
dimír Páral. Ztotožnil se s  vámi 
David Švehlík natolik, že by řekl: 
Já jsem Josef Formánek?

To nevím, to je otázka spíš pro 
něho, ale myslím si, že pro mne byl 
v  té roli až nepříjemně přesvědči-
vý. Bylo pro mě velké překvapení 
vidět, jak uměřeně a  zároveň do-
statečně dramaticky dokáže hrát. 
Známí i kamarádi mi psali, že mne 
v  jeho gestech i  mimice poznáva-
li. David Švehlík je nejen brilant-
ní herec, ale hlavně skvělý člověk. 
Skromný, laskavý a přátelský.

Ve  filmu zdůvodňujete, proč 
jste začal s  alkoholem. Z  výčitek 
ke starší dceři po rozpadu první-
ho manželství. Ale v jednom roz-
hovoru jste přiznal, že vás alkohol 

uvolňoval po práci, ještě za svého 
působení v  časopise Koktejl. Jak 
to tedy je?

Ano, zřejmě to byla kombina-
ce obojího. Geografický magazín 
Koktejl jsem založil s  Miroslavem 
Urbánkem v  roce 1992 a  odešel 
z něj, tuším, v  roce 2005. V době, 
kdy jsem dělal Koktejl, jsem zkola-
boval ze stresu. To je tak, když jed-
nadvacetiletý kluk založí celostátní 
časopis, zaměstnává desítky lidí 
a tělo najednou po těch letech stre-
su dál nechce. Doktoři mi říkali, že 
tělu nic není, že jen z  toho stresu 
už nemůže. Poradili mi, abych si 
na  chvíli dal pauzu, tak jsem jel 
do  pralesa a  poznal tam magická 
místa a lidi, za kterými se opakova-
ně vracím. Ostrov Siberut mi uča-
roval a  vlastně determinoval můj 
další život. 

Kolikrát jste se tam vrátil?
Celkem jsem tam byl sedmkrát. 
Co vás vede k tomu tam odces-

tovat?
Ten motiv byl pokaždé jiný, 

dneska se tam vracím za  přáteli, 
do  důvěrně známých míst, 
fascinuje mě způsob života 
přírodních lidí, kteří byť mají 
zlomek majetku, co máme my, 
jsou spokojení, uvolnění, klidní 
a usměvaví, přestože život v pralese 
není moc pohodlný a bezpečný. Je 
občerstvující tam jet a  vidět, že 
život a  svět se dá prožívat i  jinak. 
Nejen v  závislosti na  penězích, 
na  nějakém relativním úspěchu. 
Mentawajci tvrdí, že ze všeho 
nejvíc je být v  harmonii sám se 
sebou, s ostatními lidmi a okolním 
světem, přírodou. Připomíná mi 
to, že nejdůležitější jsou pro mne 
moji blízcí. Že teprve, když jsou 
šťastní oni, jsem šťastný i já.

Přehodnotil jste priority už 
po první cestě?

Každá kapitola mého života, ať je 
to Koktejl, Siberut nebo pití či moje 
změna v hluboce věřícího člověka, 
mi vždycky něco dala. Ze všeho 
jsem si něco mohl vzít. I  když se 
nám na  první pohled může něco 
jevit jako negativní zkušenost, 
vždycky jsem se sám sebe ptal, co 
mně to může dát pro další život. 
Teď s  odstupem musím konsta-
tovat, že bych na  svém životě nic 
neměnil, že všechno asi bylo tak, 
jak to mělo být. Není chyba udělat 
chybu, ale setrvat v ní. Důležité je 
zvednout se a  jít dál. Díky Bohu 
za můj život i za všechny lekce, kte-
ré jsem si zasloužil. I  za  poznání, 

Josef Formánek píše a mluví bez skrupulí. 
O sobě, o pocitech, o cestách, filozofuje o životě a smrti. 
Z jeho prvotiny Prsatý muž a zloděj příběhů je bestseller 
třináctkrát vydaný, jeho nejvíc autobiografická kniha 
Úsměvy smutných mužů se stala námětem pro natočení 
stejnojmenného filmu, který měl v červenci premiéru.

JOSEF FORMÁNEK
se ze samoty u lesa

v Českém středohoří
vrací na Siberut
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Jaké pro vás bylo vidět se ve fil-
mu?

Pocity při první předpremié-
ře ve  Zlíně nebyly moc příjemné. 
Nebylo snadné dívat se na  film 
s vědomím dalších stovek diváků, 
kteří ho sledují spolu se mnou. Ale 
po  další předpremiéře v  Ústí ten 
tísnivý pocit zmizel, když i  tam 
diváci vydrželi až do  posledního 
titulku tiše sedět a  pak tleskali, 
někteří plakali a říkali, že ten film 
je silný a  smutně krásný. Chodili 
za mnou i  lidé, kteří měli podob-

nou životní zkušenost s  tím, že 
právě takový film má smysl, proto-
že je pravdivý. Teprve potom se mi 
ulevilo a byl jsem schopen při pre-
miéře v Praze už vnímat brilantní 
herecký výkon Davida Švehlíka 
s daleko větším odstupem.

Vysvlékl jste se úplně donaha, 
nejdříve v knize a teď ve filmu. 

Jakmile se jednou rozhodnete 
říkat ve všem pravdu, žít ji, potom 
není možnost udělat úkrok stra-
nou, za něco se schovat, musíte jít 
s ní dál. 



že všechno si způsobujeme sami. 
Bolest i radost. Jakákoliv naše akce 
vyvolává reakci, okamžitou nebo 
střádanou, ale o  to silnější. Co 
k ostatním vysíláme se nám i vra-

cí. Jsme jako zrcadla. Proto jsem si 
laskavost k  blízkým i  cizím lidem 
zvolil za svou nynější cestu. Přináší 
mi do života klid. 

Jste zcestovalý, ale velký patri-

ot. Jaké máte pocity při návratech 
do  Čech, respektive severních 
Čech?

Když se vracím z  oblastí, kde 
není civilizace, tak si tady často 
udiveně říkám, čím jsou lidé schop-
ni se zabývat, často nerozumím, 
o čem zrovna mluví, diskutují. Ale 
též zjišťuji, jak je u  nás nádherně. 
Učarovalo mi České středohoří 
a  nedomnívám se, že je na  zemi 
moc hezčích míst, kde bych chtěl 
žít. Krásné místo k životu.

Tam žijete mimo civilizaci, 
na samotě?

Na samotě u lesa. 
Kolikrát jste vystoupal na Mile-

šovku? Máte to spočítané?
Hodně krát, spočítané to nemám, 

ale když přijede kdokoli z  přátel, 
rád je doprovodím na  Hromovou 
horu, jak Milešovce říkám.

Máte rád výšky?

Mám rád vrcholky kopců, lidu-
prázdné pobřeží, pouště, mám rád 
opuštěná místa v srdci. 

Když vystoupáte na  vrcholek, 
jaký máte pocit?

Nádherný pocit volnosti, ticha.
Sám jste si vyzkoušel, jaké 

je spadnou na  dno. Odrazit se 
od něj je ale daleko těžší. Co do-
poručujete tomu, kdo se ocitne 
na  samém dně, a  nejen kvůli al-
koholu?

Říct si, že dobrá zpráva je, že hůř 
už být nemůže. Že vlastně jakýko-
li krok je už krok ven. Důležité je 
jen nezůstat stát a snažit se udělat 
jakýkoli sebemenší krok, protože 
i ten znamená, že stoupáte zase výš, 
zpátky do života, ve kterém se vám 
bude opět líbit.

Text: Alena Volfová
Foto: Míra Nebeský

Josef Formánek
spisovatel, cestovatel
zakladatel geografického magazínu Koktejl 
(s Miroslavem Urbánkem v roce 1992)

autor knih:
Prsatý muž a zloděj příběhů (2008) - 13 vydání, prodáno 
přes 78 000 výtisků, přeloženo do francouzštiny
Létající Jaguár (2008) - nejrychleji napsaná kniha 
na světě za výlohou knihkupectví za 11 hodin a 19 minut
Mluviti pravdu (2008) – přeloženo do francouzštiny
Umřel jsem v sobotu (2011)
Syn větru a prsatý muž (2013)
Úsměvy smutných mužů (2014) – zfilmoval Dan Svátek 
(premiéra červenec 2018)
Dvě slova jako klíč (2016)

»
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Nákupy v srdci Teplic

www.galerieteplice.cz

více než 400 parkovacích míst

více než 80 obchodů

YOGOTERIE 
Frozen yogurts 
I když sluníčko nás tu a tam venku ještě mile zahřeje, tak se pomalu, 
ale jistě vracíme do té méně přívětivější části roku. A proto je nutné 
si zpříjemnit i to nevlídné počasí třeba touto dokonalou dobrotou. Až 
budete mít cestu do Galerie, teplou voňavou vafli s jogurtem a vlast-
ním dozdobením všeho druhu rozhodně nevynechejte! 
Yogoterii hledejte poblíž jídelní zóny směr do Alejní ulice. Mňam, 
mňam! 
Více na www.galerieteplice.cz/obchody/yogoterie/
 

EURONICS, nebo DATART?
DATART! 
Pozor změna! Hledáte-li u nás elektro 
zboží prodejny Euronics, jistě vás ne-
zklameme, jen jsme se oblékli do no-
vého kabátu, a to konkrétně do dresu 
DATARTU!
V prodejnách DATART a na e-shopu 
najdete široký sortiment spotřební elektroniky, zejména domácí 
spotřebiče, audio, video, PC a telekomunikační techniku včetně pří-
slušenství.

Kromě elektra DATART nabízí 
i služby, které jinde nenajdete - jen 
namátkou jmenujme velmi oblíbe-

nou Datart dopravu, pojištění prodloužené záruky, pojištění výrobků 
či ekologickou likvidaci starých spotřebičů a přívětivý záruční a po-
záruční servis. Prodejna slouží také jako výdejna internetových ob-
jednávek s vyzvednutím ZDARMA. Dále v nabídce naleznete široké 
možnosti financování za výhodných podmínek.
Nový DATART určitě nepřehlédnete. Nejlépe dostupný i pro lo-
gistiku vašeho nového zboží je při příjezdu do spodních garáží OC 
Galerie. Naleznete jej ihned po vaší pravici při vstupu do centra.

EROTIC CITY NOVĚ V GALERII
„Přijďte k nám a váš milostný život dostane nový rozměr...“

 V síti prodejen Erotic City nena-
jdete pouze erotické pomůcky, 
ale i luxusní spodní prádlo, kos-
metiku, masážní oleje, afrodizi-
aka, společenské hry či dárky. 

Veškeré zboží je vysoce kvalitní a speciálně vyškolená výhradně 
dámská obsluha prodejny je vám připravena pomoci s výběrem. 
Nevíte-li si rady, doporučí vám ty nejvhodnější produkty. Prodejna 
Erotic City se nachází nově od 1. října v přízemním podlaží našeho 
obchodního centra.

NAKUP, ZATOČ A VYHRAJ!
Rok se s rokem sešel a my pro vás máme opět nachystanou úspěš-
nou zábavu ZATOČ A VYHRAJ! Letos však v podobě hracího kola 
štěstí. Pro každého návštěvníka, který u nás nakoupí ve výši nejmé-
ně 300 Kč, máme připravenou šanci zkusit své štěstí na výherním 
kole.
Hrací box s velkoplošnou obrazovkou a simulací výherního kola 
štěstí naleznete od 5.-26.10. na hlavní pasáži OC Galerie. Postup 
k dosažení své výhry, zajímavé slevy či věcného dárku je úplně 
snadný. Účtenku za nákup proměníte na infostánku za hrací los, 
jehož číselný kód vyťukáte na hracím boxu. Pak vzhůru do hry a sle-
dovat, zda se štěstí usměje. Krom těchto věcných dárků a dárkových 
poukazů zapojených obchodů, jsme opět přidali spoustu dárkových 
poukázek do našeho nákupního centra a to v hodnotách 500, 200 
a 100 Kč a ty vás jistě potěší!
Nákupy v Galerii vám jednoduše přináší vždy něco navíc.
V říjnu se těšíme na vaši návštěvu.

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



Sám jste autorem řady vědec-
kých publikací a statí. Kolik jich 
máte za sebou?

Přibližně 130 článků v  recen-
zovaných časopisech, 9 kapitol 
v odborných knihách a monogra-
fiích, kolem 450 abstrakt a  poste-
rů na  kongresech, velmi si vážím 
i  100 zvaných přednášek na  kon-
gresech v ČR i v zahraničí.

 Jaké „skóre“ mají vaši spolu-

Dnešní medicína se rozvíjí mílovými kroky. Jakou roli v ní hraje věda 
a výzkum, na to jsme se zeptali prof. MUDr. Martina Sameše, CSC., přednosty 
Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice a předsedy Vědecké rady 
Krajské zdravotní a.s.

pracovníci z  Neurologické klini-
ky Masarykovy nemocnice?

Všechny odborné články a statě 
jsou většinou týmovou prací a pod 
každým z nich je několik spoluau-
torů naší kliniky. Na vědecké práci 
se podílejí všichni členové naše-
ho pracoviště. Je to dáno vysokou 
specializací a  dynamikou oboru. 
Neurochirurgie přitahuje lékaře, 
kteří mají zájem o obor, obětují mu 

spoustu času a  jsou ambiciózní. 
Bylo by škoda dostat se na úžasný 
obor neurochirurgie a odpracovat 
si „pouze svých 8 hodin“ a jít v půl 
čtvrté domů. Kolegové z  klini-
ky, kromě nasazení a  publikování 
v  klinické práci, pracují a  bádají 
v experimentálním a laboratorním 
zázemí. Konkrétně dr. Hejčl, PhD 
provádí špičkový výzkum na mezi-
národní úrovni míšního poranění 

v experimentu na zvířatech v Ústa-
vu experimentální medicíny v Pra-
ze-Krči. Dr.  Bartoš, PhD využívá 
pro operace nádorů mozku znalos-
ti, výzkumné a  edukační aktivity 
z Anatomického ústavu 1. LF UK 
v Praze. Dr. Vachata, PhD a dr. Lo-
din rozvíjejí spolupráci a  výzkum 
3D kinetické analýzy v Laboratoří 
motoriky na Univerzitě JEP v Ústí 
nad Labem. Dr. Humhej spolupra-

cuje s olomouckou univerzitou při 
studiu DTI zobrazení periferních 
nervů a  brachiálního plexu. Náš 
lékař původem z  Itálie Dr.  Malu-
celli rozvíjí spolupráci v  oblasti 
mozkových nádorů s  Klinikou 
zobrazovacích metod v  IKEM 
v  Praze. Dr.  Bolcha studuje pro-
gram se zaměřením na  vliv ope-
race krční páteře na  sagitální ba-
lance ve  FN Plzeň. Dr.  Sejkorová 
pokračuje v  jedinečném výzkumu 
mozkových aneurysmat ve  spolu-
práci s Mayo Clinic v USA. Strávila 
zde na pozici research fellow velmi 
intenzivních a efektivních 18 měsí-
ců. Dr. Zítek připravuje projekt vý-
zkumu mozkové ischemie pomocí 
nového počítačového zpracování 
obrazu a  průtoku mozkových cév 
na  magnetické rezonanci. Dr.  Ra-
dovnický, PhD rozvíjí výzkum 
hydrocefalu pomocí sofistikova-
ných zobrazovacích metod v Ma-
sarykově nemocnici s  využitím 
návrhů a  prvních zkušeností ja-
ponských kolegů.

Kde berete vy osobně čas na vě-
deckou práci?

Vědecké práci se v našem oboru 
věnujeme v  převážné většině ve-
čer. Podle mého názoru bychom 
se měli v  pracovní době věnovat 
operacím a  péči o  naše pacienty. 
Tyto nenahraditelné zkušenosti 
a  poznatky z  každodenní praxe 
pak lze zpracovávat, analyzovat, 
publikovat. Nechci vychovávat pu-
blikující teoretiky, kteří neznají pa-
cienty a  neznají konkrétní situace 
z klinické praxe. 

Co vás na ní láká?
Láká a zajímá mě možnost spo-

lupodílet se na vývoji tohoto krás-
ného oboru. Kladením otázek, 
vytvářením hypotéz a  formulací 
konkrétních grantů přinášíme 
specifické, přesné a  jasné výsled-
ky a  publikace. Tyto dále stimu-
lují a  motivují další kolegy doma 
i  v  zahraničí. Myslím, že je těžké 
dnes učinit velký revoluční objev. 
Je ale možné postupně po krůčcích 
obor smysluplně posouvat novými 
nápady a  solidní úrovní publikací 
v mezinárodních časopisech. Sou-
časně je mým zájmem a  úkolem 
pozitivně motivovat kolegy, vytvá-
řet podmínky a atmosféru pro vý-
zkum, nacházet nové kooperující 
kolegy v  zahraničí. A  především 
nadaným a odhodlaným kolegům 
usnadnit a  umožnit smysluplnou 
klinickou a  vědeckou práci. Tuto 
zodpovědnost a  radost cítím jako 
přednosta kliniky i  jako prezident 
České neurochirurgické společ-
nosti ČLS JEP.

Jak se objevy využívají v praxi?
Z  konkrétního výčtu aktivit 

vynikajících lékařů naší kliniky 
lze vyčíst, že objevy a  poznatky 
se využívají v  praxi velmi rychle. 
Ať již novinky v  zobrazení cho-
rob na  magnetické rezonanci, 
poznatky z  anatomie pro náročné 
detaily obtížných operací nádorů 
mozku nebo závěry pooperačního 
vyšetření nových pohybových ste-
reotypů po operacích páteře. 

Čím vám učarovala medicína, 
co vám dává?

Medicína je nádherný obor, pro 
který jsem se rozhodl již jako gym-
nazista. Dává mi mnohovrstevnou 
seberealizaci a  hřejivý pocit, že 
mohu denně pomáhat lidem. Při-
náší také jistou prestiž ve společen-
ských i odborných kruzích. V mém 
případě nenavazuje na  rodinnou 
tradici, ale to není podstatné…

Dodejme, že prof. MUDr. Mar-
tin Sameš je rovněž prezidentem 
České neurochirurgické společ-
nosti, která v  posledním záři-
jovém týdnu pořádá v  Ústí nad 
Labem Mezinárodní neurochi-
rurgický kongres a satelitní ana-
tomický kurz za účasti specialistů 
z 12 zemí světa.

Rozmlouvala 
Ladislava Richterová, 

foto: KZ, a.s.
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Světově uznávaný
NEUROCHIRURG

z ústecké Masarykovy nemocnice

Účastníci mezinárodního setkání neurochirurgů v Ústí nad Labem

prof. MUDr. Martin Sameš, CSC.
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Kdy a čím vás oslovila kerami-
ka? 

Už jako malý kluk jsem byl s ba-
bičkou na návštěvě ve Skutči, kde 
její příbuzný vyráběl keramiku. 
Fascinovala mne práce s  hlínou 
i  pece, ve  kterých se výrobky vy-
palovaly. Tahle vzpomínka se mi 
vybavila po  skončení války. Otec 
pocházel ze Sudet, a  tak jsme se 
vrátili na sever Čech do Teplic, kde 
jsem 1. 9. 1947 nastoupil do učeb-
ního poměru porcelánky na obor 
modelář. Ten vyučoval odborník 
na  slovo vzatý Alfred Stelmacher 
(před znárodněním původní ma-
jitel porcelánky Amphora – pozn. 
redakce). Tak jsem si vyzkoušel 
práci hlavou i rukama, která mne 
bavila, a  po  roce praxe jsem se 
mohl přihlásit se na  Státní od-
bornou školu keramickou v  Tep-
licích, kde mimo jiné přednášel 
prof. Vladimír Šavel. Po jejím ab-
solvování jsem se stal mistrem, dí-
lovedoucím a  výrobním náměst-
kem porcelánky v Dubí. Od roku 
1971 stojím v jejím vedení nepře-
tržitě 47 let. 

Jaké vlastnosti musí mít vrcho-
lový manažer?

Musí práci rozumět, protože 
řídí kolektiv, za který nese zodpo-
vědnost. Musí práci kontrolovat 
a nenechat bez povšimnutí žádný 
nedostatek. Musí být spravedlivý, 
nejen vytýkat, ale také pochválit, 
co je dobré. Pochvala a  uznání je 
pro spoustu lidí nezbytnou sou-
částí motivace k  dalším výko-
nům. Dbát by měl na své oblečení 

a  chování ke  spolupracovníkům, 
zejména k ženám. Obecně lze říci, 
že vrcholový manažer by měl být 
mistrem spravedlnosti práce a  fi-
nancí.

Které období v podnikání bylo 
nejtěžší?

Každý obor si musí vychovávat 
dorost. Jako blesk z  čistého nebe 
nás zasáhlo rozhodnutí ministry-

ně školství Petry Buzkové, která 
svým pokynem, že každý učeň 
musí mít maturitu, prakticky zni-
čila učňovské školství. To se proje-
vilo v tom, že za krátký čas chyběli 
následovníci, což prakticky trvá 
dodnes. Vždyť ruční práce při vý-
robě figurálního porcelánu v  na-
šem závodě v Duchcově či malba 
cibuláku v  Dubí vyžadují tříletou 
výuční dobu. MŠ ani jiný vládní 
orgán se touto situací dlouhodo-
bě nezabývá, a tak to řešíme sami. 
Do  všech základních škol jsme 

rozeslali náborové letáky, přihlási-
lo se devět zájemců, a letos v září 
jsme v  Krupce otevřeli 1. ročník 
učňovského oboru. 

Z čeho máte radost?
Právě nastartování výchovy do-

rostu je moje současná veliká ra-
dost. Pokud se nám podaří získat 
učně i v následujících letech, napl-
níme náš cíl pro budoucnost. 

Máte dva syny. Potatili se?
Ano, oba dva jsem po  privati-

zaci do  porcelánky přivedl. Starší 
Vladimír pracuje v  Dubí, mlad-
ší Rastislav je ředitelem závodu 
v  Duchcově. O  následovníky je 
tedy postaráno.

Jak vypadá váš běžný pracovní 
den? 

Od  počátku se mnoho nezmě-
nil. Vstávám ve 4.45, abych byl v 6 
hodin v závodě. Začátek pracovní 
doby jsme přizpůsobili ženám, 

Mistr spravedlnosti 
práce a financí

Plných 47 let stojí 
v čele porcelánky, 
kterou lze bez 
nadsázky označit 
jako rodinné stříbro 
nejen Ústeckého 
kraje, ale celé České 
republiky. Továrnu 
včetně know how 
nikdy, i přes lukrativní 
nabídky, neprodal 
a dokáže ji společně se 
zaměstnanci úspěšně 
samofinancovat. V čem 
tkví tento, nebojím se 
říci, u nás ojedinělý 
příklad? Jak šel život 
spojený s láskou 
k řemeslu a k lidem, 
o tom jsme hovořili 
s generálním ředitelem 
akciové společnosti 
Český porcelán Dubí 
Ing. Vladimírem 
Feixem.

Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., absolvoval VŠE v Praze, obor Ekonomika průmyslu v roce 1985. 
Předtím vystudoval Státní odbornou školu keramickou (1960) a také prošel tříletým studiem 
v Institutu řízení MP ČR (1972). V průběhu profesního života pracoval jako mistr, dílovedoucí, 
výrobní náměstek, ředitel závodu a výrobně - obchodní ředitel VHJ. Od roku 1988 je jeho 
jméno spojeno s akciovou společností Český porcelán, kde vykonává funkci generálního 
ředitele, předsedy představenstva i prokuristy. Je nositelem čestného titulu Manažer roku 
1993 a  Manažer čtvrtstoletí 2018. Rovněž je členem správní rady University J.  E. Purkyně 
v Ústí n. L. Jeho zásluhou vznikl Dům porcelánu s modrou krví v Dubí, spolupracuje s řadou 
výtvarníků, architektů a dalších specialistů vždy s jediným cílem: dál povýšit český porcelán 
jako jedinečnou značku doma i ve světě.

VE DVOU
MÁME

VÝHODU
Jenom stoprocentně sehraná dvojice dojede až do cíle. 

Mým parťákem se stala Mototechna, prodejce zánovních aut 
se skvělou kondicí a přátelskou cenou.

ÚSPORA AŽ 40 % OPROTI CENĚ NOVÉHO VOZU.

800 121 111  |  mototechna.cz

Karolína 
Plíšková

Regio_09_24_210x297+3_Mototechna_Pliskova.indd   1 17.9.2018   11:12:01
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V ČEM SPOČÍVÁ
tajemství úspěchu?

Bližší informace naleznete na www.salongabriela.cz

Kadeřnických salonů je dnes poměr-
ně velký výběr. Ne všichni jejich majitelé 
a provozovatelé se však v oboru nepřetrži-
tě vzdělávají. Gabriela Kejmarová je v tom-
to směru výjimkou. Sleduje trendy, jezdí 
na výstavy, účastní se soutěží. 

• Počátkem září navštívila v Paříži se svojí 
žákyní Albínou vzdělávací sekci HCF, urče-
nou pro kadeřníky, kteří po jejím absolvo-
vání prezentují nabyté vědomosti a zkuše-
nosti dalším kolegům a  kolegyním. Svoji 
hair show FASHION NIGHT L‘Oréal předve-
dou 26. září v klubu Sasazu v Praze. 
• Přesně v  den uzávěrky našeho časopi-
su 20. září byly obě dvě ve finále soutěže 
TRENDVISION AWARD 2018, kam postoupily 
mezi osm nejlepších kadeřníků z  celé ČR 
(historicky první českosloven-
ská soutěž TVA). Sama Gab-
riela Kejmarová ji vyhrála již 
v roce 2014. Vítěz pojede re-
prezentovat naši zemi do Li-
sabonu. 
• Osmadvacátého září se 

koná národní kolo celosvětová soutěže 
INTERNATIONAL HAIRDRESS AWARDS, v níž 
se hodnotí výsledek spolupráce kadeřní-
ka, stylisty, vizážisty, modelky a fotografa. 
Také do  této soutěže se Salon Gabriela 
Teplice v podobě majitelky přihlásil hned 
do obou kategorií - WOMEN i MAN. Její fi-
nále proběhne na  počátku příštího roku 
v Madridu. 

• A protože má jako žena značné sociální 
cítění, zapojila se do projektu NOVE HARO. 
Jejím principem je pomoci onkologicky 
nemocným pacientkám výrobou paruk 
na  míru. A  tak nezištně odborně stříhá 
dobrovolnice, které se rozhodly darovat 

své zdravé vlasy pro tyto účely. 
Jakou radost z  toho 
pacientky mají, asi 
není třeba komento-
vat. 

To všechno musí 
stíhat po  víkendech 

a po práci, která jede naplno v ranních i od-
poledních směnách od pondělka do nedě-
le. Klobouk dolů, palec nahoru! 

Všechen svůj um aplikuje při každoden-
ní práci u  zákaznic a  zákazníků v  salonu 
v  centru Teplic. Pro ně chystá v  nejbližší 
době další horkou novinku – diagnostickou 
kameru napojenou na  tablet, kde klien-
ti na vlastní oči uvidí práci kadeřníka i  to, 
jak jsou na tom s kvalitou vlasů i pokožky 
hlavy. 

Odpověď na otázku v titulku zní: V praco-
vitosti a neustálém zdokonalování se. Ka-
deřnický a kosmetický salon GABRIELA lze 
bez nadsázky označit jako „salon, který se 
postará“. Přijďte a nechte se hýčkat!

 
 Foto: Robert Zauer, Jan Vosátka

SALON GABRIELA

PŘED

PŘED
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které tvoří 82 procent zaměstnan-
ců. Dříve jsem hned ráno obešel 
celou fabriku, teď už to nedělám, 
ale výkony pečlivě sleduji pro-
střednictvím denních hlášení ze 
všech úseků. To představuje projít 
zhruba 200 ukazatelů porovnání 
plánu a  reality. Zabereme mi to 
čas přibližně do 10. hodiny, pak si 
stanovím svoje poznatky k  řešení 
případných odchylek, které hned 
přenesu na  náměstky a  vedoucí 
oddělení. Denně tak mám pře-
hled o toku financí, což je důleži-
té. Máme před sebou velké úkoly, 
50 až 70 procent výroby je určeno 
pro export do dvacítky zemí, mezi 
nimi například do Japonska či Ko-
reje, kde musí všechno klapnout 

na  minuty. Do  oběda v  závodní 
jídelně s  vlastní kuchyní se ještě 
věnuji vyřizování korespondence 
a  odpoledne si připravím vlastní 
plány na  další den, věnuji se od-
borným ředitelům, aby vše fun-
govalo. Domů se vracívám kolem 
16. hodiny.

Jak si nejlépe odpočinete?
Volný čas věnuji svým koníč-

kům. Za  Hvězdu Trnovany jsem 
hrával fotbal a  ještě dnes jsem 
jeho velkým fanouškem. Působím 
v různých asociacích a také se rád 
dívám na zápasy. A mojí chloubou 
a potěšením je zahrada. Každý ví-
kend ji společně se svými letitými 
pomocníky upravujeme. 

Jak se změnilo podnikání 
za poslední čtvrtstoletí?

Před rokem 1989 byla situace 

pohodlnější. Zahraniční odběra-
tele vyhledával Podnik zahranič-
ního obchodu, nyní to musíme 
řešit sami. To vyžaduje osobní 
přístup ke klientům, což je přede-
vším moje parketa. Pravidelně se 
setkáváme u nás či u nich, aby se 
vzájemná spolupráce dál rozvíjela. 
U  nejvýznamnějších v  Asii jsem 
několikrát byl, dokonce jsem vy-
stoupil v korejské televizi. Osobní 

znalost zákazníků je klíčová pro 
další výrobu, která u nás dává prá-
ci 270 lidem. 

Zkušeností máte na rozdávání. 
Učíte se stále od života?

Každý den přináší nové otázky, 
na které je třeba hledat a nacházet 
odpovědi formou činnosti. Mým 
životním krédem je stanovovat si 
reálné cíle a ty plnit. Neboli, učím 
se stále… 

Manažer čtvrtstoletí
Národní komise Manažera roku České republiky 
letos udělila Ing. Vladimíru Feixovi čestný titul 
Manažer čtvrtstoletí Top 10. Ocenění převzal 
společně s dalšími devíti laureáty v zaplněném 
Španělském sále Pražského hradu, kde také svým 
zvučným hlasem bez mikrofonu promluvil. Jeho 
vystoupení se setkalo s bouřlivým potleskem. 

»

(Pokračování ze strany 12)
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Absolvování „tanečních“ pa-
tří, nebo by mělo patřit k  vše-
obecnému vzdělání podobně 
jako maturita. Vzpomínám na ty 
naše, kdy nás, neotesané va-
lounky, mistři naučili ladnému 
pohybu, společenskému bon-
tonu a  ještě jsme si užili spous-
tu legrace. Jak tyhle zkušenosti 
v životě využíváme, záleží už jen 
na  nás. Někdo tanci propadne 
natolik, že jej pojme jako umění 
a profesi (balet, scénický tanec), 
jiní tančí závodně, další jen tak 
pro radost a  dobrou náladu. 
Ve  vzpomínkách se pak všichni 
s  radostnou nostalgii nejednou 
k tanečním vracíme - první dív-
čí róby, mládenců zpocené dla-
ně ukryté v  bílých rukavičkách, 
maminčiny slzy na krajíčku, po-
lonéza, valčík, pošlapané lodič-
ky, ten hokejista z průmyslovky, 
co jsem si tak přála, aby o pán-
skou volenku přišel právě pro 

mě, hrůza z té těžké polky, pro-
boha jen nezůstat tenhle tanec 
na  ocet, prodloužená, věneček 
a na něj ty nejhezčí šaty...

A  učitelé tance. Často man-
želský pár, jeden z  nejspolečen-
štějších symbolů města, který 
zásluhou tanečních znal téměř 
všechny mladé lidi ve městě a to 
hned několika generací. V  Tep-
licích byli oblíbeni sympatičtí 
manželé Iva a Petr Dufkovi, kteří 
od úspěchů závodního tancová-
ní v šedesátých letech minulého 
století přešli na  pozici učitelů 
tance. Vůbec není ojedinělé, že 
ještě nedávno mohla paní Du-
fková mladé tanečnici říct „...
ano vzpomínám si, tančit jsme 
s manželem učili vaši maminku 
a  předtím ještě také vaši babič-
ku.“ Letos už v tradici tanečních 
kurzů pokračuje syn Dufkových, 
Petr Dufek a  maminka je stále 
platnou „odbornou poradkyní“. 

Dámy a pánové,
zadejte se 

Je už zase po prázdninách. Začal nový 
školní rok... a s ním každoročně přichází 
také sezóna výuky společenských tanců. 
„Taneční“, neboli kurzy společenského 
tance a chování pro mladé dívky 
a chlapce, se staly ve střední Evropě 
společenskou tradicí. Obvykle se skládají 
z třinácti večerů, které trvají tři hodiny, 
tří „prodloužených“ po čtyřech hodinách 
a závěrečného plesu, „věnečku“, který trvá 
pět hodin. Tolik wikipedie. 

V čem se liší dnešní mladí zájemci o kurzy společenského tance 
od těch, které tanci učili vaše rodiče? Tady je odpověď učitele tan-
ce Petra Dufka mladšího.

„Mládež se od dob, kdy jsem já osobně absolvoval taneční a tanci 
učili moje rodiče, podle mého názoru příliš neliší. Snad jen v tom, že 
do tanečních chodila skoro všechna mládež. Tančit se učili studenti 
nejen ze středních škol a gymnázia, ale i učňovská mládež. Dneš-
ní učňovská mládež se bohužel tanečních neúčastní skoro vůbec. 
Vzpomínáme s maminkou, že po listopadové revoluci byli mládež-
níci dost neukáznění. Ale asi to bylo dobou, kdy si mnoho i dospě-
lých pojem demokracie vykládalo trochu zvláštním způsobem. Je 
dobře, že dnes už je to jiné a naprostá většina mladých se na hodi-
nách tance chová společensky a především rádi a dobře tančí. Je to 
velká radost vidět jak rychle se tanci učí a jak je to baví.“

Před několika málo lety byl malý zájem o „taneční“, zdálo se, 
že kursy společenského tance jsou něčím archaickým a bude jim 
brzy konec. A najednou je tomu naopak, o taneční hodiny je velký 
zájem a to takříkajíc u tanečníků všeho věku. Čím to podle vás je?

„Zájem o taneční je dnes opravdu asi větší a  to především mezi 
dospělými. Už moji rodiče měli začátkem nového tisíciletí taneční 
pro dospělé kolikrát až přeplněné. Tenkrát se o tom až tolik nemlu-
vilo a obecně nevědělo. Dnes je výuka společenského tance opravdu 
významná událost. Máme tolik zájemců, že jsme taneční pro dospě-
lé rozdělili dokonce do třech kategorií: začátečníci, mírně pokročilí 
a pokročilí. Čím to je? Nevím, snad tím, že toho technologického 
je v našem životě trochu moc a tedy více toužíme po společenském 
vyžití a tehdy je tanec skvělým prostředníkem. Umění tančit je dnes 
ve společenském životě opět velmi žádané a  tančit se učí nejenom 
mládež, dospělí ale také i děti. Tomu všemu hodně přispěl televiz-
ní pořad StarDance - Hvězdy tančí, který na českých obrazovkách 
sledujeme již od roku 2006. Celosvětově se společenský tanec opět 
dostal do popředí širokého zájmu. Umění tančit, jak se říká, je další 
světový jazyk. Tanec se stal samozřejmou součástí životního stylu. 
A to je přece moc dobře.“

Takže - Dámy a pánové, zadejte se. Smím prosít?

Petr Dufek ml.

Smím prosit? Svatební salon

„luxus, který si můžete dovolit

Most
Radniční 1

tel. 476 102 617

Chomutov
Jakoubka ze Stříbra 111

tel.: 474 331 144

Svatební salon Delta
        @svatebnisalondelta.most

www.svatby-most.cz
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Jaké sporty jste poznal jako 
malý kluk? 

Chodil jsem hrát fotbal. Nad 
Vladislavovou ulicí byla nezasta-
věná parcela, která nám sloužila 
ke hraní. Chodil jsem tam denně, 
sešlo se nás vždy dost. Vzpome-
nu jednoho. V Jateční ulici bydlel 
Láďa Nováků, byl z  nás nejpo-
malejší, tak zůstával vzadu, měl 
na pokyn klukům nakopávat míče 
dopředu. Jako jediný u fotbalu zů-
stal a nakonec se dostal až na slav-
né MS 1962, stal se z něj neslavněj-
ší lounský fotbalový odchovanec.

Z vás se fotbalista nestal, věno-
val jste se především gymnastice. 

Hodně mi dalo cvičení v Soko-

ní stavby, Báňské stavby, Silnice, 
Kancelářské stroje, Start, Slovan 
Tatran, Lokomotiva. Družstva 
startovala v  okresních, krajských 
soutěžích. Do  vyšších soutěží za-
sáhly týmy Lokomotivy a  Vod-
ních staveb. Z  blízkosti Teplic 
připomenu Újezdeček, SK Dubí, 
Novosedlice, Pozorku, Hrob, 
Střelnou, Bystřany, Proboštov. 
Čile se počal rozvíjet volejbal v Bí-
lině a v Duchcově. Nelze se divit, 
že v  okresním přeboru hrálo 16 
mužských a  8 ženských družstev. 
Po  všechna léta se hrály mládež-
nické soutěže. Po roce 1990 začala 
soutěžní družstva mizet, protože 

le, hlavně pohybový základ, vše-
strannou přípravu. Začínal jsem 
v  mladším dorostu a  na  župních 
závodech jsem končil za staršími. 
Závody jsem počal vyhrávat od-
chodem starších do  mužů. Poda-
řilo se mi vyhrát přebor fakulty. 
Pomohlo mi, že jsem mohl chodit 
do Tyršova domu. Každou středu 
večer jsem mohl trénovat s čs. re-
prezentací.

V Bílině, kde jste učil, jste po-
tkal svou ženu Alenku, která vás 
přivedla k trénování.

Alenka dělala basketbal a  volej-
bal. Došlo k  tomu, že ve  Slovanu 
Teplice, v  basketbalovém oddílu, 
neměli trenéra. Poté neměli trenéra 

v Lokomotivě Teplice u volejbalo-
vých dorostenek, tak jsem se slito-
val a začal trénovat i volejbal. Tré-
noval jsem i ženy Lokomotivy, dále 
Duchcov, dubskou Rudolfku. S tou 
se nám dokonce podařilo postoupit 
do první ligy. Pak jsem se už chtěl 
víc věnovat rodině, ale u  volejba-
lu jsem zůstal, ve  škole jsem měl 
děti v kroužku. Vážím si například 
úspěchu s děvčaty z ústecké Peda-
gogické fakulty, vyhráli jsme i Aka-
demické mistrovství republiky. 

Kromě trénování jste se věno-
val také soudcování. Dokonce 
v  amatérské volejbalové soutěži 
VOSA jste ještě nedávno byl k vi-
dění na umpire.

To je pravda. Začalo to tak, že 
byla nouze o rozhodčí. Pískal jsem 
okresní soutěže mužů a  mládeže. 
Poté i  kraj a  druhou ligu, ale to 
bylo vždy dlouhé ježdění, to jsem 
neměl rád. Byl jsem raději doma 
s rodinou.

Za  to, jak jste se volejbalu vě-
noval, jste dostal několik oce-
nění, například čestný odznak 
a  medaili od  svazu za  zásluhy 
o rozvoj volejbalu.

Ocenění mě potěšilo. Když mi 
bylo osmdesát, byl jsem pozván 
do Senátu na setkání jubilantů. Se-
šel jsem se s těmi, kteří dříve stáva-
li na protější straně hřiště. Bylo to 
hezké shledání. Pokud jde o teorii 

her, nezůstal jsem jen u  znalostí, 
které jsem načerpal během studií 
na vysoké škole. Snažil jsem se stá-
le své znalosti rozvíjet, vzdělávat 
se a přenášet poznatky do praxe.

Jaký jste byl vy trenér? Uznával 
jste metodu cukru a  biče, nebo 
jste byl spíš demokrat?

Cukr a bič nevyznávám. Mají-li 
sportovci růst výkonnostně, musí 
náročnost převzít sami na  sebe. 
Musí pochopit, proč dřou. Jakýko-
liv nátlak k ničemu nevede, ctižá-
dost musí být v člověku, bičem se 
nevybuduje.

Pojďme zavzpomínat na  zlaté 
časy volejbalu v Teplicích. 

František Šimon. 
Nevelký postavou, velký duchem. 
Rodák z Loun, ročník 1930. 
Celý svůj život zasvětil pohybu, 
a to jak aktivně, tak i v roli cvičitele, 
trenéra, metodika nebo učitele 
tělesné výchovy. Doménou nesmírně 
pracovitého muže, který přivedl 
ke sportu celou řadu dětí a mládeže, 
byla gymnastika a volejbal. 
V Teplicích, kam ho zavál osud, 
nebo v Ústí nad Labem či Bílině 
zanechal velkou stopu. 
Svým smyslem pro fair play 
a vášní pro sport je pro 
mnohé lidským 
i sportovním vzorem. 

Začnu kurty pod očistnými láz-
němi. Na  dvou kurtech hrál pů-
vodně Slovan, poté Lokomotiva. 
Hřiště bylo v  Řetenicích v  mís-
tě, kde dnes stojí hotel Helena, 
na Okresní vojenské správě, u Ze-
leného domu na Masarykově třídě 
(tenkráte Leninova), na Kancelář-
ských strojích, u  Státních silnic, 
v Šanově, kde dnes stojí dům Ara-
bů, u  lázeňského domu v Šanově, 
na  Letné u  sokolovny, v  Trnova-
nech u  sokolovny, Vodní stavby 
vybudovaly tři kurty v  Trnova-
nech, v  Proboštově u  Rudných 
dolů a u sokolovny, Start měl dva 
kurty v Nákladní ulici. Zájem za-
městnanců podniků o volejbal byl 
velký, hřišť dostatek. Změnou po-
litického klimatu došlo k poklesu 
zájmu o volejbal, hřiště chátrala.

Skvělou atmosféru mělo hřiš-
tě pod očistnými lázněmi, čili 
Městskými lázněmi v Šanově. 

Tam se hrál dobrý volejbal, jed-
nu dobu se chodilo i  na  druhou 
nejvyšší soutěž, kterou Lokomoti-
va hrála. Mistrovská utkání zdobil 
velký počet diváků, chodilo mezi 
200 - 400 diváky, a to i díky tomu, 
že se na ženy chodili dívat lázeň-
ští hosté. Pohlednou hru dovedli 
ocenit potleskem, občas i  hlasitě 

povzbudit. Zvláště mládež Loko-
motivy dovedla hráčům a  hráč-
kám vytvořit domácí prostředí, 
hlasitě fandit. Vzhledem k  tomu, 
že při fotbalových zápasech roz-
hlas informoval o  volejbalovém 
dění ve  městě, přicházeli i  skalní 
fandové kopané.

Jaký je vlastně váš pohled 
na současný stav volejbalu v Tep-
licích?

Svazové soutěže hrají družstva 
VK Šanov Teplice. Starší doros-
tenky jsou účastnicemi juniorské 
ligy dlouhou řadu let. Družstvo 
prošlo roky úspěšnými, kdy hrá-
lo na  špičce soutěže, prošlo roky 
málo úspěšnými, kdy bojovalo 
o  záchranu v  soutěži. Kadetky 
v posledních letech vyhrávají kraj-
ský přebor. V  kraji hrají trojkový 
volejbal družstva „přípravky“. 
Duchcov v  krajském přeboru re-
prezentují juniorky. V  Bílině se 
pokoušejí oživit slavnou tradici 
oddílu a  začínají výchovou žá-
kyň. V  krajském přeboru startuje 
družstvo mužů VK Teplice. Muž-
ský volejbal se snaží pozvednout 
přípravou chlapců Jaromír Pilous. 
Jeho odchovanci se již uplatňují 
v družstvech mužů. Doba, kdy se 
v  Teplicích, Dubí, Duchově hrála 

František Šimon s manželkou Alenou a synem Davidem v roce 1990

Ženské volejbalové družstvo Lokomotivy Teplice. Snímek je z šedesátých 
let minulého století, kdy teplické ženy dosahovaly největších ligových 
úspěchů. Čtvrtá zprava je manželka Františka Šimona - Alena, výborná 
nahrávačka a kapitánka teplického týmu. Jako nahrávačka byla také 
zařazena do širší reprezentace tehdejší ČSSR.

Přijetí zákona o státní péči o tě-
lesnou výchovu a sport, přenesení 
tělovýchovných jednot k  závo-
dům, továrnám v  první polovině 
padesátých let příznivě ovlivnilo 
rozvoj volejbalu na Teplicku. Ten-
to trend trval ještě v  sedmdesá-
tých letech. Volejbalové družstvo 
měla Jiskra Řetenice, Somet, Vod-

skončila finanční podpora odbo-
rů (FKSP) Ubývajícími družstvy 
přestala údržba antukových hřišť. 
Zaniklo na  dvacet venkovních 
kurtů. Vliv na zánik měla i skuteč-
nost, že se volejbal přenesl do hal, 
tělocvičen.

Kde jsme mohli v Teplicích na-
jít volejbalová hřiště? 

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

www.vyhodnereality.cz



II. liga, kdy v  okresním přeboru 
bylo šestnáct družstev, kdy závod-
ní FKSP podporoval volejbal, již 
uplynula. Dvacet let se konají tur-
naje smíšených družstev Teplická 
VOSA. Její věhlas přilákal druž-
stva od  Varnsdorfu po  Sokolov. 
Budoucnost volejbalu je v rukách 
mladé generace.

Moc se mi na vás líbí, že máte 
velký smysl pro fair-play. Je to 
i tím, že jste prošel Sokolem?

Sokolstvo mělo ideu, která se 
mi líbila, kterou vyznávám dosud. 
Třeba heslo „Ni zisk, ni slávu! Jen 
jedna je čest - pro život příštích 
vlastní život nést“. Zkrátka sám se 
obětovat pro ty druhé. Tato idea 
dnes chybí, ta idea sport povzná-
šela nahoru. Dnes jsou ve  sportu 
velké peníze, ale fair-play by mělo 
zůstávat. Moc ho tam nevidím, ale 
uspokojím se i  tím, že ten, který 
fauloval, se tomu, koho vzal přes 
nohy a  způsobil bolest, přijde 
omluvit.

Jak se díváte na to, když spor-
tovec fair-play činem poškodí 
vlastní tým?

Snímek dokumentuje velký divácký zájem o volejbal v Teplicích. Svědčí 
o skvělé divácké kulise, která byla při každém ligovém utkání. Teplické 
volejbalové centrum bylo v Českobratrské ulici pod městskými lázněmi, 
na snímku je vidět zadní část dnes už neexistujících městských lázní.

Myslím si, že morálka by měla 
být na  prvním místě. Vím, že 
s  tímhle jsou v  profesionálním 
sportu problémy; hráč, který se 
zachová čestně, se v  očích mno-
hých staví proti svému týmu. 
Chápu, majitel klubu v  případě 
porážek, neúspěchů ztrácí pení-
ze. Jít za hranici fair play je velká 
nemravnost. V  profesionálním 
sportu je bohužel nemravnost 

na  denním pořádku. Vzpomeňte 
na dosaženou branku Maradonou. 
A  on se považuje za  hrdinu mis-
trovství.

V  září vám bude 88 let, stále 
jste v dobré kondici. Vysvětlujete 
si svůj vysoký věk geny, nebo spí-
še zdravým životním stylem?

Něco je v genech. Moje mamin-
ka zemřela, když jí bylo 91 let. Ta-
tínek v 55, ale na něm se podepsa-

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE
SLUNEČNÍCH I KOREKČNÍCH
OBRUB FENDI

la první světová válka. Možná, že 
je to i tím, že jsem dlouho vydržel 
u  tělovýchovy. Ještě v  70. letech 
jsem denně naběhal 15 kilometrů, 
cvičil jsem. Dělal jsem to i proto, 
abych si po škole vyvětral hlavu.

A počítám, že kouření a alko-
holu jste neholdoval.

Vyhýbal jsem se tomu. Neměl 
jsem a  nemám potřebu. Za  prvé 
mě to neláká, za druhé mě po al-
koholu bolel žaludek, měl jsem 
totiž vředy na dvanáctníku, asi ze 
školního stresu.

Co vás stresovalo?
Měl jsem v hlavě, abych odvedl 

dobrou práci, abych šel do  hodi-
ny připravený a  děti něco naučil, 
aby se děti nezranily. Záleželo mi 
na  tom, aby se děti rozvíjely, aby 
i  ony měly radost z  toho, že se 
lepší, že jde jejich výkonnost na-
horu. Doufám, že se to povedlo, 
a že stejně jako já rád vzpomínám 
na časy, které jsem s tělovýchovou 
a dětmi strávil, tak i ony mají z na-
šich společných chvil pěkné a pří-
jemné vzpomínky.

(red)

Porcelánová fontána vznikla dle námětu akademického 
sochaře Jiřího Kožíška a byla realizována v továrně, 
kde se vyrábí porcelán s cibulovým dekorem. 

Společnost Český porcelán Dubí působí na trhu bezmála 155 let a tzv. porcelán s modrou krví dodává do celého světa. 
Byl to J. D. Kretschmar, malíř míšeňské porcelánky, který v první polovině 18. století přišel s novinkou „cibulovým dekorem“ 
a právě Meissner Ofen-und Porzellanfabrik v letech 1886 až 1899 zahájil výrobu tvrdého evropského porcelánu v Dubí. 

PORCELÁNOVOU FONTÁNU VYROBILA SPOLEČNOST ČESKÝ PORCELÁN DUBÍ
PŘEDÁNA MĚSTU TEPLICE DNE 8. 8. 2018. 
 Model @katerinaslaba Foto @alik.ul Styling @est_evastolarova Dress @est_evastolarova



Deviant a Ústí nad Labem
Zahajovací koncert se uskuteční 29. září 2018 v  rámci hudebního projektu ÚSTÍ LIVE 

2018 v MarVa KLUBU. Bude možno slyšet několik skvělých kapel včetně hudební partičky 
DEVIANT, která rozkmitá ušní membrány snad všem návštěvníkům. Teplickou kapelu mů-
žete slyšet na mnoha místech naší české domoviny, kde jezdí po koncertech, slavnostech, 
festivalech. Ale také jste je mohli vidět v TV Rebel se svým nejnovějším klipem Deviant, 
který je dohledatelný i na youtube. Samozřejmě na oficiálních strákách deviant-official.cz 
a FB můžete pozorovat jejich fascinující tvorbu a všechny aktuální novinky.

ZA KULTUROU
V KRAJI

golfbarbora.cz

Josefínské slavnosti
Tradiční oslavy města Terezín s  názvem 

Josefínské slavnosti vypuknou 5. října a po-
trvají do  6. října 2018 v  pevnosti Terezín. 
Návtěvníci se mohou po  celý den kochat 
vojenským ležením, procházet tržiště sta-
rých řemesel, poslechnout si skotské dudá-
ky a podívat se na bitevní ukázky. To a mno-
hem více nabídne říjnový víkend.

Do Kaděně přijede 
Pražský výběr

Legenda české rockové hudby přijede 
do  Kadaně! „Odvaz, sranda, recese, cra-
zy humor, ironie a nadsázka,“ tak popisuje 
hudbu nové vlny kniha Excentrici v přízemí. 
Přesně taková byla i chvíli tolerovaná, poté 
zakázaná a poté režimem znovu tolerovaná 
kapela Pražský výběr, která vznikla okolo 
klávesisty a zpěváka Michaela Kocába. Po-
sluchači oceňovali nápaditost jejich textů, 
ale i  instrumentální dovednosti a  v nepo-
sledí řadě showmanství, s jakým uměli své 
písně na pódiu prezentovat, mnohdy v ori-
ginálních kostýmech. Přijďte si poslech-
nout naživo hity jako Pražákům, těm je tu 
hej nebo Zubatá! 20. října v  Orfeu Kadaň 
od 20 hodin.

Homevideo
Napínavou divadelní hru o  dospívání, 

o mládeži, ale nejen pro mládež, předsta-
ví návštěvníkům Městské divadlo v  Mostě. 
Jak mohou sociální média a  kyberšikana 
změnit, do té doby normální život člověka? 
Předvedou herci jako O.Dvořák, V. Týco-
vá, V.  Herzina a  mnoho dalších. Přijďte se 
podívat již 13. října 2018 od 19 hodin. Více 
na www.divadlo-most.cz.

Libuše v Severočeském divadle
Divadlo v  Ústí nad Labem ve  spoluprá-

ci se statutárním městem Ústí nad Labem 
uvádějí u  příležitosti 100. výročí založení 
rebupliky operu Bedřicha Smetany LIBUŠE 
v  titulní roli s  Evou Urbanovou. Slavnost-
ní představení mohou diváci zhlédnout 
28. září 2018 od 19 hodin a premiéru 12. října 
2018 taktéž od 19 hodin.

Od pádu orla k českému lvu
Oblastní muzeum v  Chomutově na  pod-

zim žije oslavami 100. výročí vzniku Čes-
koslovenska a konce 1. světové války. Pro-
bíhají tu dvě velké výstavy a  netradiční 
zážitkové programy pro rodiny s dětmi, ško-
ly a školky. V pobočce muzea na radnici je 
do  11. listopadu k vidění výstava Od pádu 
orla k českému lvu. Originální myšlenkou je 
navození historické situace pomocí osudů 
dvou fiktivních obyvatel Chomutova, národ-
ností Němce a Čecha. Bude k vidění mnoho 

dobových předmětů a  spolkových insignií. 
Návštěvníci poznají jak se v Chomutově žilo, 
jaké měli lidé problémy i  radosti a přede-
vším jak oba muži prožívali vznik nového 
státu. K výstavě je připraven atraktivní pro-
gram pro školy. Ve dnech 26. – 28. 10. 2018 
bude v rámci oslav výročí vzniku Českoslo-
venska muzeum zpřístupněno zdarma.



ŽIV
LÍCI

DĚTEM

SBÍREJTE BODYA ZÍSKEJTE 
ŽIVLÍKY

POUZE ZA 49,90 KčAkce trvá od 19. 9. do 24. 12. 2018.100 Kč nákupu = 1 bod25 bodů = Živlík za 49,90 Kč10 bodů = Živlík za 149,90 Kč

N
at

ur
al

 P
ow

er
zTM

 &
 ©

 2
01

8 
TC

C 
G

lo
ba

l N
V.

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.

Živlíci učí děti, jak se chovat,  
aby tu planeta byla pro nás co nejdéle.

VĚRNOSTNÍ PROGRAM ROSSMANN
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IDEAL STANDARD
Výrobní společnost s více jak 130 letou tradicí výroby sanitární keramiky v Teplicích

Ideal Standard s. r. o.
Zemská 623
415 74 Teplice

Tel.: 417 592 141, 417 592 133
prace@idealstandard.cz
www.idealstandard.cz

Požadujeme:
 chuť se učit 
 samostatnost 
 manuální zručnost 
 velmi dobrá fyzická kondice 
  více letá praxe ve výrobním 
podniku výhodou

Nabízíme: 
 možnost platového růstu 
  perspektivu dalšího profesního 
rozvoje 
 systém variabilních odměn 
  náborový příspěvek 10 000 Kč 
po roce zaměstnání

Benefity: 
 týden dovolené navíc 
 příspěvek na penzijní připojištění 
 13. plat 
  4000 a 6000 Kč na dovo lenou, sport, 
kulturu a další 

  příspěvek až 3000 Kč na každé dítě na 
dětské rekreace 

  za doporučení nového zaměstnance 
až 17 000 Kč 

  výhodný tarif od Vodafonu na libovolný 
počet SIM karet 

  stravování v podnikové jídelně od 15 Kč 
se saláty k jídlu zdarma 

 pracovní výročí až 4 měsíční mzdy 
 příspěvek na masáže a lázeňské pobyty

hledá zaměstnance na pozici

NALÉVAČ  
SANITÁRNÍ KERAMIKY
Nástupní mzda s příplatky 29 600 Kč,  

po roce až 33 700 Kč
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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

11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM byt 2+0 (SBD Mír) v  Teplicích na  Nové Vsi 
v  Habrové ulici, 42m2. Klidný vchod, nízké náklady, 
hezký, slunný byt, 5.p. Koupelna je po renovaci (obklady, 
nová vana). Společná sušárna pro 3.byty na patře. Cena 
455 000,-Kč + přepis. Tel.: 604 983 055. (91101)

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM byt v Teplicích a okolí , 1+1 nebo 2+1. Platba 
v hotovosti. Tel.: 705 286 945. (91201)
• ČESKÁ rodina koupí byt v osobním vlastnictví v činžov-
ním domě nebo vile. Pouze s balkonem a v klidné lokalitě.
Děkuji za nabídky. Tel.: 775 571 901. (91202)
• SHÁNÍM byt v Teplicích pro důchodce, vel. 1+1, 2+kk, 
2+1 nebo 3+1, děkuji za  nabídky. Tel.: 721  962  422. 
(91203)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRONAJMU bytu v  centru Teplic 2+1, 65 m2 v  1 pa-
tře u základní školy Maxe Švabinského, s  trvalým poby-
tem. Nájem 8 tisíc + poplatky, dvouměsíční kauce. Tel.: 
603 159 809. (91301)
• HLEDÁM byt k pronájmu 2-4+1 s balkonem, terasou, 
zahradou. V klidné čtvrti Teplic. Pro 1 osobu, bez zvířat, 
slunný, podnikatel. Na výši kauce nezáleží. Jsem solvent-
ní. Děkuji za nabídky. Tel.: 774 951 095. (91302)
• PRONAJMU garsonku po  celkové rekonstrukci v  RD, 
krásný, slunný byt 1 + 0 v Srbicích, blízko nákup. centrum 
Olympie. Plastová okna, vana, k dispozici zahrada. V okolí 
je krásný rybník. Nájem 7 000,- včetně záloh + 1 kauce. 
Okr. Teplice. Pouze pro vážné zájemce. Tel.: 733 109 444. 
(91303)
• SHÁNÍM pronájem bytu 2+1 nebo 2 kk kauci pokud 
možno na splátky. Jdeme s manželem od sebe a na vá-
noce musím pryč z  bytu, mám dvě děti 16 a  17 let bez 
zvířat, za nabídky předem děkuji. Jen pište, ozvu se. Tel.: 
735 228 656. (91304)

• PRONAJMU byt u nemocnice v TP 1 + 1 za 6 000,-Kč 
nájem a  500,-Kč poplatky. Požaduji měsíční kauci. Tel.: 
777 226 837. (91305)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM 3 rovinaté stavební pozemky v Oseku u Du-
chcova -780, 1608, 1364m2 v klidové části města, krásný 
výhled na středohoří, komunikace-přístup po p.č. 835/1, 
položena kanalizace. Cena 750Kč/m. Tel.: 733  724  529. 
(91501)

   Zprostředkování 
prodeje i pronájmů

  Výkupy nemovitostí
  Exekuce – vyplacení
  Platba v hotovosti
  Odměna za dobrý tip
   Rychlé seriozní jednání
   Domy, byty, pozemky, 

zahrady 

TEL. 733 322 806

T952034

Alexandr Papík
REALITNÍ MAKLÉŘ
pro Teplice a okolí

SHÁNÍM BYT V TEPLICÍCH
PRO DŮCHODCE

1+1, 2+kk, 2+1, 3+1
Tel. : 721 962 422

T952015

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

T882003

www.elsen.cz

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM garáž v osobním vlastnictví Ústi n. L. Podmín-
ka elektřina. Do 100 000,-. Tel.: 724 535 393. (91601)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONAJMU řadovou garáž v Bratislavské ulici. 20 m2. 
Pronájem 600 Kč/ měsíčně. Tel.: 776 818 212. (91701)
• PRONAJMU ihned garáž v Řetenicích, ul. Bratislavská. 
Měsíční nájemné 500,-Kč. Tel.: 724 978 935. (91702)
• PRONAJMU prodejní prostory na hl. ulici v Oseku vedle 

Tesca. Dobrý příjezd i  parkoviště. Prodejna je po  kolau-
daci, na prodej všeho druhu (koloniál), cca 260 m2. Tel.: 
602 403 941. (91704)
• PRONAJMU pivnici v Krupce s možností ubytování. ZN: 
LEVNĚ. Tel.: 723 505 787. (91703)

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• NABÍZÍM plynovou varnou desku Ardo, nerezová, 4 ho-
řáky, možno el. zapalování, jen rok používaná, nevyužitá, 
TP. Tel.: 608 477 626. (9101)
• PRODÁM novou, soupravu z  damašku na  dvě po-
stele. Cena 500,-kč. Litinové hrnce 300,-Kč/ks. Tel.: 
412 528 427. (9102)
• SHÁNÍM vrchní víko do el. sporáku Fiko LE 21, 60 x 60 
levně. Děkuji za nabídky. Tel.: 721 781 085. (9103)
• PRODÁM lis na  ovoce(mlýnek) 300,- Kč. Tel.: 
607 946 319. (9104)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM levně sedací soupravu, lze sestavit do  rohu, 
úložný prostor, vč. lůžka, zánovní, čistá a  zdravá. Tel.: 
737 602 581. (9201)

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• PRODÁM novou kvalitní autosedačku 9-36 kg, vlastní 
pětibodové a  výškově nast. pásy, polohovatelná hlavo-
vá opěrka, nová se zárukou 2 roky, nejnovější atest ECE 
R44/04. Zašlu i  poštou za  1190,- Kč. Tel.: 776  495  506. 
(9301)

4 - ODĚVY

• PRODÁM spoustu zimního i jiného značkového obleče-
ní na fenku XL-XXL pláštěnka, zimní kalhoty, šaty sukně 
apod. za  2000,-Kč i  jednotlivě. Sportujeme, tak jsme 
z toho vyrostli. Tel.: 737 819 399. (9401)
• PRODÁM oblečení pro chlapce i děvčata modní, pěkné 
vel. 104 - 130, 2- 6 let i  na  dobírku. Tel.: 777  890  114. 
(9402)
• PRODÁM krabici velmi pěkných hraček pro kojence 
od  narození. Chrastící, závěsné na  kočárek, postýlku, 
plysové, něco i  nové. Vše za  300,-Kč. Tel.: 604  782  643. 
(9404)

• PRODÁM velmi levně za symbolickou cenu: např. 40 Kč 
za kus, spoustu pěkného OBLEČENÍ - trika, tílka, šaty, suk-
ně, kalhoty, svetry ve velikosti 38 - 46 ve velmi dobrém 
stavu. Jsem z Ústí n. L. Pište pouze SMS. Tel.: 728 871 864. 
(9403)

5 - ELEKTRONIKA

• PRODÁM fotoaparát Olympus Pen E-PL1- digital14-42 
+ teleobjektiv 14-150 mm/f4-5-6. Elektronický hledá-
ček VF2, sluneční clona JJC-LH-J61C + tašku na  foťák 
a  baterie. Vše velice zachovalé. Cena 12  000,- Kč. Tel.: 
602 715 386. (9501)
• KOUPÍM stereofonní zesilovač Tesla Z 710 A i nefunkční 
ve špatném stavu. Tel.: 605 226 283. (9502)

8 - HOBBY

• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. Práce. Tel.: 
722 150 816. (9501)
• PRODÁM housle 4/4, výrobce Francesco Ruggeri, znal. 
Posudek mám. Tel.: 704 724 364. (9500)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od r. 1890 
do 1930/40, dále nást. hodiny nebo figurál aj. vše od ho-
din, děkuji. Tel.: 606 957 179. (9499)

• SBĚRATEL koupí staré obrazy jak originál též kopie, 
tisky a  staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 
733 511 224. (9801)
• SBĚRATEL koupí staré hodiny nástěnné, kapesní, ná-
ramkové, budíky, strojky a vše nejdoucí i celé pozůstalosti 
po hodináři. Tel.: 775 691 189. (9803)
• VYSOCE zaplatím zlaté mince, stříbrné a z obec. kovu, 
medaile, plakety, řády a vyznamenání. Děkuji za nabídky. 
Sběratel. Tel.: 603 230 673. (9804)

• KOUPÍM vojenskou vzduchovku, nože, dýky, flašinet, 
hrací strojky, smalt cedule, šlapací auto plechové. Soci-
alistické hračky - plast autíčka i na ovládání bovdenem, 
mašinky, vláčky HO a TT, různé sbírky všeho druhu . Starší 
nářadí, kovadlinu, signovačku, malý soustruh aj. Peníze 
na místě za vaši cenu. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv ozvu 
se ihned, platí stále. Tel.: 732 457 993. (9805)
• PRODÁM pian.harmoniku ZARJA 2, 80basů 2 + 5 re-
gistrů, cena 4 500,- Kč. Jen vážní zájemci, pište sms. Tel.: 
724 034 024. (9806)

• PRODÁM hlavu černošky ze vzácného dřeva, výška 
27 cm, velmi pěkná, z  Ghany, cena 1.200,- Kč. dohoda, 
UL, Tel.: 721 421 207 (9808)
• KOUPÍM pánské náramkové hodinky-zn. Prim, Doxa, 
Zenith, Omega, Glashütte a  jiné značky i  rozbité, také 
veškeré kapesní hodinky, veškeré staré hračky za  totali-
ty- autíčka, náklaďáky na  setrvačník, na  baterii, na  klí-
ček - vánoční stromky zaplatím 1 000Kč. Staré sportovní 
odznaky, staré chromové lustry, různé lampy, mince, 
medaile, vyznamenání- starou bižuterii, starý figurální 
porcelán Royal Dux a  staré skleněné vázy i  sklo ze 60. 
let, obrazy a  jiné zajímavé předměty. Tel.: 776 740 851. 
(9809)
• KOUPÍM LP gramof. desky, větší množství či sbírka ví-
tána. Přijedu. Stačí prozvonit nebo sms. Tel.: 721 442 860. 
(9810)
• PRODÁM staré Stanovy KSČ, 8. pětiletka 1986 - 1990, 
KSČ Rozvoj ČSSR - výhled do  roku 2000, Zpráva ÚV KSČ 
o plnění závěrů XVI sjezdu strany atd. Cena dohodou. Tel.: 
721 585 579. (9811)
• PRODÁM puzzle 27 ks menší a 40 ks v kinder vajíčkách 
vše za 200,-Kč. Prodám soupravu na paličkování, včetně 
3knih pro návody a motivy 2.000,-Kč. Tel.: 774 233 141. 
(9812)

• VYKOUPÍM staré knihy, časopisy, bankovky, známky, 
mince, medaile a odznaky. Tel.: 737 397 806. (9802)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM Renault Clio 1.2i , 2002, 170 000km, 1. ma-
jitel, servisované u Renaultu doloženo knížkou bez koro-
ze, LEVNĚ 27 000,-Kč, nová TK + ME. Tel.: 777 952 920. 
(9901)
• PRODÁM škoda Fabia 1.4i, 16 V 2003, jen 140 500 km, 
klima, nové pneu, sada zimních kol, nová TK, LEVNĚ, 
33 000,-Kč, servisované. Tel.: 606 201 271. (9902)
• PRODÁM Land Rover Free lander TD 4, 2004, 
219 000 km, TK 4/20, TZ 2 000 kg, alu kola 2x , klima. Cena 
90 000,-Kč - dohoda. Tel.: 606 909 901. (9903)
• KOUPÍM motocykl SIMSON - MZ - Jawa - panelka, 
kývačka , pérák - ČZ - cross, moped Stadion, Velorex, 
vozík Pav aj. i nekompletní nebo jen ND velký TP doklady, 
také stabilák, motor vozík, různé stroje nářadí - peníze 
na místě za vaši cenu. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv doje-
du kamkoliv, ozvu se ihned, platí stále. Tel.: 603 335 591. 
(91001)

18 - SEZNÁMENÍ

• HLEDÁM babičku nebo dědu, kteří jsou sami do 91 let 
i  se slabím postižením. Je mi 76let, nosím francouzké 
hole, ale jsem řidička a  bydlím na  vesnici v  UL. Může-
me si zavolat, vzájemně setkávat, trávit volný čas. Tel.: 
721 246 768 (91801)
• POHODÁŘ SŠ/185/75 hledá ženu velmi silné až obézní 
postavy XXXL, blondýnku kolem 75 roků, jen CV město 
a pouze na vážný vztah. Volat můžete večer po 18 hodině. 
Tel.: 721 672 285. (91803)
• CHCI přítele 50 - 70 let, od 185 cm výše, ne obézního, 
pro vyrovnaný vztah. Nezaopatření a morálně chudí NE-
VOLEJTE. Já 60/170/80kg blond bez talentu akceptovat 
primitivy. TP a okolí. Tel.: 723 952 621. (91804)
• ROZVEDENÝ muž 67/18/70kg, hledá štíhlou ženu, ne 
však hubenou, podobného věku do  70let. Jen z TP! Vá-
noce se blíží! Vydržíme spolu? Tel.: 702 730 599. (91805)

BYTY PRODEJ

BYTY KOUPĚ

BYTY PRONÁJEM

NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI KOUPĚ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

HRAČKY-KOČÁRKY

ODĚVY

ELEKTRONIKA

HOBBY

AUTO-MOTO

SEZNÁMENÍ

Přijďte k volbám 5. a 6. října

Jsem na vaší straně
Spolu změníme Senát

Tomáš Zíka
váš kandidát 

na senátora za Teplicko

OBJEDNAVATEL: KSČM  
ZHOTOVITEL: Tomáš Zíka

Volte číslo 1

JINÉ TEPLICE JSOU MOŽNÉ
kandidát KSČM

na primátora města Teplice

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
zadavatel a zhotovitel KSČM

Nabízíme
opravy plochých střech.

Cena 220,- Kč/m2

Tel.: 723 505 787 T982013

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. T982039
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Výrobní a skladové prostory na Teplicku
od 100 m2 do 1 000 m2

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

Nizozemská společnost Snoeks Automotive se zabývá přestavbami 
užitkových vozů. V pobočce v Krupce probíhá kompletace výrobků 
určených pro tyto přestavby.

Na Teplicku společnost působí již 16tým rokem. Od roku 2013 sídlí 
společnost v CTParku v Krupce, kde koncem roku 2017 otevřela již 
druhou skladovací halu.

Díky novým projektům hledáme nové kolegy.

www.snoeks.com www.facebook.com/snoekscz

OPERÁTOR VÝROBY
SKLADOVÝ DĚLNÍK
KONTROLOR KVALITY

10 000,- NÁSTUPNÍ BONUS
120 – 150 KČ/HOD
 MODERNÍ ČISTÉ NEHLUČNÉ PROSTŘEDÍ

PODMÍNKY
•
•
•

HR@Snoeks.com
Tel.: 477 101 210
CTPark Krupka – Kateřinská 103, Nové Modlany

KONTAKT
•
•
•

T952036

M+W Products člen skupiny M+W Group 
jedna z vůdčích firem v oblasti engineeringu 
a konstrukcí high-tech zařízení

hledá vhodné uchazeče pro nově vznikající závod 
v Teplicích na následující pozice:

  Obsluha CNC stroje 
  Obsluha ohraňovacího stroje
  Elektrikář/Elektromontér
  Operátor výroby
Požadavky – provozní pozice:
• Nejlépe SOU vzdělání technického směru • znalost čtení 
technické dokumentace • praxe vítaná • dobrá znalost na PC 
• manuální zručnost, přesnost a preciznost • schopnost plnit 
zadané úkoly včas • organizační schopnosti

Co můžeme nabídnout:
• možnost podílet se na rozjezdu nově vznikající společnosti 
• zázemí silné mezinárodní společnosti • stabilní práci v pro-
sperující společnosti • moderní a čisté pracovní prostředí, 
kvalitní zaškolení • příjemné pracovní prostředí 
• motivující finanční ohodnocení • prémie, bonusy, benefitní 
systém • 26 dní dovolené

Místo výkonu práce: Teplice

Předpokládaný termín nástupu: dohodou

Kontakt: E-mail: jobs_cz@mwgroup.net
 Mob.: 602 516 078 T952035

To je gól! 
V Amazonu si teď 
vyděláte více peněz 
za stejnou práci.

150 Kč/hod 
hrubého + bonus až 10 % 

volejte zdarma: 800 856 856
www.randstad.cz/amazon

zerce-Regio-95x65.indd   2 23/08/2018   18:00

T952042

Přijmeme

ELEKTRIKÁŘE
/pracovníka elektroúdržby.

Požadujeme samostatnost, všestrannost
a pracovitost. Nabízíme dobré pracovní

a platové podmínky. Vyhl. 50.
Pro rychlejší komunikaci zasílejte 

životopisy na info@elsen.cz.
Nekuřácké pracoviště. Pracoviště: Teplice. 

Tel.: 774 532 289
T8

T908001

SEŘIZOVAČE

Jsme dynamická a rostoucí společnost
a hledáme posily do výroby

na pozici

Pojďte k nám.

Nabízíme motivující platové ohodnocení.

Hledáme Vás,

řidiče m/ž
pro vnitrostátní dálkovou dopravu

(FS, C/CE, FK 95, 
tahač s návěsem nebo TIR)

- na trvalý pracovní poměr
- víkend zpravidla na stanovišti Pirna

Tel.: 03501-782010 • Edi-Trans

Hledáme automechanika/automechaničku 
Jsme prodejci značek Renault-/Dacia-/Ssang Yong-Händler v Dippoldiswalde 
a hledáme k okamžitému nástupu pracovní sílu k posílení týmu pro náš 
závod v dílně/servisu/opravě.

Předpoklad:   vyučení v oboru, základní znalosti němčiny, samostatný způ-
sob práce, spolehlivost, flexibilita.

Nabízíme:   přiměřenou finanční odměnu, sociální výhody, další vzdělává-
ní a jisté pracovní místo.

AUTOHAUS STIKAR GMBH Industriering 5, 01744 Dippoldiswalde
 e-mail: renault@stikar.de • tel.: +49 3504-6941-0

Hledáme pracovníky
na úklid / domovníky / elektrikáře pro oblast měst Drážďany, Pirna, Dippol-
diswalde, Freital, Glashütte a Geising od 5 hodin / od 17 hodin na pracovní 

činnost menšího rozsahu, s nutností sociálního pojištění.

Tel.: 0049 - 351 - 8535244, Frau Cubova  •  E-Mail: i.cubova@piepenbrock.de

Ve sdružení firem Kleber-Heisserer Bau GmbH a FF Agrarbau GmbH zaměstnáváme
na stanovišti Dippoldiswalde cca 110 zaměstnanců a realizujeme stavební záměr v oblastech
inženýrského, pozemního a agrárního stavitelství a hlubinného dobývání.

K posílení našeho týmu hledáme 
• vedoucí stavebních strojů a zařízení (m/ž)
• montážní pomocníky (m/ž)
• vedoucí dělníky / dílovedoucí na stavbách (m/ž)
• řidiče nákladních automobilů (m/ž)
   vítáni také zaměstnanci ze ZEMĚDĚLSTVÍ

V případě potřeby jsou možné kurzy němčiny!

Bližší informace naleznete na: www.kleber-heisserer.de a www.ff-agrarbau.de.
Pokud jsme vzbudili Váš zájem, zašlete nám, prosím, Vaše podklady k žádosti o místo včetně 
údajů k Vaší představě o finančním ohodnocení a možném nástupním termínu na:
Kleber-Heisserer Bau GmbH / FF Agrarbau GmbH, k rukám pana Mike Denka
Gewerbering 9, 01744 Dippoldiswalde, (+49) 3504 / 64 61 – 0, mike.denk@ff-agrarbau.de

Přijmeme zaměstnance
na zkrácený úvazek

do chráněné dílny v Teplicích
Nabízíme lehkou práci převážně vsedě vhodnou i pro OZP

Mzda od 80,80 až 100,- Kč na hodinu
Možnost ubytování

Email: ekonom@bramburky.cz 
Tel. +420 777 911 813

T9
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Atraktivní práce v Německu

 prace@go-renta.de
 +49 (0) 174.3474149

T9
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FRK Technik s.r.o.
Pod Dolní drahou 91
Krupka 

hledá do svého kolektivu
nové zaměstnance

OPERÁTORY VÝROBY
 nepřetržitý provoz - dlouhý - krátký týden,
 12hodinové směny (2x 30 minut pauza), ranní - noční

OPERÁTORA KVALITY
 nepřetržitý provoz - dlouhý - krátký týden,
 12hodinové směny (2x 30 minut pauza), ranní - noční

SEŘIZOVAČ
nepřetržitý provoz - dlouhý - krátký týden,
12hodinové směny (2x 30 minut pauza), ranní - noční

ELEKTROMECHANIK
8,5hodinová ranní směna (1x 30 minut pauza)

Bližší informace každý všední den od 8.00 do 14.00 hod. 
podá Lenka Cachová

Mail info@frk-technik.com
Tel. +420 474 698 000 | Mobil +420 725 828 545

T952020

• DŮCHODCE hledá ženu na přátelské, odpolední schůz-
ky. Posezení, výlety autem a pod. Osobní setkání mno-
hé napoví. volat po  14 hodině. Telefon: 604  646  370. 
(91806)
• ŽENA 65 let hledá přítele, zájmy - příroda, procházky, 
houby. Tel.: 728 632 109. (9101)
• SOBĚSTAČNÁ romantička 68 let, hledá parťáka na spo-
lečné chvíle. Tel.: 739 921 682. (91802)
• RÁDA poznám pána, který hledá hezké přátelství, 
procházky, popovídat si, může mít i zdrav. probl. Neku-
řák, slušný. Já 74 let, rozv. ok. Louny. Tel.: 737 879 582. 
(9102)
• NA TEPLICKU žije sám vzácný člověk gay, pro kterého 
hledám partnera. Věk cca 50let, horský typ, nekouří, ne-
pije, je velmi upřímný, velmi odvážný (mě zahránil před 
utonutím vnočata). Prosím jen o  solidní odpovědi. Tel.: 
773 296 460. (9103)
• MUŽ 52let z Teplic, štíhlé postavy, pohledný, hledá 
hodnou obyčejnou ženu, kterou by chtěl mít rád. Tel.: 
722 065 140.

19 - ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ

• ŽENA s malým dítětem, hledá práci s ubytováním. Tel.: 
730 663 893. (91901)
• HLEDÁM práci jako zedník. Dělám omítky, štuky, stěrky, 
drobné zdění aj. Tel.: 723 476 795. (91903)

21 - ZVÍŘECTVO

• PRODÁM voliéru pro papoušky na kolečkách 140 x 140 
x 54cm. Lacino. Tel.: 605 081 926. (92102)
• NABÍZÍM přepravku na  domácí zvířátka, pevné plast. 
dno, drátěný vrch 98 x 43x v. 34, klec na andulky 27 x 40 
v. 45. Tel.: 728 954 608. (92101)

22 - RŮZNÉ

• NABÍZÍM pálky na  badminton za  100,- Kč. Tel.: 
737 586 143. (92202)

• PRODÁM mnoho věcí z pozůstalosti, přijeďte se podívat 
vše mám v Lomu u Mostu na baráku. Tel.: 721 771 991. 
(92201)
• POZVÁNKA na  společné setkání bývalých pracovníků 
závodů Mlýny a  Košťany s. p.  Bonex v  sobotu 27. října 
2018 od 15.00 hod. v penzionu Beseda v Hrobě. Přijďte se 
pobavit a zavzpomínat, srdečně jsou vítáni i vaši přátelé!! 
K dobré náladě a tanci hrají „Dědkové z Kentucky“. Těší se 
na Vás organizátoři. (92203)
• SHÁNÍM funkční elektroměrovou skříň i  na  více 
elektroměrů,potřebujeme na tři elektroměry i jednotlivě, 
stojací, na zahradu, za rozumnou cenu, velmi spěchá. Tel.: 
733 272 377. (92205)
• HLEDÁM žáky kteří ukončili školu v  Bystřanech v  r. 
1965- 9.A , 9.B kde byl třídní učitel pan Josef Gold. 
Ozvěte se na email: sv.jirik@seznam.cz.Tel.: 602 855 115. 
(92206)
• PRODÁM umělý citrus vys. 170cm, stěnu z palisandru š. 
1m v. 2m a rohovou vysokou komodu. Tel.: 704 520 930. 
(92207)

• PRODÁM nový čtyř-ramenný závěs na uchycení květin 
ze světlého pevného sisalu, na 1 nebo 2 květiny pod se-
bou. Foto pošlu. Tel.: 602 954 145. (92208)
• NABÍZÍM šicí stroj, overlokové stehy „Silver Crest“ nový 
jen vyzkoušený v záruce. Tel.: 603 971 081. (92209)
• PRODÁM zavařovací sklenice litrové se šroubovacími 
víčky, kus 4,-Kč. Malé na  marmeládu za  2,-Kč. TP. Tel.: 
737 653 064. (92210)
• PRODÁM pianino značky Zimmermann, ve velmi dob-
rém stavu. Barva světle hnědá. Výrobce Germany, cena 
dle dohody - dohoda jistá. Tel.: 774 448 683 (92211)
• PRODÁM novou nepoužitou 14l (DEZA) malířskou 
kovovou pumpu (postřikovač) vhodná též pro ovocnáře, 
deratizéry, bohaté příslušenství, cena 1  200,-Kč. Tel.: 
606 517 654. (92212)
• PRODÁM koženou kombinézu na motorku, málo použí-
vanou Alpinestaus, vel. 38, p.c. 7 000,-Kč nyní za 1 000,-. 
Helmu Lazer - Kester IVY p.c. 3 800,- Kč nyní za 1 200,-Kč 
a druhou helmu na motorku AGU Kester IVY za 1 000,-Kč. 
Tel.: 728 564 407. (92213)

ZVÍŘECTVO

RŮZNÉ

ZAMĚSTNÁNÍ

T982004

Silniční a odtahová služba

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



VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

Například:
12V/44Ah za 1287,- Kč
12V/55Ah za 1529,- Kč
12V/74Ah za 1892,- Kč

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

Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice

Tel. 417 534 504, 774 708 222

T952010

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

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

T952011

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

T982008

PLOTOVÉ CENTRUM
VÝPRODEJ

ZÁSOB
N Í Z K É  C E N Y

Teplice - Prosetice
p. Vlková 604 351 718

T920014

OSBD Teplice
Střední 1057/11, 415 01 Teplice

www.osbdtp.cz
Již 45 let zajišťujeme vše,

co souvisí s bydlením

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY

SPRÁVU DOMŮ 
SPRÁVU BYTŮ

T952016

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

T920021

NEUMÍTE SI PORADIT S VAŠÍ LÁSKOU?
MÁTE STAROSTI OSOBNÍ, ČI PRACOVNÍ?

NADEŠEL VÁŠ ČAS, ABY JSTE PRO VŠE 
VYUŽILI MOJE SCHOPNOSTI.

KARTÁŘKA A ŠAMANKA GRACIELA - 
Tel.: 601 572 222

T920025

A V O N

KOSMETIKA AVON
SE SLEVOU 10 – 30%

• Bezplatná a nezávazná registrace
• Pro nově zaregistrované dárky
• Každé 3 týdny zdarma katalog
• Motivační a dárkové programy
•  Bez nutnosti nakupovat 

pravidelně
• Vrácení zboží bez udání důvodu

Tel: 725 177 250
aloudova.avon@seznam.cz

T952026

Papírnictví
Výtvarné potřeby

Rokycanova 1, 415 01 Teplice
Tel. 603 753 047

Nabízíme:
barvy - na textil, na sklo, olejové, 
akrylové, akvarelové • pastely • 
uhly • malířské stojany, palety, 

štětce • hobby materiál

T952028

MONTÁŽ
TAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ

OPRAVY
PŘÍVĚSNÝCH VOZÍKŮ

Pavel Dvořák
Mobil:  774 720 518

e-mail: gradymoto@seznam.cz
Provozovna: Osada 142, Bílina – Chudeřice 

T930017

Hledám
pro zavedenou německou

restauraci v Dippoldiswalde

kuchaře/ku
pro rauty na sobotu.
Němčina není podmínkou. 
Dobré platové podmínky. 

Telefon 00420 603 326 254
 0049 170 599 4 334
 mpajmova@seznam.cz               T9
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Nabízíme bydlení
s pečovatelskou službou,

v nově zrekonstruovaném
objektu v Bílině.

Zahájení činnosti na podzim 2018.

V objektu jsou umístěny
i bezbariérové bytové jednotky.

Bližší informace na tel. čísle
417 822 100, 777 783 742.

Od července 2018 příjem žádostí.

T952018

TOTÁLNÍ LIKVIDACE ZÁSOB
Výprodej pletiv, sloupků, branek
a ostatních komponent
pro stavbu plotů

Adresa: 
TP, Prosetice, Příčná 141, Vlková Anna

tel: 604 351 718 | anna.vlkova@seznam.cz

VÝHODNÉ

CENY

T920014

Jilemnická bouda
Horní Mísečky přijme

kuchař,
číšník , servírka,

pom. síla do kuchyně,
pom. kuchař,

prodavačka do bufetu
Ubytování zajištěno

Kontakt
p. Venzara tel. 605 260 473

T952030

Zdeněk Jahoda

ŽALUZIE
 sítě proti hmyzu
 textilní roletky
 plastové shrnovací dveře
 sestavování nábytku
 vrtací práce v domácnosti

tel. 721 387 220
www.zdenek.ujahodu.cz

T952032

T952033

 +420 737 931 354
info@strechy-teplice.cz
www.strechy-teplice.cz 

STŘECHY
LUKÁŠ PAYERLE 

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské

a klempířské práce
T920040

INZERCE

30

INZERCE

31

VÍCE NEŽ 4 000 DRUHŮ 
MASIVNÍHO NÁBYTKU

E - m a i l :  i n f o @ s o b n a b y t e k . c z
Tel.: 475 200 876, 777 480 159

www.sobnabytek.cz

LIKVIDACE
VÝSTAVNÍCH VZORKŮ

OD Labe 2. patro
Revoluční 2732/9, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

SLEVY AŽ 70 %

ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY

Tel.: 602 145 907
www.ap-ucetnictvi.cz

T952022
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Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky, 
recyklát

www.telasko.cz
Tel. 774 099 510

T8
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• PRODÁM nový pilový kotouč na dřevo p. 450 mm s SK 
plátky. Cena dohodou. Tel.: 775 507 365. (92214)
• PRODÁM elektromotor 2,2 KW, 1420 ot./min., včetně 
duralové řemenice na  2 kl. řemeny č. 13. Solidní stav. 
Cena dohodou. Tel.: 775 507 356. (92215)
• VAŠE filmy 8mm, Betamax, VHS, HI8, MNI DV, uložím 
na DVD, rychle a kvalitně. Odstranění chyb zdarma, včet-
ně uložení na USB.Tel.: 603 904 397. (92216)
• PRODÁM ŠICÍ STROJ elektrický, skříňový za  400,- Kč. 
Tel.: 723 190 268. (92204)
• PRODÁM parfémovanou vodu AVON - Luck, 50ml, 
dámská, orientálně-ovocně-květinová, za  350,-Kč (PC 
550,-), čisticí kartáček Skinvigorate od  MARY KAY, ne-
používaný, zabalený, za  850,-Kč (původní cena 1500,-). 
Mohu poslat na dobírku, či osobní předání v UL či TP. Tel.: 
607 691 750. (92217)

• PRODÁM hodiny kyslík, plyn, vše nové cena 300 Kč/ks, 
mosaz na  svařování p.  5mm, délka 1 m 15Kč/ks, hořák 
za 50,-Kč, řezací a nahřívací nové trysky 50Kč/ks, vodo-
vodní novou trubku 6/4 - 50dn, 70 m za  200,-Kč. Tel.: 
774 585 764. (92218)
• PRODÁM neloupané vlašské ořechy, 50,-kč za kg. Tel.: 
732 329 711. (92219)

23 - ZDRAVÍ

• PRODÁM nový nerozbalený inhalátor Compressor Ne-
bulizer NE-C 28 P. Původní cena 1.414,-Kč. Nyní 500,-Kč. 
Tel.: 607 127 683. (92301)
• PRODÁM glukometr na měření cukru v krvi za 100,-Kč 
+ poštovné. Tel.: 737 586 037. (92302)

T920024

BEST CENTRUM

TEPLICE-PROSETICE
Obchodní zástupce Čechy

Tel.: 731 442 466

ZDRAVÍ

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ

horolezeckou technikou,
štěpkování větví, frézování pařezů

Tel.: 608 360 681

T9
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…i my jsme energií

lepší bu
doucnosti Ú

stecké
ho kraje

…


