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DĚČÍN, CHOMUTOV 
LITOMĚŘICE, LOUNY 

MOST, TEPLICE
ÚSTÍ NAD LABEM

Minulostí
se moc nezabývám

Radůza
str. 16–17

– PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

ZÁLEŽÍ NÁM 
NA LIDECH

BEZ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ 

BY TO NEŠLO. PROTO JIM NABÍZÍME 

NADSTANDARTNÍ ZÁZEMÍ.

...A NEJEN TO.

Hledáme posily do výroby
•  Technický specialista pro lakovací linku
•  Seřizovač
• Nástrojař
• Strojní zámečník
• Elektrikář
Na výrobních pozicích nabízíme
až 35.000 Kč měsíčně plus roční
benefity až 40.000 Kč, nově také
náborový příspěvek ve výši až 20.000 Kč.

Dále hledáme tyto pozice:
• Procesní inženýr – LSS
• Technik BOZP

Pokud Vás zajímají bližší informace a máte chuť se stát naším
novým kolegou, pošlete svůj životopis na email:

teplice.cz@ardaghgroup.com
Bližší informace získáte i na telefonu 417 846 530 

nebo přímo u nás - Zemská 612, Teplice

Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou

R078001
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DUBÍ V PROMĚNÁCH 
ČASU 
Podkrušnohorské město 
letos v srpnu slaví 525. výročí 
založení.

14-15

KRUPKA PATŘÍ DO 
SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ 
UNESCO 
Hornické město Krupka se od 
července 2019 pyšní zápisem do 
Světového dědictví UNESCO.

18

RADŮZA 
Zpěvačka a 
multiinstrumentalistka vystoupí 
26. září na koncertě v Teplicích.

16-17

KRUŠNOHORSKÁ „NEJ“ 
V anketě o nejlákavější 
a nejzajímavější novinku 
loňského roku je na prvním
místě Thermalium Teplice. 

8

HODINÁŘKA 
Co všechno se dá vyrobit ze 
starých hodinek? Kateřina 
Volmanová je clockpunk

20-21

CO SKRÝVÁ VESMÍR 
Před 50 lety stanul člověk 
poprvé na Měsíci. Brouzdat 
po něm se dá i z Hvězdárny 
a planetária v Teplicích 

22-23 Rádi vyprávíte?

Píšete rádi?

Zajímáme se
o příběhy

z našeho kraje

Kontaktujte naši
pracovnici redakce

paní Blanku Toncarovou
sekretariat@agenturais.cz

telefon: 775 646 268

Hledáme automechanika do našeho mladého 
a přátelského kolektivu. Nástup možný ihned.

AUTOMECHANIK

Kontakt:  adolf.vitu@chara.cz
       417 563 025
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SPORT
Superžena extrémních závodů.
Fotbalová FORTUNA:LIGA, 
podzim

24-27



ALLORO Restaurant
Možná jste již zaznamenali provoz nového stánku u  vchodu 
do Galerie od Zámeckého náměstí. Nabídka osvěžujících nápojů, 
míchaných drinků, piva, lahodné zmrzliny značky Corpus Delici-
ous a několika druhu grilovaných jídel bude za pár dní značně 
rozšířena.

Zanedlouho pod stejnou prodejní značkou totiž otevíráme celou 
novou restauraci! ALLORO bude skvělou zastávkou pro příjemné 
posezení u vína a svěžích jídel ve stylu středomořské kuchyně. 
Restauraci naleznete hned pár kroků od  stávajícího stánku při 
hlavním vchodu do obchodního centra.

PEPCO
Je to tady, je to tu! Kdo by býval tušil, že oblíbená prodejna po-
třeb pro celou rodinu a domácnost- PEPCO si najde u Tepličanů 
takovou oblibu?
Původní prostory již nestačily zvýšenému zájmu zákazníků, což 
přimělo prodejnu se přestěhovat do většího.
Nové PEPCO najdete od 16. srpna v prvním nadzemním podlaží 
vedle vstupu do kina Premiere Cinemas.

Probíhající rekonstrukce Raiffeisenbank
Zbrusu nová a jediná „Rajfka“ v Teplicích. Nově rozšířená banka 
otevírá spolu se zahájením školního roku dne 2. září. 

KVÍZOMAT
Letní hraní s  kvízomatem jde 
tento týden do finále. Nakoupi-
li jste u nás nejméně za 300 Kč? 
Vyměňte svou účtenku za hrací 
los a zkuste, jak na tom jste se 
svými vědomostmi?
Nebojte se, vyhrává každý! 
A navíc se můžete stát i výhercem hlavní ceny. Hrajeme o vou-
cher v  hodnotě 10 tisíc Kč od  cestovní kanceláře Exim Tours 
s platností i v roce 2020.
Celá pravidla naleznete na stránkách www.galerieteplice.cz.

Double Red a Goodness Industries 
To jsou názvy nových rebelských značek, které přibydou v pro-
dejně Yakuza a Under Armour našeho OC v prvním podlaží.
Těšte se na nové kousky, třeba tam čeká nějaký právě na vás.
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Staň se noční šelmou
Přijďte si zaběhat do  Mostu 

a  zúčastněte se 5. ročníku zážit-
kového běhu městem Most. Start 
je na  1. náměstí a  trať pokračuje 
do  parku Šibeníku a  zpět na  ná-
městí. A  co vás čeká? NN night 
Run na  10 km, charitativní AVON 
BĚH v délce 5 km na podporu boje 
proti rakovině prsu, odpolední 
závody dětí 211 Kids Cup a nezá-
vodní rodinné běhy Family Run. 
Všichni účastníci získají překrásné 
medaile v cíli a krásné dárky. Kdy? 
V  sobotu 10. srpna, 16:00 – 23:00 
hodin. Kde? Most – 1.náměstí. Více 
informací na webu night-run.cz.

Expozice Holky z porcelánu
Chcete nahlédnout pod poklič-

ku výroby porcelánu? Pakliže ano, 
navštivte novou expozici Holky 
z porcelánu u největšího českého 
výrobce Thun 1794 a.s. v  Klášter-
ci nad Ohří. Ústředním motivem 
navrženého interiéru mladých 
architektů Borise Klimka a  Lenky 
Damové jsou výjevy z  filmu Hol-

ky z  porcelánu, který se v  právě 
v  prostorách klášterecké porce-
lánky v roce 1974 natáčel.

Exkurze začíná v recepci samot-
né expozice, dále se přes firemní 
vzorkovnu dostane návštěvník až 
do  vlastního výrobního procesu 
porcelánu. Pro dětské návštěvníky 
je připravena Porcelánová školič-
ka, kde si malí návštěvníci mohou 
vyzkoušet práci dekoratérů por-
celánu. Sami si ozdobí porceláno-

vý výrobek, který jim může dlouho 
připomínat návštěvu porcelánky 
Thun 1794 a.s. Na závěr prohlídky 
si budete moci vybrat v  podni-
kové prodejně ze široké nabídky 
porcelánového zboží.  (thun.cz)

Nádraží Děčín – východ se 
dočkalo modernizace

Správa železniční dopravní 
cesty obnovila tzv. horní nádraží 
ve stanici Děčín východ. To získalo 
po opravě moderní zabezpečovací 

zařízení, nástupiště s bezbariéro-
vým přístupem i nový informační 
systém. 

Železniční stanice je součás-
tí tratí Ústí n. L.-Střekov – Děčín 
hl. n. a Děčín hl. n. – Česká Lípa. 
Opravné práce, které stály 143 mi-
lionů korun, začaly v  září loňské-
ho roku a skončily letos v červnu. 
Součástí opravných prací byla 
náhrada původního elektrome-
chanického staničního zabez-

pečovacího zařízení takzvaným 
hybridním stavědlem, díky kte-
rému došlo ke  zrušení 2 stavě-
del, zvýšení propustnosti stanice 
a  zvýšení bezpečnosti. „Opravou 
prošla silnoproudá technika, 
zejména osvětlení stanice. Čás-
tečnou recyklací materiálu pů-
vodních nástupišť nově vznikla 
nástupiště s  bezbariérovým pří-
stupem. Nová je rovněž dopravní 
kancelář včetně sociálního zázemí 
pro obsluhu. Zabezpečovací za-
řízení je připraveno pro výhledo-
vou změnu stejnosměrné trakční 
soustavy na střídavou,“ uvedl ge-
nerální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. 
Pro cestující byl instalován nový 
informační systém.  (szdc.cz)

V Děčíne obchodníci 
s chudobou narazili

Jednou z  hlavních priorit sou-
časného vedení města Děčína je 
boj proti chudobě. Kromě vyhla-
šování takzvaných bezdoplatko-
vých zón se město pustilo do přís-
ných kontrol některých domů se 
špatnou pověstí. Dlouhodobý boj 
proti tzv. obchodníkům s  chudo-
bou, kteří pronajímají své často 
zanedbané nemovitosti cíleně 
lidem závislým na sociálních dáv-
kách, začíná přinášet výsledky. In-
tenzívním tlakem ze strany města 
a  dalších orgánů se podařilo za-

stavit provoz ubytovny, jejíž exis-
tence dlouhé roky znepříjemňo-
vala život lidem na Starém Městě. 
Podařilo se zamezit i vzniku nové 
ubytovny v ulici Jiřího z Poděbrad. 
Primátor Jaroslav Hroud slíbil, že 
rozsáhlé kontroly vytipovaných 
nemovitostí budou i  během ná-
sledujícího období pokračovat.

(zdroj: mmmdecin.cz)

Informační linka Labské 
stezky v Ústeckém kraji

Víte, jak tato linka funguje? In-
folinka funguje ve  třech jazycích 

a  v  prvním kroku se vás zeptá, 
zda chcete informace v  češtině, 
němčině či angličtině. V  další 
části se postupně dostanete až 
k požadovaným informacím, které 
vám přijdou ve  formě SMS zprá-
vy. Infolinka poskytuje informace 
o  ubytovacích a  stravovacích za-
řízeních na  Labské stezce a  dále 
např. o cykloservisech nebo infor-
mačních centrech.

 (branadocech.cz)

 
Muzeum Křišťálový dotek

Rádi byste se dotkli ruky Jaro-
míra Jágra, Stevena Seagala nebo 
tenisty Novaka Djokovice? Vůbec 
žádný problém. Ba co víc, nejen-
že se budete moci svých oblí-
benců dotknout po  neomezeně 
dlouhou dobu, dokonce můžete 
porovnávat vzájemně velikosti 
vašich dlaní nebo si na nich třeba 
prověřit své znalosti chiromantie. 
V Litoměřicích se nachází unikátní 
muzeum doteků, které je jediné 
svého druhu na světě. 

Všechny vystavené mode-
ly jsou dílem sklářského mistra 
Jana Huňáta a  v  současné chvíli 
zde návštěvníci najdou křišťálové 
otisky 38 celebrit, například Ste-
vena Seagala, Anastacii, Jaromíra 
Jágra, Sira Nicholase Wintona, Iva-
na Lendla, skupiny KISS, Dominika 
Haška či Václava Havla. Novinkou 

černobílý kabát. Malba má podo-
bu černobílé geometrické kompo-
zice, kterou na  přelomu let 1962 
a  1963 vytvořil světově uznávaný 
malíř a  lounský rodák Zdeněk 
Sýkora. Tato kompozice byla pů-
vodně navrhnuta na protipožární 
oponu tehdy Fučíkova divadla. 
Na fotografii od Ladislava Báby si 
novou podobu náměstíčka může-
te prohlédnout. 

Evropská hudební akademie 
2019

Psal se rok 2007, když Norbert 
Baxa, současný šéfdirigent or-
chestru opery Divadla J. K. Tyla 
v  Plzni, přišel za  vedením teplic-
kého divadla s  nabídkou oživení 
letní sezony v nejstarších lázních 
v  Čechách. Měl představu oper-
ních inscenací, na  jejichž nastu-
dování by se v  rámci tak zvané 
Evropské hudební akademie 
podíleli mladí talentovaní pěvci 
z  mnohých zemí světa, studenti 
operního zpěvu na  Univerzitách 
Britské Kolumbie (Kanada) a  Se-
verní Floridy (USA). Představení 
měla být provedena v  průběhu 

jsou otisky dlaně tenisty Novaka 
Djokovice a  cyklisty Petera Saga-
na. Otisky rukou majitelé muzea 
získali již od 75 osobností, mnoho 
z  nich zatím ještě čeká na  svou 
výrobu. Kromě samotných otisků 
jsou zde k vidění i videa zobrazu-
jící celý proces výroby. Muzeum 
najdete na litoměřickém Mírovém 
náměstí a otevřeno má úterý - ne-
děle od 10 do 17 hodin.

(litomerice.cz)

Divadelní náměstíčko 
v Lounech ozdobil otisk 
opony

Od konce června má náměstíč-
ko před lounským divadlem nový 

letních měsíců, kdy Krušnohorské 
divadlo jako zájezdová scéna bý-
valo divákům uzavřeno. Přemysl 
Šoba, ředitel Domu kultury v Tep-
licích, pod jehož správu divadlo 
spadá, usoudil, že Baxův nápad 
má potenciál stát se úspěšným 
projektem. Měl pravdu, letos již 
potřinácté se koncem července 
rozeznělo Krušnohorské divadlo 
operní hudbou, tentokrát opět 
Mozartovou. Kouzelnou flétnu, 
poslední divadelní kus Wolfganga 
Amadea Mozarta, publikum v Tep-
licích v  rámci Evropské hudební 
akademie zhlédlo již počtvrté. 

„Myslím, že je úspěch, že se 
Evropskou hudební akademii 
podařilo udržet od  počátečního 

nadšení v roce 2007 až po součas-
nost,“ říká Norbert Baxa. Kromě 
péče o mladé pěvce má na svých 
bedrech i  mladé talentované di-
rigenty, neboť součástí Evropské 
hudební akademie je také me-
zinárodní pěvecký a  dirigentský 
workshop. Dirigenti a sólisté jsou 
zde připravováni pod vedením 
světové pěvkyně Evy Randové 
a  šéfdirigenta opery Divadla J. K. 
Tyla v Plzni Norberta Baxy. Příjď-
te se s  nimi rozloučit i  Vy. Kdy? 
10. srpna v  19 hodin na Operním 
gala v koncertním sále Domu kul-
tury v Teplicích. Na koncertu zazní 
výběr z  opery W. A. Mozarta Don 
Giovanni a  z  Pucciniho opery La 
bohéme. 

golfbarbora.cz8

Thermalium Teplice vítězem ankety Krušnohorská „NEJ“
V  rámci nultého ročníku ankety Krušnohorská „NEJ“ veřejnost no-

minovala jedenáct novinek roku 2018, které by si podle návštěvníků 
zasloužily ocenění a patří k tomu nezajímavějšímu a nejlákavějšímu, 
co destinace Krušné hory nabízí. Tři měsíce trvalo hlasování na  so-
ciálních sítích, při kterém lidé volili tu NEJ novinku loňského roku. 
V příštím roce bude soutěž pokračovat tentokrát už prvním ročníkem. 
Plánovanou novinkou soutěže by mělo být propojení s německou stra-
nou Krušných hor. V roce 2020 by se tak volily dvě NEJ novinky - jedna 
česká, druhá německá. V letošním roce soutěž probíhala pod záštitou 
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

A jaké je konečné pořadí ankety Krušnohorská „NEJ“? 1. Thermalium 
Teplice, 2. Znovuzprovoznění Moldavské dráhy + I. symbolické spojení 
„Moldava-Holzhau“, 3. Rozhledna Elektrárna Ledvice, 4. Naučná stezka 
„Zaniklá důlní díla Lomu a Loučné“, 5. Bobová dráha na Klínech, 6. Pro-
pagační kreslené video Most, 7. Stezka Offroadsafari, 8. Propojení ski 
areálů Boží dar – Neklid – Klínovec, 9. Tvořivé dílničky v zámku Vald-
štejnů, 10. Informační centrum Hornické krajiny Krupka, 11. Chata Bar-
bora Český Jiřetín.  (kr-ustecky.cz)

V kraji jezdí první integrovaný historický autobus
Zubrnická museální železnice a svazek obcí Úštěcka zahájily historickou 

autobusovou linku T32 Úštěk - Zubrnice a zpět. Autobusová linka nahrazu-
je zatím chybějící pokračování železničního spojení ze Zubrnic do Úštěka. 
Spolku se podařilo zajistit jedinou pravidelnou historickou autobusovou 
linku v České republice s integrací a moderním odbavovacím systémem. 
Autobus bude jezdit přes zajímavá turistická místa. V současné době je 
na části železniční tratě obnoven provoz v délce 6 km z Velkého Března 
do Zubrnic, kde jezdí turistické historické vlaky o všech víkendech a svát-
cích. Trať dříve dále pokračovala dalších 13 km přes Lovečkovice, Levín 
a Úštěk, kde nyní provoz nahrazuje právě historický autobus. Spolek má 
v plánu postupnou obnovu trati.  (kr-ustecky.cz)

Nabijeme tě
poznáním

www.vsfs.cz

VYSOKÁ ŠKOLA 
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
Studijní středisko Most, Pionýrů 2806 

STÁLE PŘIJÍMÁME! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  15. 8. 2019

MARKETINGOVÁ
KOMUNIKACE

VEŘEJNÁ 
SPRÁVABEZPEČNOSTNĚ 

PRÁVNÍ STUDIA
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50 let numismatiky na Chomutovsku 
a zmatené peníze
Oblastní muzeum Chomutov vás zve na  vý-
stavu, která vás provede zmatenými dějinami 
peněz zemí zapojených do první světové vál-
ky. K  vidění je mnoho zajímavých bankovek, 
mincí a dokonce i poklady nalezenými v na-
šem blízkém okolí. Budete se moci seznámit 
i  s  historií místního numismatického spolku. 
Součástí výstavy je oblíbený doprovodný pro-
gram – výtvarná dílna (tvorba vlastní měny), 
magnetické skládačky, převlékání do kostýmů 
s focením v nich či třeba originální společen-
ské hry (Jak se stát keťasem).
Výstava probíhá až do  29. 9. 2019, otevírací 
doba je úterý – pátek 9 – 17 hod. a sobota 13 – 
17 hod.  (chomutov-mesto.cz)

ZA KULTUROU
A ZÁBAVOU

V KRAJI

Divadelní zahrada 2019
Čtvrtý ročník Divadelní zahrady – festivalu 
nejen o  Shakespearovi proběhne v  areálu 
lesoparku Českého rozhlasu Sever v předpo-
sledním týdnu letních prázdnin, od  19. - 24. 
srpna 2019. Užijete si 6 dní plných divadla 
nejen od  Činoherního studia. A  co vás čeká 
a na co se můžete těšit? William Shakespeare: 

Holaa, Anatol Svahilec. Vstupné 50,- Kč. V so-
botu 31. 8. 2019 od 10:00 - 17:00 hod. vás čeká 
VIII. Hudební festival a Swingové rozloučení 
s  prázdninami (Felix Slováček ml., Bigband 
teplické konzervatoře, Clarinet Society, a dal-
ší.) Vstupné dobrovolné.

Open – air festival Fírfest 
V sobotu dne 17. 8. 2019 od 12:00 hod. vyražte 
do  letního kina Ústí nad Labem, kde se koná 
již 11. ročník tradičního ústeckého festivalu pro 
celou rodinu s  velmi pestrým a bohatým pro-
gramem. A  kdo vás roztančí a  rozezpívá? Jana 
Uriel Kratochvílová & Illuminati.ca, Miloš Dodo 
Doležal, Petr Kadlček unplugged, Aušus, Kaprio-
la, Sklap, Nerrea, Původní receptura. (firfest.cz)

Flamenco – sonety španělské lásky
Dne 31.8.2019 v 19:00 hodin proběhne ve Vald-
štejnském sále Státního zámku Duchcov kon-
cert španělských flamenco písní v  úpravě 
geniálního F. G. Lorcy, spojené s  virtuózními 

CZECH TRUCK PRIX
V  dnech 30. 8. - 1. 9. 2019 přivítá Mostecký 
okruh 27. ročník svého nejprestižnějšího a nej-
navštěvovanějšího podniku každoročního ka-
lendáře Czech Truck Prix, jehož součástí je také 
The Most Truck Festival. Podpoře tuzemských 
fanoušků se těší zejména domácí jezdec Adam 
Lacko a  jeho tým Buggyra Racing. Závody se 
konají v sobotu i v neděli. Pátek je vyhrazen 
tréninkům a kvalifikacím doprovodných sérií. 
Z  doprovodného programu si nenechte ujít 
spanilou jízdu závodních tahačů ulicemi Mos-
tu s  kulturním programem a  autogramiádou 
jezdců na 1. náměstí - pátek 30. srpna od 16:35 
do 17:50 hodin, Grid walk, autogramiádu jezd-
ců, taxijízdy v upravených speciálech. Pro děti 
jsou připraveny atrakce. Více informací nalez-
nete na webu autodrom-most.cz.

Land Art setkání Königsmühle 2019
O víkendu 23. až 25. srpna 2019 proběhne již 
osmý ročník uměleckého landartového festi-
valu v místě zaniklé osady Königsmühle poblíž 
Háje pod Klínovcem v Krušných horách, kde se 
schází návštěvníci z Čech a Německa. Čeká vás 
odpočinek v přenádherné přírodě, vychutnáte 
si práci řezbářů a landartistů, poslechnete si 
příjemnou hudbu, pobavíte se u  divadelních 
představení a můžete zkusit různé workshopy. 
Více naleznete na FB stránkách Königsmühle - 
zaniklá obec a dějiště art festivalu.

Sen noci svatojánské, Anna Klimešová a kol.: 
Ticho po pěšině, Astrid Lindgren: Ronja, dcera 
loupežníka, William Shakespeare: Zkrocení zlé 
ženy, Ingrid Lausund: Benefice aneb Zachraň 
svého Afričana, Jaroslav Žváček: Obludov 
(A studio Rubín). Časy představení a bližší in-
formace na webu cinoherak.cz.

Hradozámecká noc – zámek 
Duchcov
Máte rádi únikové hry? Zavítáte-li dne 31. srp-
na 2019 na Zámek Duchcov, můžete si vyzkou-
šet o hradozámecké noci, jak se dá uniknout 
ze zamčeného zámku. Vstupné činí 200,-Kč / 
snížené 160,-Kč/ a je doporučeno provést re-
zervaci a to na tel. č. + 420 417 835 301. 

(zamek-duchcov.cz)

Výstava obrazů a vitráží Kristiny 
Folprechtové a Jitky a Richarda 
Kantových
Informační turistické centrum Osek zve na vý-
stavu obrazů a  vitráží Kristiny Folprechtové 
a Jitky a Richarda Kantových, která bude k vi-
dění v prostorách velké galerie ITC Osek v are-
álu cisterciáckého kláštera a to do neděle 1. 9. 
2019 ve dnech úterý až neděle vždy od 10:00 
– 17:00 hodin.  (osek.cz)

Zámek Nový hrad Jimlín – Kulturní 
šmitec
Přijďte udělat ráznou tečku za  prázdninami 
na Zámek Nový hrad Jimlín. V pátek 30.8.2019 
od 18:00 hod. se můžete těšit na Kulturní šmi-
tec a  vystoupení kapel Konvrzek + Kalivoda, 
Ústaf Voiceband Brno, Yamabushi, Koonda 

Folkový Most
Milovníci folkové hudby zajásají a  přijdou si 
na své. Dne 17. 8. 2019 od 15:30 – 22:00 hodin 
se koná opět Folkový Most, tentokrát v  let-
ním amfiteátru na Benediktu. Těšit se můžete 
na skupiny Kamelot, Spirituál Kvintet, Franti-
šek Nedvěd a Tiebreak, Tomáš Linka a Přímá 
linka. Pořadatelem Statutární město Most.

(mesto-most.cz)

Thonetky – svět ohýbaného nábytku
Pokud jste dosud odkládali návštěvu Oblast-
ního muzea Litoměřicích a nenašli volný čas 
na zhlédnutí výstavy Thonetky – svět ohýba-

ného nábytku, zbý-
vá vám jen pár dní 
a  příležitost budete 
mít již jen do  1. 9. 
2019. Elegantní křiv-
ky ohýbaného dřeva 
nás provázejí již té-
měř dvě stě let. Jsou 
poznávacím znakem 
nábytku značky Tho-

net. Firma Thonet však nebyla jedinou, která 
se na rozšíření tohoto fenoménu v 19. století 
podílela. V prostorách muzea se vám předsta-
ví část sbírky soukromého sběratele Tomáše 
Brejníka a  jsou k  vidění i  sběratelsky cenné 
kusy. Zároveň jsou do výstavy zakomponovány 
ukázky výrobců, kteří ve své době konkurova-
li firmě Thonet jako např. firma Jacob & Josef 

kytarovými skladbami nejvýznamnějších špa-
nělských skladatelů. Účinkují: mezzosoprán 
– Pavla Švestková, kytara – Filip Moravec. 
V  průvodním slově bude osvětlen obsah tex-
tů písní, dojde i na zajímavosti o jednotlivých 
skladbách a skladatelích v podání interpretů. 
Program svou náladou a  žánrem není určen 
pouze pro posluchače klasické hudby, osloví 
publikum širokého hudebního spektra. Poslu-
chače zaujme žhavá, pestrá hudba, jedinečný 
a  neopakovatelný akcent španělské hudby. 
Spolu s  jemným humorem mluveného slova 
publikum zažije příjemný večer v  pohádkové 
atmosféře Valdštejnského sálu.  (kcduchcov.cz)

Kohn nebo firma D. G. Fischel Söhne. Otevírací 
doba: Út–Ne 10.00–17.00 hodin. 

(muzeumlitomerice.cz)

Přijďte k nám na jedno 
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vám 
nabízí v  těchto letních dnech výstavu Přijďte 
k nám na  jedno aneb Z Rakouska až do RAJe. 
Autor a  kurátor výstavy Libor Šebek ve  spo-
lupráci s  Markem Cajthamlem a  Miroslavem 
Černým se pokusili zmapovat všechny žatecké 
restaurace a  hostince fungující od  doby Ra-
kousko – Uherska až do  jejich převedení pod 

správu Restaurací a Jídelen. O tom, že byla pivní 
kultura v Žatci velmi rozmanitá, se můžete pře-
svědčit na  dobových fotografiích, reklamách, 
ale i exponátech, které se podařilo nasbírat či 
vypůjčit od  dobrovolných spolupracovníků ze 
Žatce i blízkého okolí. Pro každého návštěvní-
ka této výstavy či sběratele tácků je připraven 
malý dárek, exkluzivní pivní tácek. Výstavu mů-
žete shlédnout do 8. září 2019 v hlavní budově 
muzea, otevřeno je úterý – pátek 9:00 – 17:00 
hod. a sobota – neděle 13:00 – 17:00 hod. 

(muzeumzatec.cz)

(ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA)



12 13

Pohádkové odpoledne 
na Větruši 

Pokud vyrazíte v  neděli 18. 
srpna 2019 na  výlet a  vyhlídku 
z  ústecké Větruše, budou vaše 
ratolesti určitě nadšené. Čeká 
je tam totiž pohádka „Povídá-
ní o pejskovi a kočičce“, kterou 
od  14:00 hodin odehraje skvě-
lé litoměřické Sváťovo dividlo 
před zrcadlovým bludištěm. 
Vstupné zdarma. 

Dětský MAGORáček 
V sobotu 12. 8. 2019 od  12:00 

hod. se v ústeckém Cyklokempu 
Loděnice koná 3. ročník závodu 
pro děti. Mohou se zúčastnit 
v běžeckých kategoriích : závod-
ník junior ve věku 6-10 let nebo 
dorost ve věku 11-15 let. Je nutný 
doprovod rodiče. 

Junioři běží jednoduchou trať, 
je postavená převážně z  růz-
ných dětských atrakcí. Druhá vě-
ková kategorie 11-15 let běží cca 
tříkilometrovou trasu s  drsným 
prolézáním potoka a  spoustou 
bahna.  (magorrace.cz)

Imaginárium Divadla bratří 
Formanů 

V  Litvínovském zámku Vald-
štejnů máte nyní možnost na-
vštívit interaktivní výstavu pl-
nou fantazie, kterou stvořilo 
Divadlo bratří Formanů spolu se 
svými uměleckými přáteli.

Pohádkový svět postaviček, 
loutek a hejblátek, který uchvá-
tí a  vtáhne do  svého snového 
světa nejen děti, vyzývá ná-
vštěvníky k  aktivnímu zapojení 
se. Je přímo žádoucí si spous-

tu věcí a  divadelních rekvizit 
osahat, rozhýbat, nakouknout 
do nich a zároveň tak objevovat 
tajemství loutkového divadla. 
Otevírací doba: úterý - nedě-
le 9.00-12.00 a  13.00-17.00 hod. 
(poslední prohlídka v  16.00 
hod.).

Více a bližší informace nalez-
nete na webu mulitvinov.cz.

Pro malé i velké kluky 
Oblastní muzeum v Duchcově 

nabízí v průběhu letních prázd-

sahuje 25 rozmanitých lanových 
překážek a  19 přestupových 
domečků. Vyhlídková věž je vy-
soká 26 metrů s nástupním toči-
tým schodištěm, na vrchol věže 
vede 113 schodů. Z  věže je vý-
hled na centrum města a míst-
ní vrchy Hněvín, Širák a  Ressl. 
Takzvané 3D bludiště je tvořeno 
z  lávek zavěšených mezi kůly, 
na  nichž jsou přestupové do-

nin výstavu Hračky pro malé 
a velké kluky. K vidění je spous-
ta automobilových a  leteckých 
modelů. Otevřeno je celý týden 
od 9:00 – 17:00 hodin. 

(muzeumduchcov.cz)

Den pro děti na Zahradě 
Čech 2019

Zahrada Čech v  Litoměřicích 
Vás zve na  pořádné rozloučení 
s  prázdninami, které se koná 
v sobotu 31. srpna 2019 od 10:00 
až 17:00 hodin. Vaše děti čeká 
den plný zábavy, překvapení, 
soutěží, zajímavých atrakcí – 
prostě zábava pro celou rodinu. 
Pro děti bude připraven bohatý 
program – pohádka, dětské vy-
stoupení, soutěžní stanoviště, 
hry i  soutěže a kolotoče. Vstup 

mečky. Lávky mají podobu sple-
titých lanových překážek a jsou 
umístěny ve  dvou až třech pa-
trech nad sebou. Nechybí také 
dětské hřiště a  zázemí. Bludiš-
tě je přístupné dětem od 3 let. 
Otevírací doba po dobu letních 
prázdnin je pondělí až neděle 
od 10:00 – 19:00 hod.

(mesto-most.cz)

Na koni do školy 
Zpříjemněte dětem nástup 

do nového školního roku a udě-

do areálu výstaviště, na koloto-
če i veškerý program je zdarma.

 
FUNPARK 3D bludiště/
rozhledna/lanové centrum

Nenechte si ujít novou atrak-
ci, která vznikla na  mosteckém 
vrchu Šibeník ve  středu města. 
Zábavní centrum Funpark je 
určen pro všechny věkové kate-
gorie od dětí, přes teenagery až 
po  dospělé a  seniory. Bludiště 
v Mostě je navrženo jako třípa-
trové s výškou do 10 metrů. Ob-

K A M K D Ya
pro děti a rodiče

lejte si zábavné nedělní odpo-
ledne. Dne 8. září 2019 od 12:00 
– 17:00 hodin v Equiparku Svin-
čice u  Mostu vás čeká bohatý 
program a soutěže o ceny. Děti 
obveselí klaun Albertík, Míša 
Dolinová, sokolnická skupina 
Teir, kapela Oli a mohou se tě-
šit na jízdy na koních, ponících, 
skákací hrad, kolotoče a tvořivé 
dílničky. Vstupné je zdarma.

(krusnehory.eu)

Prázdninová pražská ZOO 
Zoologická zahrada v  Praze 

připravila pro své návštěvníky 
po  dobu letních prázdnin spe-

Hravé prohlídky Lorety pro děti 2019
Loreta Rumburk pořádá o prázdninách pro dětské návštěvní-

ky Hravé prohlídky barokní památky. Určeny jsou dětem od 5-11 
let a konají se od úterý do soboty vždy v 15:00 hodin. Během 
prohlídky s průvodkyní se malí návštěvníci přístupnou formou 
seznámí s loretánským příběhem o zázračném přenosu domku, 
v němž žila dívka Maria. Čeká je plnění hravých úkolů, luštění 
hádanek a jednoduché kreslení. Rodiče mezi tím mohou absol-
vovat vlastní prohlídkový okruh v areálu Lorety Rumburk. Účast 
při letní prohlídce pro děti je vhodné si rezervovat na tel. +420 
604 555 922. Délka trvání 60 min. Vstupné 50 Kč / dítě. (loreta-
rumburk.cz)

ciální vystoupení v  Rezervaci 
Bororo. Edukativně-zábavné vy-
stoupení v  Rezervaci Bororo 
je zaměřeno na  celkovou po-
hodu zvířat a  jejich ochranu, 
kde se návštěvníkům postupně 
představí trénink pozitivním 
posilováním a  jeho funkce, en-
richment, důležitost fyzických 
a  mentálních aktivit pro zvíře 
a nutnost jejich ochrany i ochra-
ny jejich přirozeného prostředí. 
Vystoupení probíhá po  celou 
dobu prázdnin v 11:30 hod. a to 
každé pondělí, středu a  pátek. 
Seznámení se zvířecími obyva-
teli Rezervace Bororo probíhá 
pro změnu v  11:30 hod. každé 
úterý, čtvrtek, sobotu a  neděli. 
Během krátkého představení se 
návštěvníci seznámí s  jedním 
zvířetem, které jim ukáže své 
přirozené dovednosti, jak zvlád-
ne řešit různé hlavolamy a  jiné 
enrichmenty a jak se zvíře učí.

(zoopraha.cz)

(ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA)

Foto: Khalil Baalbaki, Zoo Praha

R070835
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Dubské slavnosti 2019 
Přijďte s námi oslavit 525. výročí
od první zmínky o městě Dubí!

Pátek 23. 8.
Kostel Panny Marie v Dubí 1
 17:00 Slavnostní fanfáry
 17:10 Vokální skupina Fragile

Sobota 24. 8.
Prostranství před Domem porcelánu s modrou krví
 10:00 Divadlo V Pytli Petra Stolaře
  Zábavné dopoledne pro děti

Sportovní areál Dubí 2
 13:00 Těla
 15:00 Hamleti (A. Háma, D. Gondík, H. Marzuki, 
  J. Wehrenberg)
 17:00 Miro Žbirka s kapelou
 19:00 Janek Ledecký s kapelou
 21:00 Queenie

Neděle 25. 8.
Kostel Panny Marie v Dubí 1
 10:30  Slavnostní mše

Parkoviště před Domem porcelánu s modrou krví
 10:00  IX. ročník soutěže historických vozidel 
  „O pohár starosty města Dubí“, start v 10:00 hodin

Sportovní areál Dubí 2
 13:00  František Nedvěd a Tiebreak
 15:00  Honza Křížek a skupina
 17:00 David Koller

Když se ohlédnete zpět a z do-
chovaných pramenů srovnáte, 
jak Dubí vypadalo před půl ti-
síciletím a  dnes. Jak se měnila 
jeho charakteristika?

Dubí původně vzniklo jako 
středověká osada, v níž přespávali 
horníci, kteří pracovali v  Krup-
ce. Postupně si z  přístřešků vy-
budovali domky, stáje pro koně 
i  přístřešky pro ostatní domácí 
zvířectvo. V okolí pracovaly hutě, 
ve  vyšších horských polohách se 
množily důlní jámy, pro které při-
pravovaly okolní pily dřevo. Cín 
se původně rýžoval v  potocích 
Bystřice a Bystřička. První zmín-
ky o osadách obce Dubí - Bystři-
ce, Mstišov, Drahůnky, Běhánky, 
Pozorka a Cínovec se datují rov-
něž z  15. století. V  současnosti 
nese Dubí přídomek město lázní, 

V PROMĚNÁCH ČASU

První zmínka o Dubí je datována rokem 1494, má tedy 525letou 
tradici. A je správné, že si ji obyvatelé podkrušnohorského 
regionu připomínají. Město pro ně připravilo bohatý a pestrý 
program. Jaký a jak se Dubským žije dnes, na to jsme se zeptali 
starosty Petra Pípala. 

struovaných městských sportovišť 
- fotbalového stadionu, v  areálu 
Rudolfovy hutě i tenisových dvor-
ců včetně zázemí. Všechny spor-
tovní kluby pracují s  mládeží, 
vychovávají si nástupce a účastní 
se společenského života ve  měs-
tě. Podporujeme Klub seniorů, 
Klub žen, investujeme do mateř-
ských i základních škol, kde jsme 
právě dokončili odborné učebny 
na špičkové úrovni. Jako občan se 
v Dubí cítím spokojený, dobře se 
mi tu bydlí i žije. 

podepsánu partnerskou smlouvu 
s  Altenbergem a  svazkem obcí 
Bannewitz. Spočívá především 
na  bázi setkávání dobrovolných 
hasičů, žáků mateřských i základ-
ních škol. Dubí také historicky 
dlouhodobě spolupracuje s  měs-
tem Arnstadt v  Duryňsku v  ob-
lasti kultury. 

Jak vnímáte rozvoj regionu 
v  horizontu dalšího desetiletí 
a co byste jeho obyvatelům přál? 

Přál bych jemu i  sobě, aby na-
stavený trend dál pokračoval, aby 
budoucí vedení radnice vždy dba-
lo na zajištění jeho rozvoje a bez-
pečnosti a  pamatovalo na  další 
investice do školství a spokojené-
ho bydlení. Zkrátka, aby se tu sta-
rousedlíkům i novým obyvatelům 
dobře žilo. 

Máte příležitost pozvat hosty 
odjinud. Co by neměli při ná-
vštěvě opomenout? 

Naše město nazývané také Brá-
na Krušných hor nabízí bohaté 
sportovní i kulturní vyžití po celý 
rok. Je obklopené krásnou příro-
dou, můžete se projít lesem podle 
potoka, vnímat klid a  načerpat 
síly, na  Cínovci si zahrát golf, 
v zimě nasadit běžky. V poslední 
dekádě srpna zvu na Dubské slav-
nosti a se závěrem léta na varhan-
ní koncerty do kostela Neposkvr-
něného početí Panny Marie, který 
je naší chloubou. 

Připravila: L. Richterová
foto: archiv

Historický obraz rozkvětu lázeňství v horním Dubí 
 

Opravdovým skvostem a ozdobou města Dubí je kostel Neposkvrněného početí Panny Marie z bílého 
a červeného mramoru, jakoby přenesený z benátské laguny na severozápad Čech

Starosta Dubí Petr Pípal

DUBÍ
skla a  porcelánu, což charakteri-
zuje současnost i  jeho bohatou 
historii. 

Na  co jste, vy osobně, pyšný 
jako starosta i občan? 

V  čele radnice jsem třináctý 
rok. Jsem velmi rád, že se podaři-
lo smýt nálepku semeniště krimi-
nality na  nechvalně proslulé E55 
a že se do města začínají stěhovat 
mladí lidé. V 90. letech minulého 
století, kdy byla zrušena stavební 
uzávěra z důvodu plánované těž-
by uhlí, jsme zdědili vybydlený 
a zdevastovaný majetek, jehož ob-
nova by spolykala řádově pět roč-
ních rozpočtů města. Bytový fond 
musel do  privatizace, ale dnes je 
územní plán připraven na  příliv 
nových obyvatel. K prodeji je vy-
tipováno zhruba 300 parcel pro 
výstavbu rodinných domů v loka-
litách Na Výsluní, Barborka a Bě-
hánky. Radost mám i  z  rekon-

Dubí se proslavilo jako svě-
toznámá značka českého por-
celánu, který letos slaví 155 let 
od zahájení výroby. Jaká je spo-
lupráce s tímto partnerem?

Je to největší zaměstnavatel 
ve městě a spolupráce s ním je ve-
lice dobrá. Konkrétně se promítla 
i  do  výstavby Domu porcelánu 
s modrou krví, který slouží k po-
řádání řady kulturních a  spole-
čenských akcí a na jehož provozu 
participují oba partneři. Velmi si 
vážím osobního podílu dlouho-
letého generálního ředitele Čes-
kého porcelánu Ing.  Vladimíra 
Feixe, který je velkým patriotem 
města Dubí. 

Město a  jeho satelit Cínovec 
leží na  hranici s  Německem. 
Jaké jsou vztahy se sousedním 
státem? 

Se saskými sousedy spolupra-
cujeme rovněž dlouhá léta, máme 

Z historie Dubí
Počátky osad, obce 
i města podrobně 
mapuje bohatě 
ilustrovaná kniha 
„DUBÍ, město lázní, 
skla a porcelánu“ 
autora PhDr. Karla 
Vilíma, vydaná v roce 
2011. O historii se 
dále můžete dočíst 
v publikacích „Kostel 
Neposkvrněného 
početí Panny Marie“, 
„Porcelán s modrou 
krví“ či „Tereziny 
lázně Dubí“ a také 
na internetových 
stránkách města. 

»

MĚSTO DUBÍ
Brána Krušných hor
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 Do pěti let jste žila u prarodi-
čů ve  východních Čechách. Jak 
na dětství vzpomínáte a už tehdy 
jste si zpívala?

Na  roky strávené u  prarodičů 
vzpomínám velmi ráda. Napsala 
jsem dokonce knížku Čáp nejni 
kondor, ve  které jsem tyto vzpo-
mínky shrnula. Pokud jde o moje 
zpívání, vzpomínám si, že si jed-
nou můj dědeček stěžoval mému 
strýčkovi, že je to se mnou hrozný, 
že pořád zpívám. A když se strýček 
ptal, proč je to hrozný, tak mu dě-
deček odvětil, že proto, že zpívám 
hrozně falešně. 

Co následovalo? 
Potom se moje maminka 

provdala a  odstěhovali jsme se 

do  Kladna, kde jsem nakonec 
po nejrůznějších stěhováních zno-
vu zakotvila. Bydlíme tu už 13 let.

Na které nástroje hrajete? 
Já si myslím, že vlastně neu-

mím hrát na nic. Ale doprovázím 
se s  větším či menším úspěchem 
na akordeon, kytaru, ukulele, kla-
vír, dudy, pískám na flétnu…

Akordeon pokládá mnoho lidí 
jako nástroj vhodný spíše pro 
muže. Co vám na něm učarovalo?

Asi mi na  něm učarovalo, že je 
to tak trošku sport. Jestli je to ná-
stroj vhodný pro ženu, to nemohu 
říci, v zahraničí na akordeon hraje 
spousta žen a  kupříkladu v  Irsku 
zase hraje mnoho mužů na harfu, 

takže já bych to takhle nerozdělo-
vala. Krom toho jsem v dětství hrá-
vala na lesní roh, takže já opravdu 
hudební nástroje nedělím na žen-
ské a mužské.

Kde berete pro svoji tvorbu in-
spiraci? 

Prostě to ke  mně chodí. Mám 
dvě děti a  jsem s nimi sama, tak-
že není možné, abych se někam 
zavřela a „tvořila“. Většinou si věci 
promýšlím a vymýšlím u běžných 
činností jako je vaření, sekání za-
hrady, úklid, řízení auta, tam mi to 
jde asi nejlíp. A pak si najdu chvil-
ku a rychle to napíšu.

Kdy a kde jste se poprvé objevi-
la na koncertě a jaké to bylo?

Já za svůj první koncert považuji 
autobusový výlet v  Bulharsku, to 
mi bylo asi devět let. Posadili mě 
tenkrát k  mikrofonu pro průvod-
kyni a  já jim celou cestu zpívala. 
Tenkrát ještě v autobusech nebyly 
přehrávače ani rádia.

 
Vaše alba „…při mně stůj“ 

a „V hoře“ bez jakékoli mediální 
kampaně lámala rekordy v  po-
slechovosti i v prodejnosti. Máte 
tři sošky zlatých andělů v katego-
riích Zpěvačka roku, Objev roku 
a Folk a Country i ocenění Český 
slavík jako skokan roku a  také 
zlatou desku. Co pro vás ceny 
znamenají?

No, nechci, aby to vyznělo špat-
ně, ale jednou se mi stalo, že se mě 

Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů Radůza se přílišné 
medializaci vyhýbá. Přesto jsou její osobité písně mnohými posluchači vysoce 
ceněny. Koncem září vystoupí na koncertě v Teplicích, a tak se ptáme…

Minulostí se moc nezabývám

na ty ceny nějaký novinář ptal a já 
si vůbec nemohla vzpomenout, 
kdy, za co a kolik jsem jich dostala. 
Doma žádnou z těch cen nemám, 
prodala jsem je v  dobročinných 
aukcích. Myslím, že je to tím, že se 
moc nezabývám minulostí, s  tou 
už nemohu nic udělat. A  nejvíc 

Radůza

kdyby to vyšlo jako audiokniha. 
Takže jsem svůj nápad přednesla 
na  Supraphonu a  ti se toho ujali. 
Podařilo se jim obsadit herce z Ná-
rodního divadla, kteří pohádku 
báječně načetli, já jsem se zhostila 
také dvou rolí, nahráli a nazpívali 
jsme písničky a někdy na přelomu 

mě na  mojí práci zajímá to nové, 
co ještě neznám a neumím. A to je 
na té práci právě skvělé, že ji nikdy 
nebudu umět dost dobře.

Spolupracovala jste s  někte-
rými českými kapelami. Dáváte 
přednost sólovým vystoupením. 
Proč?

Protože ráda hraju. 

V  roce 2005 jste si zahrála 
ve  filmu režiséra Jana Hřebejka 
Kráska v  nesnázích. Jak jste se 
cítila jako herečka a  zopakovala 
byste si to?

Já jsem tam moc nehrála. Jen 
jsem dělala zpěvačku. Jako herečka 
jsem si spíš připadala, když jsem 
v  Divadle v  Celetné hrála vypra-
věčku v pohádce.

Je o vás známo, že ráda cestu-
jete a domluvíte se pěti cizími ja-
zyky. Je studium jazyků vaší záli-
bou? Jak to všechno při péči o dvě 
nezletilé děti stíháte?

Myslím, že je to s  těmi jazyky 
podobné jako s  mojí hrou na  ná-
stroje. Prostě se domluvím, můžu 
se podívat na  nějaký film, v  ně-
kterých jazycích jsem schopná 
i přečíst knížku, ale nepovažuji to 
za nějakou hlubokou znalost cizích 
jazyků. Pořád se mám co učit i po-
kud jde o češtinu.

 U dětí ještě chvilku zůstaňme. 
Pro ně jste natočila dvě půvabná 
kombinovaná CD, která pobavila 
i  dospělé. Byla to výjimka, nebo 
se k podobné práci ještě vrátíte?

Před pár lety jsem napsala ver-
šovanou pohádku se zpěvy pro 
kladenské divadlo Lampion. A le-
tos mě napadlo, že by se mi líbilo, 

září a října by pohádka Uhlíř, princ 
a drak měla vyjít. Moc se na to tě-
ším.

Skládáte také scénickou hudbu 
k  divadelním představením. Jak 
těžké to je?

Je to zcela jiná disciplína. Scénic-
ká hudba by měla být taková, aby 
představení podpořila, ale nestrhá-
vala na sebe pozornost. Na druhou 
stranu se tam člověk může vydová-
dět s  různými ruchy a  zvukovými 
efekty. Velmi ráda ji píšu. Moje po-
slední tvorba pro divadlo však byla 
trochu odlišná, psala jsem písničky 
do představení Legenda 977, které 
mělo na podzim premiéru v Mladé 
Boleslavi. Je to představení o  sva-
tém Václavovi a svatém Vojtěchovi 
a vlastně je to spíš muzikál.

 
Založila jste vlastní label Ra-

důza records. Co kromě vlastní 
tvorby vydáváte?

Vydala jsem jen jedno CD jiným 
interpretům než sobě a to kladen-
ské kapele Zrní. Nakonec jsem se 
rozhodla, že chci být především 
autorka a  interpretka. Kdybych 
chtěla vydávat více jiných interpre-
tů, musela bych aktivního hraní 
nechat. Je s tím hodně práce.

A  nakonec, na  co se mohou 
26. září posluchači těšit na vašem 
koncertě v Teplicích?

Já doufám, že se budou těšit 
především na  nás. Hrát budeme 
písničky z  aktuálního alba Muž 
s  bílým psem, ale i  staré, starší 
a nejstarší písničky a i takové, které 
jsou tak nové, že jsme je ještě ne-
stihli nahrát. Moc se těšíme!

Připravila: L. Richterová

Radůza
Radůza, je česká zpěvačka, šansoniérka, písničkářka 
a hudební skladatelka. Kromě skládání vlastních písní 
se věnuje také komponování vážné a scénické hudby 
i studiu lidové hudby různých evropských národů.
Má syna Atillu a dceru Asenu.

»
Fotografie k poslednímu CD „Muž s bílým psem“,
které vyšlo v říjnu 2018, pořídila Jana Pechlátová

A M E R I C K Á  S P O L E Č N O S T,  P Ř E D N Í  V Ý R O B C E  Ž Á R O V Z D O R N ÝC H  M AT E R I Á LŮ
 

Aktuálně nabízíme pozice:

Operátor výroby - tvarování 
Obráběč  •  Kontrolní dělník
 

Mzdové podmínky:
•  Mzdové ohodnocení na základě praxe 

a zkušeností.
•  První možnost navýšení po 0,5 roce, poté vždy 

roční hodnocení na základě výkonu. 

Benefity:
•  Roční valorizace mezd, bonus ke mzdě
•  Roční příspěvek na dovolenou 5200 Kč, týden 

dovolené navíc 
•  Dotované podnikové stravování, příspěvky 

na penzijní pojištění 850 Kč měsíčně
•  Příspěvky na dětskou rekreaci 2 500Kč / dítě, 

benefity v  cafeterii, firemní akce aj.

Nástup:
•  Co nejdříve nebo dle dohody

Zkus to s námi. Rádi tě uvidíme!

Bc. Lucie Rákošová, manažer lidských zdrojů
Email: ufxpersonal@unifrax.com
www.unifrax.com
tel: 417 800 331
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Největší výstava svého druhu nejen na Severu Čech zaměřená na všechny 
zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody odstartuje 
v pátek 13. září. 
Výstava nabídne vyhledávaný sor-
timent, jako jsou sadba, cibuloviny, 
květiny, zahradní potřeby, zahradní 
technika, hnojiva, postřiky. Chybět 
nebude ani vše potřebné okolo domu, chalupy i zahrady z oblasti stavebních 
materiálů, tepelné či solární techniky, bytových doplňků a mnoho dalšího. Ote-
vřeno bude po dobu devíti dní až do soboty 21. září, denně od 9 do 17 hodin. 
Motto výstavních expozic v tomto roce zní: „Přijela k nám pouť“. Expozice plné 
zeleniny, ovoce i květin tak budou doplněny o pouťové prvky, jak například dře-
věný kolotoč, střelnici, lodičky či kolo štěstí. Výstavu bude doprovázet bohatý 
a zajímavý kulturní program. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení Františ-
ka Nedvěda, Jaroslava Uhlíře, Yvettu Blanarovičovou a mnoho dalších.
Návštěvníci si budou moci vstupenky opět zakoupit v předprodeji za zvýhodně-
nou cenu již od poloviny srpna, a to tradičně v Informačním centru na Mírovém 
náměstí a  v  sídle společnosti Zahrada Čech, Na Vinici 948/13 v  Litoměřicích. 
Vstupenky bude moci po předchozí domluvě zaslat také poštou.
Více informací naleznete na webových stránkách www.zahrada-cech.cz.

BLÍŽÍ SE PODZIMNÍ VELETRH

ZAHRADA ČECH
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„Je to pro Ústecký kraj velký úspěch. Stojí za ním několikaleté úsi-
lí mnoha lidí. Slibuji, že budeme všichni dělat maximum, abychom 
značku opečovávali, jak nejlépe můžeme a co nejvíce rozvíjeli turis-
tický potenciál a ochránili jej pro další generace,“ uvedl náměstek 
hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch a starosta Krupky 
Zdeněk Matouš. 

„Je pro nás ctí, že se Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří ocitl 
po boku dalších památek světového dědictví. Na tuto chvíli dychtivě 
čekali i obyvatelé krušnohorského regionu, který se opírá o stovky 
let trvající tradici společného soužití lidí na obou stranách hranice,“ 
řekla náměstkyně ministra kultury ČR Petra Smolíková.Pro Českou 
republiku znamená potvrzení výjimečné světové hodnoty Krušných 
hor první úspěšný zápis na Seznam světového dědictví po 16 letech. 

Zdůvodnění výjimečné světové hodnoty Hornického regionu 
Erzgebirge/Krušnohoří je podloženo mimo jiné světově významný-
mi vynálezy a inovacemi v oblasti báňských a hutních technologií, 
které se zvláště v 16. století, ale i později úspěšně šířily z Krušných 
hor do celé Evropy i zámoří, a o globální význam Krušných hor pro 
rozvoj báňské legislativy, administrativy a školství, ale také měno-
vých systémů. To dokládá i příběh jáchymovského tolaru, z nějž se 
na více než 300 let vyvinulo celoevropské platidlo a který dal název 
i americkému dolaru. Díky více než 800 letům téměř soustavné těž-
by a zpracování rud vznikla v Krušných horách jedinečná hornická 
krajina s unikátními montánními památkami v nadzemí i podzemí 
a s hustou sítí specifických horních měst, která nemá ve světě ob-
doby. Tyto památky dokládají způsoby těžby a úpravy různých rud 
ve všech obdobích od 12. až do 20. století, především pak rud stříb-
ra, cínu, kobaltu, železa a naposledy uranu.

KRUPKA
patří do Světového dědictví

UNESCO

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, jak zní oficiální 
název společné česko-německé nominace, tvoří 22 součástí, 

z nichž 17 se nachází na území 
Saska a pět v českém Krušnohoří. 
Českou část reprezentují Hornická 
krajina Jáchymov, Hornická krajina 
Abertamy – Boží Dar – Horní 
Blatná, Rudá věž smrti, Hornická 
krajina Krupka a Hornická krajina 
Mědník. Společně tyto komponenty 
dokládají obrovský vliv, který měla 

těžba a zpracování rud na obou stranách pohoří na rozvoj 
hornictví a hutnictví po celém světě. 

místech, kde vznikala a stále aktivně vzniká. I to se snažím předá-
vat svými vlastními pracemi

Kdy ses začal o hudbu zajímat a co tě přesvědčilo se ji i aktivně 
věnovat?

Už od svých patnácti let jsem hrál na kytaru. Dalších 5 let ale trvalo 
než jsem složil svou první kompozici. To bylo v roce 2003, kdy mi 
bylo čerstvých dvacet.

Co tě ve vlastní tvorbě nejvíce ovlivnilo a čemu se právě teď věnu-
ješ?

Je to sice jen můj názor, ale v umění vidím nejvznešenější a ne-
jdůležitější dorozumívací prostředek mezi jednotlivci. Ze všech 
uměleckých odvětví ale hudbu považuji za to, které má potenciál 
být zároveň nejvíc efektivní. A kredit připisuji právě tomu, že má 
tak abstraktní povahu. Často se hudbu snažím využít jako nástroj 
vyprávění, jako médium, díky kterému dokážu předávat příběhy 
beze slov, protože ta jsou, nebo by alespoň měla být, zbytečná. A 
především, příběh není to jediné, co hudba dokáže předat, velmi 
intenzivně dokáže pracovat s emocemi. To podle mě jiné formy 
uměleckého vyjádření vyvolávají obtížněji. Publiku během vy-
stoupení nabízím skrze sonickou hudbu významy i emoce, které 
si mohou vykládat sami podle sebe a naopak jim přiřazují vlastní 
významy, které jim dávají smysl. Lidské duše díky tomu rezonují. V 
poslední době se snažím zkombinovat umění hry na Qin (tradiční 
čínský sedmistrunný hudební nástroj) s více současnými hudeb-
ními vlivy. Projevy této syntézy jsou často velmi zajímavé a jedi-
nečné, obzvlášť pokud dokážete správně využít síly hluku, ticha, 
poetických nálad a vzdálenosti.

Barry Wan

Z ulic asijské metropole se sedmimilonovou populací přímo do 
krajského města severočeského regionu. Pokud vám tento příběh 
zní neuvěřitelně, vězte, že je pravdivý. Barryho Wana, který studu-
je na ústecké Fakultě uměleckého designu, opravdu kličky osudu 
zavedly ze srdce Hong Kongu zrovna do Ústí nad Labem. Nadaný 
umělec zaměřující se na audiovizuální sonickou tvorbu je však 
vítaným hostem řady tuzemských i mezinárodních uměleckých 
přehlídek. Jaký je jeho životní příběh, a jakým způsobem se po-
depsal na Barryho umělecké tvorbě? 

Původem pocházíš z Hong Kongu. Je Česká republika prvním 
místem, kam ses po odchodu ze svého rodiště přestěhoval? Kolik 
ti v té době bylo let?

V Česku žiju od roku 2010. Za tu dobu jsem ale studoval na více 
univerzitách, podíval jsem se tedy do více českých měst. Nejprve 
jsem navštěvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, 
poté jsem pokračoval na Hudební akademii múzických umění v 
Praze a nyní navštěvuji Fakultu uměleckého designu v Ústí nad 
Labem. Na Hong Kong jsem ale nezanevřel, na přelomu let 2012 
a 2013 jsem se tam na půl roku vrátil. Mezi Brnem a Prahou jsem 
byl navíc studentem na London College of Music. Vždy jsem se ale 
nakonec vrátil do Čech.

Hong Kong je velice rušné a živelné město. Je to patrné ve tvé 
tvorbě? Máš nějakou radu, jak tyto vlivy rozpoznat a vykládat je?

Nad tím se musím opravdu hluboce zamyslet. Některé moje práce 
jsou velmi silně ovlivněné realitou Hong Kongu, v tom smyslu, že 
se jedná o opravdu unikátní město, které vlastně funguje jako sa-
mostatný stát. Politické poměry v tomto místě jsou dost speci-
fické a těžko přenositelné do jakékoliv jiné reality. Situace je kom-
plikovaná a navíc hrozí její další eskalace. Kromě toho Hong Kong 
představuje neuvěřitelnou směsici kulturních vlivů. To mě v mé 
tvorbě ovlivnilo dost. Myslím si, že díky všem vzpomínkám, které 
na město mám, si dokážu zachovávat otevřenou mysl. Za velký dar 
považuji i to, že mám ve svém životě příležitost se zabývat západ-
ním i východním uměním a estetikou. A ještě k tomu přímo na 

www.facebook.com/sejfteplice

S E J F 
MĚ S Í Č N ÍK

S E J F 
MĚ S Í Č N ÍK

V průběhu jara jsem absolvoval dvě vystoupení. Jedno bylo tady 
v České republice, druhé proběhlo jako výjezd do Švédska. 
Poslední koncert jsem odehrál na konci června na bienále 
v Benátkách, což je jedna z prestižních událostí pro celosvétové 
moderní umění. 

Kde se v poslední době mohli diváci s tvojí tvorbou setkat? 
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Hrad Krupka

Historické jádro města

Štola Starý Martin

Po návratu z Baku, kde výbor zasedal
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Mám nějakou představu 
o  významu slova punk, ale 
clockpunk?

„Prostě ze součástek starých 
hodinek vyrábím šperky. Zacho-
vám historii, a  přitom vznikne 
něco nového. Takové pokračování 
v čase, které udělá radost.“

Něco jako recyklace hodinek?
„Ne úplně. Recyklace je o totál-

ní přeměně starého, nepotřebného 
materiálu v úplně nový. Nepozná-
te, že tričko mohlo být vyrobeno 
z  recyklovaných plastových lahví. 
Já ale původní materiál, tedy části 
odložených hodinek, zachovávám, 
jen jim dám novou užitnou hod-
notu. To už je tedy spíše upcykla-
ce. Nevyhodit, nezlikvidovat, ne-
plýtvat, využít.“

To mi trochu připomíná dobu, 
kdy má babička šila ze starých 
šatů zástěry a z těch pak ještě na-
dělala utěrky.

Možná proto, aby ušetřila za ná-
kup nových. Od takových babiček 
bychom se mohli hodně učit. Kon-
zumní způsob života nás naučil 
starou věc nahradit novou, roz-
bitou zlikvidovat, vždyť obchody 
jsou plné všeho možného. V  po-
pelnicích a  na  skládkách končí 
mnoho věcí. A s nimi vzpomínky 
a hodnoty. Kromě jiného.

Mohla jste vymýšlet nápady 
pro renovaci židlí, vylepšovat sta-
ré lampy. Proč zrovna hodinky?

Asi to začalo právě na té mateř-
ské. Začala jsem vyrábět korálkové 
náramky a přívěsky a hledala něja-

Kateřina Volmanová
Absolventka gymnázia během mateřské dovolené nejen 
vystudovala vysokou školu s ekonomickým zaměřením, 
ale také se zhlédla ve směru, nazývaném steampunk. 
Ten se u nás objevil zhruba před dvaceti lety. Jeho 
odnoží je právě clockpunk, pro který je charakteristické 
využívání různých přístrojů sestavených z ozubených 
kol a pružin. V případě inženýrky „přes čísla“ 
z obchůdku nedaleko bílinského náměstí tedy spíše 
koleček a dalších součástek z hodinek, hodinových 
strojků. 

»

Když se řekne hodinář, určitě se nám vybaví drobný člověk s lupou v přimhouřeném 
oku, který dává do pořádku naše časomíry. Pak si ale představte ženu, která dělá 
s chutí pravý opak. Ve velkém hodinky porcuje na díly a dílečky. Ne, nejde o nějakou 
úchylku. Naopak, díky v podstatě destrukci jemných strojků vznikají originální šperky. 
Kateřina Volmanová je prostě punk. Tedy, clockpunk, mám-li být přesná.

o  mých nápadech, ale o  přáních 
lidí, kteří mi třeba přinesou ho-
dinky po otci a chtějí rodině ucho-
vat vzpomínky na něj i v podobě 
šperků. Přívěsků, broží náramků, 
náušnic, prstenů. Jiní zase při-
jdou s jasnou představou o barvě, 
velikosti, občas mi doputuje i  fo-
tografie šatů s  přáním hodinkové 
ozdoby v určitém tvaru, barevném 
ladění. A  nedávno jsem se pro-
pracovala ke  kolážím. Výsledek 

přemýšlení o  tom, co s  většími 
strojky, které pro výrobu jemných 
šperků nejsou vhodné.

Minulost a vzpomínky mohou 
pro současnost zachytit foto-
grafie, knihy… Ale jak je vidět, 
příběhy a  osudy mohou zůstat 
uchovány i v dílcích hodinek, za-
litých třeba do pryskyřice.

Připravila: Liběna Novotná

„HODINÁŘKA“
tak trochu naruby, prostě clockpunk

ké netradiční nápady. Pak jsem za-
hlédla obrázek šperku z  hodinek. 
Jako první jsem rozebrala ty své. 
Vzniklo prvních pár kousků, líbily 
se, a pak začali lidé chodit s jejich 
vlastními hodinkami. Rukama 
už mi jich prošly stovky a stovky. 
Občas je vrátím, protože se ukáže, 
že hodinky jsou funkční, prostě 
se jen musí natáhnout. Jak rychle 
jsme si zvykli na  baterie a  auto-
maty. Na  co určitě nezapomenu, 
to byla krabice plná úžasných „ci-
bulí“. Všechny rozporcované ne-
skončily, tak byly nádherné.

Stovky hodinek a vy jste roze-
bírala a  rozebírala. To ale není 
tak jednoduché, já bych si sama 
nevyměnila ani baterku. Takže 
praxe u hodináře?

Pouze metoda pokus - omyl. 
Ohnuté ciferníky, prasklá koleč-
ka a  pořádně zřízené ruce, než 
jsem vychytala ty správné pohy-
by a  místa. Samozřejmě, že jsem 
si postupně opatřila hodinářskou 
výbavu. Ale hodinářům se do prá-
ce nepletu. Jen od jednoho z nich, 
který na mě zpočátku také asi kou-
kal nedůvěřivě, dostávám dneska 
čas od  času krabici různých sou-
částek. A  počátek je asi v  dětství. 
Maminka byla aranžérka v klenot-
nictví, kde se tehdy ještě opravova-
ly hodinky, takže aniž bych tušila, 
návštěvy u ní v práci se pak hodily.

Říkala jste, že odložené hodin-
ky vám dávají i  zákazníci. Šaty 
se mohou nechat užít na  míru. 
A šperky?

Proč ne? Teď už je to nejen 

Z titěrných hodinových strojků šperky, větší ozubená kolečka končí jako 
zajímavé koláže

Jana Volmanová má z vysoké školy „papír na čísla“, ale její svět je 
o něčem úplně jiném

Z památečních hodin po dědečkovi může vzniknout originální 
náhrdelník

Městská policie Teplice
přijímá do svých řad

NOVÉ STRÁŽNÍKY
NABÍZÍME:
•	zajímavou	a	nestereotypní	práci
•	jistotu	pracovního	poměru	na	dobu	neurčitou
•		příplatky	za	noční	práci,	za	práci	v	sobotu	a	v	neděli,	

plat	nebo	náhradní	volno	za	práci	přesčas	či	ve	svátek,	
pravidelný	tarifní	postup

•	čtvrtletní	odměny	za	mimořádné	pracovní	úkoly
•	5	týdnů	dovolené
•	stravenky
•	příspěvek	na	kulturu,	sport	aj.
•	příspěvek	na	penzijní	připojištění
•	věcné	a	finanční	dary	při	životním	a	pracovním	jubileu
•		kvalitní	závodní	preventivní	lékařská	péče,	vlastní,	

dobře	vybavenou	posilovnu,	možnost	zajištění	dočasného	
ubytování	v	městském	bytě	

POŽADUJEME:
•		občan	České	republiky	starší	18	let
•		úplné	střední	vzdělání	s	maturitou
•		tělesná	a	duševní	způsobilost,	zdravotní	způsobilost,	

bezúhonnost	a	spolehlivost	

KONTAKT:	 Městská	policie	Teplice,	Rohová	195,	Teplice
	 email:	mestska_policie@teplice.cz
	 tel.	417	510	500

PROVOZUJEME TAKÉ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
A ÚTULEK PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA

T0752023

Na akci bude přítomen fotograf a kameraman! Změna programu vyhrazena!
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Na  palubě legendární kosmic-
ké lodi Apollo 11 tehdy byli Neil 
Armstrong, Edwin „Buzz“ Al-
drin a Michael Collins. Co to pro 
lidstvo znamenalo? 

Byl to bezesporu fenomenální 
úspěch. Když uvážíme, jaké byly 
před půlstoletím technické mož-
nosti, a oni přistáli na Měsíci, prošli 
se po něm, nasbírali vzorky a v po-
řádku se zase vrátili zpátky… Jejich 
cesta nám mimo jiné pomohla po-
chopit, jak Měsíc mohl vzniknout, 
a poznatky našly a nacházejí uplat-
nění v řadě různých oborů. 

Kdy se podle vašeho názoru 
může podobný „výlet“ opakovat?

To se může stát velmi rychle. 
NASA začíná nabírat na obrátkách 
s  přípravami robotické základ-
ny na  Měsíci. Společný projekt 
Američanů, Japonců a  Evropské 
vesmírné agentury předpokládá 
nové přistání v roce 2024, Číňané 
pak v roce 2030.

Podílí se nějak Česká republika 
na  světovém kosmickém výzku-
mu? 

Ano, dlouhodobě prostřednic-
tvím Astronomického ústavu při 
Akademii věd ČR. Jsme členy Ev-
ropské vesmírné agentury, české 
firmy vyrábějí některé součásti 
kosmických lodí. 

Vraťme se na  matičku Zemi. 
Teplická hvězdárna a  planetári-

um prošly v  letech 2017 a  2018 
péčí Ústeckého kraje nákladnou 
modernizací. Jaká pozorování 
dnes návštěvníkům nabízí?

Denní pozorování Slunce, teď 
o  prázdninách vždy od  středy 
do neděle, jinak o víkendech. Kaž-
dý pátek a sobotu večer mohou ná-
vštěvníci i  s  odborným výkladem 
pozorovat objekty vzdáleného 
vesmíru a Měsíc. 

K  čemu data z  pozorování 
slouží?

Návštěvníkům k  pozorová-
ní slouží severozápadní kopule 
hvězdárny, jihovýchodní je určena 
pro vědecká pozorování. Tady po-
zorujeme především dráhy těles, 
které do  vesmíru vyslalo lidstvo. 
Některé nejsou stabilní a mohly by 
způsobit srážku s družicí a tím na-
příklad poškodit či zrušit televizní 

přenosy, sítě mobilních operátorů 
a podobně. Aktuální data předává-
me Evropské vesmírné agentuře, 
která provádí vlastní měření, do-
káže provést jemné korekce dráhy 
těles a maléru tak předejít. 

Které další služby a  programy 
provozujete?

Je jich celá řada. Pořádáme od-
borné přednášky, kam zveme za-

Která nově rekonstruovaná kulturní zařízení v majetku Ústeckého kraje můžete ještě navštívit:

Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem Oblastní muzeum a galerii v Mostě

jímavé hosty, s  nimiž lze na  dané 
téma diskutovat. Ve  vlastní režii 
je to cyklus „Setkání v  první čtvr-
ti“, dále hostíme cyklus přednášek 
Café Nobel Univerzity J. E. Purky-
ně. Od samotného počátku provozu 
teplické hvězdárny u nás fungují as-
tronomické kroužky a akce pro žáky 
základních i středních škol. Pro sku-
piny je možné si u nás objednat sou-
kromou prohlídku či si pronajmout 
přednáškové místnosti, vybavené 
moderní technikou. Promítáme 
i filmy, naposledy Apollo 11. 

V  červenci proběhlo zatmění 
Měsíce. Kdy se zase dočkáme?

Za  tři roky, přesně 22. května 
2022. A bude úplné, zatímco letos 
v červenci bylo jen částečné.

Co vás přivedlo k profesi astro-
fyzika?

Věda je veliké dobrodružství 
poznávání něčeho nového. Jako 
kluk jsem začal v  astronomickém 
kroužku zde na teplické hvězdárně 
a  po  absolvování gymnázia jsem 
vystudoval astrofyziku na Masary-
kově univerzitě v Brně. 

Máte příležitost pozvat veřej-
nost k návštěvě…

To učiním velice rád. Přijďte se 
podívat a pozorovat oblohu. Je po-
každé jiná, v zimě i v létě. Můžete 
obdivovat Slunce, Měsíc, planety, 
hvězdy i  perseidy. Ty budou na-
příklad nejblíže vidět v noci z 10. 
na 11. srpna. 

Vezměte s sebou i děti, ty si mo-
hou prohlédnout vesmír také zá-
bavnou formou na  instalovaných 
LED obrazovkách. Rodinné vstup-
né činí pouhých 90 korun. 

 

Dvacátého července uplynulo 50 let, kdy člověk poprvé vstoupil 
na Měsíc.  Jaké je pozorování úžasného vesmíru a co všechno 
můžete vidět z Hvězdárny a planetária v Teplicích, na to jsme se 
zeptali astrofyzika Mgr. Bohuslava Matouše.

Poznámka redakce:
Návštěva Hvězdárny a planetária v Teplicích stojí 
opravdu za to. Vyzkoušejte, jaké to je, mít Slunce na 
dlani, nebo se brouzdat po Měsíci. Můžeme všem 
doporučit!

»

Podrobnější informace o pravidelných i mimořádných 
akcích získáte na www.hapteplice.cz

CO SKRÝVÁ 

Vesmír
vedoucí lékař MUDr. Aleš Čech
tel. 734 595 292, e-mail: ordinace@ophtalynx.cz

Nově otevřená oční ambulance s optikou
Josefa Hory 2867
415 01 Teplice

 komplexní oční vyšetření

 krátká objednací doba

R0752031

Přijmeme zaměstnance
na zkrácený úvazek

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

Mzda od 88,10 až 100,- Kč na hodinu
Možnost ubytování

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

R0
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Gymnázium Teplice
zve na prohlídky Beuronské kaple

a dalších prostor školy.

Otevřeno každý den prázdnin kromě pondělí
od 13 do 17 hodin.

Začátky prohlídek v každou celou hodinu.

Návštěvnické okruhy:

Kaple s výstavou obrazů Zdeňka Petříka

Biopark GT se spoustou zvířat

Areál školy s Didaktickým parkem



252524

Bála jste se někdy při závodech 
skutečně o svůj život? Třeba když 
jste měla po jednom z nich pras-
klou plíci? 

Nejvíc před rokem v  Izraeli. 
Tamní Ironman byl situován na Si-
najském poloostrově, kde cyklis-
tická část vedla mezi egyptskou 
a  jordánskou hranicí, takže bylo 
běžné, že nám nad hlavou čouhaly 
kulomety a  na  druhé straně obr-
něné transportéry s maskovanými 
vojáky. Já navíc jela na  vypůjče-
ném kole, které nebylo v žádném 
případě silniční, jak půjčovna pře-
deslala, natož závodní. Tenhle rok 
jsem bojovala s podchlazením při 
plavecké části Ironmana na Saha-
ře. Strach, že se z vody nedostanu, 

byl obrovský. Po té příhodě s pras-
klou plící jsem se nijak nebála. Vě-
řila jsem, že kolaps plíce se nebude 
opakovat, i  když pár měsíců poté 
mě opět zastavil při závodě. To už 
jsem musela na operaci…

Máte díky tomu, že pracuje-
te ve  zdravotnictví, lepší odhad 
toho, co si můžete při závodech 
dovolit, kde je hrana zdravého 
riskování a  kde už je nezodpo-
vědnost a  doslova hazard se ži-
votem? 

Myslím, že mě to během závo-
du nijak neovlivňuje. Spíš naopak. 
Pro mnohé jsem vzhledem k věku 
možná hazardér. Ale věřím na in-
tuici, znám své tělo, i  když mě 

také dokáže překvapit. Nikdy ne-
jdu za  hranu, vždy dojdu do  cíle 
„po svých“, neomdlévám v cíli vy-
sílením. Spíš naopak - za  cílovou 
páskou cítím energii a  obrovskou 
radost. Extrémní triatlony na iron-
manských tratích, kterým se po-
slední tři roky věnuji, nejsou už 
o časech, ale o dokončení v limitu 
se ctí, bez ztráty kytičky (smích) 

Dohlížíte po zdravotní stránce 
nad sebou při závodech jen vy, 
nebo máte s sebou zdravotníky? 

Při závodě jsem sama sobě zdra-
votníkem, výživovým poradcem 
i  trenérem. Vše si řídím sama, 
předem připravuji stravu i  tech-
niku. U  extrémního Ironmana je 

povinný doprovod, tak se starám 
před závodem i o ně, aby mi tu ne-
konečnou zátěž vydrželi. (smích)

Ráda překonáváte sebe samou. 
Kde se ve vás ta ctižádost vzala? 
V  mládí jste se do  extrémů ne-
pouštěla? 

Nevím, zda to, co dělám, je pře-
konávání sebe samotné… Asi ale 
ano, jen to takto nevnímám… 
Prostě TO chci zkusit, přijmout 
výzvu, poznat nové země, lidi, 
přátele. Rozhodně to není dokazo-
vání si něčeho, z čehož mě mnozí 
lidé podezřívají. Každý závod mě 
naplňuje. Z každého závodu mám 
respekt, ale ne trému, absolvuji ho 
s radostí, avšak bez ambicí.

Tahle žena má energie na rozdávání! A neuhádnete, kde ji bere. Za rok 55letá Alena Vrátná 
z Teplic se dobíjí při extrémních triatlonových závodech. Často při nich ohrožuje své zdraví, 
riziko ale závodnice litvínovského Krušnoman Thriatlon Teamu nevnímá. Na trati je totiž 
v transu. Její limity začínají tam, kde končí u většiny mužů. Vrátná je totiž superžena. 
Bez nadsázky. Usměvavá sportovkyně má kromě neuvěřitelných fyzických schopností 
málo vídaný nadhled, který se zrcadlí v jejím bezbřehém optimismu. 

Sport mě provázel celý život. 
V  dětství mě bavila gymnastika, 
lyžování, ale do  dvaceti jsem ne-
uměla jezdit na  kole. Líbil se mi 
běh, v  mládí krátkodobě skálo-
lezetcví. A  pak přišla éra horské-
ho kola, aerobik. Vždy to byl jen 
doplněk. V dnešní době je ale pro 
mě sport životní styl, tak jako pro 
mnohé lidi. Prostě to chcete a po-
třebujete.

A kdy přišly ty extrémy? 
V mládí jsem se se do extrémů 

nepouštěla, ale měla jsem touhy. 
Lákalo mě horolezectví, Himalá-
je. A tak jsem o tom alespoň četla. 
Až po  třicítce jsem začala jezdit 
na horských kolech, později jsem 
předcvičovala ve fitku. Ve čtyřice-
ti přišel první běžecký maraton, 
v padesáti triatlon na ironmanské 
trati (3,8 km plavání, 180 km cyk-
listika, 42 km běh) a pak už to šlo 
se mnou z  kopce. (smích) Mám 
tím na  mysli extrémní Ironmany, 
které se vyznačují mimořádnými 
podmínkami. Například je to pla-
vání ve tmě a ledové vodě, cyklisti-
ka v horách s velkým převýšením, 

trail a  v  kopcích do  vyšších nad-
mořských výšek mnohdy s  dosa-
žením cíle po půlnoci. Bývám je-
diná žena ve startovní listině.

Dokážete pojmenovat váš hlav-
ní hnací motor? 

Hnací motor? Myslím, že to 
není to pravé slovo. Prostě to chci, 
těším se. Vím, že to bude bolet. Po-
každé je to jiné. Pochopitelně je mi 

příjemné, když dostávám zprávy, 
že jsem pro někoho motivací. Ni-
kdy mě totiž ani ve snu nenapadlo, 
že bych mohla být pro někoho in-
spirací. Je milé to číst, slyšet.

Vím o vás, že máte ráda neko-
merční akce. A pak také takové, 
které mají charitativní podtext. 
Která z  nich byla pro vás nejvý-
znamnější, která nejvíc pomoh-

la? A dokážete při akci, která má 
charitativní podtext, ze sebe vy-
máčknout více? Máte v podvědo-
mí, že nesmíte při podobné akci 
zklamat? 

Mám ráda nejen nekomerční, 
ale hlavně komorní akce. Za  po-
slední roky pak ty, které dokáže-
me pojmout jako charitativní. Pár 
jsme jich s kamarádkou vymyslely. 
Třeba od  pramene Labe do  Cux-
haven prostřednictvím triatlonu 
pro nadaci Rakovina věc veřej-
ná; v  loňském roce to byla jízda 
na kole z Teplic do Londýna se zvi-
ditelněním dárcovství - krve, plaz-
my, vlasů; letošní výstup na  Kili-
mandžáro pro handicapovanou 
Kačenku. Pro mě osobně nejvý-
znamnější je, že před čtyřmi lety 
jsem za pomoci Arkadie vytvořila 
projekt za  finanční podpory Na-
dace ČEZ, která prostřednictvím 
EPP přispěla mému stejně staré-
mu kamarádovi na  handbike, se 
kterým může závodit třeba i v ex-
trému, jakým je 2222 kilometrů 
za 111 hodin na kole kolem repub-
liky. A ano, při takových akcích se 
opravdu nešetříte.

SUPERŽENA



FRK Technik s.r.o.
Pod Dolní drahou 91, 417 42 Krupka 

německý výrobce přesných dílů z termoplastů pro automobily
BMW, Daimler, Jaguar, Volvo a další

přijme z důvodu expanze do svého týmu:

seřizovač nepřetržitý provoz

elektrikář nepřetržitý provoz

operátor výroby
nepřetržitý provoz

nástrojař dvousměnný provoz

Zajímavé ohodnocení, benefity
a týden dovolené navíc

Životopisy zasílejte na adresu
info@frk-technik.com
Telefon: 474 698 000

Budeme se těšit na spolupráci s vámi.

R0752026

Závod Knauf Insulation v Krupce je jedním z nejmodernějších 
výrobních závodů minerálních izolací ze skelné vlny v Evropě 

a zároveň uznávaným zaměstnavatelem. 

Hledáme nyní nové kolegy
do svého týmu na pozici

Nabízíme:
•   Práce u stabilního zaměstnavatele •   Příspěvek do penzijního fondu
•   Pracovní smlouva na plný úvazek •   Benefitní systém Cafeterie
•   Motivační mzdové ohodnocení •  Stravování
•  5 týdnů dovolené •   Výborný pracovní kolektiv

Pro bližší informace nás kontaktujte na emailové adrese
jan.tyl@knaufinsulation.com nebo prostřednictvím online 

formuláře www.knaufinsulation-krupka.cz/záložka Kariéra/

Elektro-mechanik
Požadujeme:
•   SŠ – elektromechanik, případně výuční list
•   Vyhláška 50 §6, Znalosti oprav zařízení a strojů
•   Znalost a orientace v technických výkresech
•   Dobrá znalost práce na PC
•   Znalost AJ výhodou

R0752033



Máte úžasného manžela, který 
vás podporuje. Je on vašim nej-
větším fanouškem, největší pod-
porou? 

Můj manžel je nejsilnější podpo-
rou, fanouškem, sponzorem. Zá-
vodníci mu v cíli děkují za úžasnou 
atmosféru, kterou podél trati vytvá-
ří. Fandí všem a velmi intenzivně! 

Absolvovat extrémní závody 
předpokládá mít velmi dobře 
připravené tělo. Jak to vaše na ex-
trémní závody připravujete? Do-
přáváte mu speciální fyzickou 
přípravu, častou saunu, zdravou 
stravu? 

Na  extrémy jsem se dříve při-
pravovala svědomitěji, nyní těžím 
z minulosti, že mám natrénováno. 
Poslední rok netrénuji systematic-
ky. Na kole si vyjíždím jen tak pro 
radost, občas si zaběhám a  velmi 
sporadicky zaplavu. Zabrzdily mě 
totiž zdravotní potíže, ale stejně 
jsem absolvovala čtyři extrémní 
Ironmany během jednoho roku. 
Myslím, že velkým plusem je, že 
žijeme mezi Krušnými horami 
a Českým středohořím, takže kaž-
dý pohyb je v  kopcích. Závody 

na  rovině jsou mojí slabinou. Jen 
mě mrzí, že na rekondici není čas. 
Sauna či masáž jsou pouze nárazo-
vé, párkrát do roka, což vím, že je 
velmi málo.

Z  vegetariánství jste přešla 
na  makrobiotiku. Je právě stra-
vování jídel, která nejsou vyro-
bena průmyslově, cestou k  lep-
ším výkonům? 

Jsem přesvědčená, že správná 
vyvážená strava je cestou nejen 
k  výkonům, ale i  k  udržitelnosti 
zdraví sportujících i  v  pozdějším 
věku! Je nedílnou součástí spor-
tovního života člověka.

Který závod byl pro vás nejná-
ročnější? Poušť, nebo naopak zá-
vody v ledové vodě, v zimě? 

Každý závod je pro mě velmi 
náročný. Ať je krátký, nebo sebeex-
trémnější, vždy mu dám absolutně 
vše, co ve mně je. A to samozřejmě 
bolí. Každý závod má své kouzlo, 
pokaždé je v  něčem výjimečný. 
Letošní Ironman v Pyrenejích byl 
pro mě nejvíc o poznání sebe sa-
motné. Byla jsem tehdy na hranici 
sil. Díky synovi jsem ale dokázala 

v závěru opět běžet, i když jsem si 
myslela, že nedokážu už ujít ani 
krok. A  pak, když jdete spát, což 
je třeba ve tři ráno, v čase, kdy jste 
den předem vstávali, stejně nemů-
žete usnout. Jste totiž plní dojmů, 
myšlenek, vybavují se vám obra-
zy, které jste prožili. Hlavně cítím 
štěstí, radost. Člověk z  toho žije 
velmi dlouhou. 

Máte pro každou z  disciplín 
trenéry specialisty? Takové, kteří 
s  vámi pilují detaily, odstraňují 
sebemenší chybičky? 

Ano. Pár hodin jsem absolvovala 
v  Žatci pod vedením plaveckého 
trenéra Karla Urbana, spolupra-
covala jsem s plaveckým trenérem 
Milanem Dudkem z Ústi, v cyklis-
tice s Petrem Novákem ze Sportra-
ces, který mě v této disciplíně velmi 
posunul, ale nejvíc mi pomohl To-
máš Langhammer z  litvínovského 
KrušnomanTT, který mě vzal před 
šesti lety pod křídla oddílu.

Na  severu Čech se koná celá 
řada zajímavých triatlonových 
podniků. Které máte nejraději? 

Sever Čech je známý mnoha 

závody, které jsou na  republikové 
úrovni. Všechny mohu vřele do-
poručit. Srdeční záležitostí jsou 
hlavně Krušnoman Long Distanc 
Duatlon, Krušnoton, MilešovKap, 
Krušnohorký Everest. Co se týče 
triatlonu, tak Glassman, Hopman, 
xterra Most.

Už jsem zmínil, že pracujete 
ve  zdravotnictví, jste fyziote-
rapeutka. Jaké pacienty máte 
na starost? 

Pracuji v  Lázních Beethoven 
Teplice. Starám se o  pacien-
ty po  totálních endoprotézách, 
po  mozkové příhodě, po  opera-
cích páteře a  jiných kloubů. Jsem 
vystudovaná rehabilitační sestra, 
několik let sem se věnovala i pla-
vání předškolních dětí, poté jsem 
pracovala jako zubní asistent. Prá-
ce fyzioterapeutky je velmi nároč-
ná, ale krásná. 

Jste i sama sobě fyzioterapeut-
kou? Nebo zapojujete kolegyně? 

Snažím se sama sebe opravit, 
kolegyně nijak nezainteresovávám 
do  mé rekondice, ale třeba se to 
časem změní. (smích)

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

www.vyhodnereality.cz
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 1. kolo so 13. 7. 2019
 1.FK PŘÍBRAM - FK TEPLICE 1:1
 2. kolo ne 21. 7. 2019
 FK TEPLICE - SK SLAVIA PRAHA 1:5
 3. kolo pá 26. 7. 2019
 FC BANÍK OSTRAVA - FK TEPLICE  0:1
 4. kolo ne 4. 8. 2019
 FK TEPLICE - FK MLADÁ BOLESLAV 16:30
 5. kolo pá 9.8.2019
 FC FASTAV ZLÍN - FK TEPLICE   18:00 
 6. kolo so 17.8.2019
 FK TEPLICE - FC VIKTORIA PLZEŇ   17:00 
 7. kolo so 24. 8. 2019
 SK SIGMA OLOMOUC - FK TEPLICE   17:00
 8. kolo so 31. 8. 2019
 FK TEPLICE - MFK KARVINÁ  17:00 
 9. kolo so 14. 9. 2019
 FC SLOVAN LIBEREC - FK TEPLICE   17:00
10. kolo so 21. 9. 2019
 1.FC SLOVÁCKO - FK TEPLICE   17:00 
11. kolo so 28. 9. 2019
 FK TEPLICE - BOHEMIANS PRAHA 1905 17:00 
12. kolo so 5. 10. 2019
 SLEZSKÝ FC OPAVA - FK TEPLICE  17:00 
13. kolo so 19. 10. 2019
 FK TEPLICE - AC SPARTA PRAHA 17:00 
14. kolo so 26. 10. 2019
 FK JABLONEC - FK TEPLICE 17:00 
15. kolo so 2. 11. 2019
 FK TEPLICE - SK DYNAMO ČES. BUDĚJOVICE 17:00 
16. kolo so 9. 11. 2019
 SK SLAVIA PRAHA - FK TEPLICE  17:00 
17. kolo so 23. 11. 2019
 FK TEPLICE - FC BANÍK OSTRAVA  17:00
18. kolo so 30. 11. 2019
 FK MLADÁ BOLESLAV - FK TEPLICE  17:00 
19. kolo so 7. 12. 2019
 FK TEPLICE - FC FASTAV ZLÍN  17:00 
20. kolo so 14. 12. 2019
 FC VIKTORIA PLZEŇ - FK TEPLICE  17:00

(Změna termínů vyhrazena)

FORTUNA:LIGA - podzim 2019
fotbalová

Power in Perfection.

Nabízíme příležitost začít profesní kariéru
ve výrobním závodě Teplice – Újezdeček a v novém 
provoze v Průmyslové zóně JOSEPH, Havraň. 

Poradíme, zaškolíme, rozšíření kvalifikace zajistíme.

Hledáme nové zodpovědné kolegy 
do zámečnické a strojírenské výroby

•  CNC plazmové řezání
•  Rovnání plechů
•  Kovotvářecí stroje (lisování, vrtání, apod.)
•  CNC hydraulický ohraňovací lis
•  Svařování
•  Expedice

Řada osobních benefitů
info@praceaib.cz , tel.: +420 777 115 935

aib-kunstmann.cz

www.teplice.cz

Otevřeli jsme nová sportoviště 
a těšíme se na Vaši návštěvu!

www.halateplice.cz

www.aquacentrum-teplice.cz



INZERCE INZERCE

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

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

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

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

R0752003

www.elsen.cz

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. R0782025

OPLOCENÍ
PRO NÁROČNÉ

PLASTOVÉ
PLOTOVKY 

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček

Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz

R0720011

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

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

R0752014

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

R0752010

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky, 
recyklát

www.telasko.cz
Tel. 774 099 510

R0
75
20
13

Dubská 64/12, 417 02 Dubí 2
mobil: 739 617 433

e-mail: ddd-asprahavel@seznam.cz
www.asprahavel.cz

ASPRA

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

HAVEL - HAVLOVÁ

R0720015

Také vaše nabídka
může být na této
„zelené“ stránce.

Kontakt do redakce:
+420 602 643 244

email: vrculova@agenturais.cz

KLEMPÍŘSTVÍ
A RIZIKOVÉ KÁCENÍ

Michal Blahuš
tel. 775 511 099

e-mail: mb1982@seznam.cz
IČO: 87541785

nabízíme:
kácení horolezeckou technikou, úprava 

živých plotů, ozdravné řezy, práce 
s motorovou pilou, opravy střech a 

klempířských prvků, nátěry střech a další

HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP

R0752018

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

R0782008

POTŘEBUJETE 
OPLOTIT

POZEMEK?
PLOTOVÉ CENTRUM

TEPLICE - PROSETICE
Příčná 141

Tel.: 604 351 718
Vlková Anna

anna.vlkova@seznam.cz

R0720011

Světecká 24, 417 54 Kostomlaty
+420 737 931 354

info@strechy-teplice.cz
www.strechy-teplice.cz 

STŘECHY
LUKÁŠ PAYERLE 

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské

a klempířské práce
R0720012

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 R07

Podpořte postižené
a kupte si písničku

Děkuji
web: michael-teeper.zombeek.cz

R0755024

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM šicí stroj LUCZNIK typ 437-438 s auto-
matickým řízením stehu i s manuálem. Kryt stroje 
tvoří estetická skříň. Cena 699,- Kč. Proboštov. Tel.: 
777 114 812. (7101)
• PRODÁM dvě nové péřové deky, nepoužité 
za 1 200,- Kč. Tel.: 721 947 166. (7102)
• NABÍZÍM stolní elektrický kávovar na  přípravu 
2 hrnků kávy současně. Tel.: 607 406 031. (7104)
• PRODÁM mrazák 4 šuplíky, na  120l zn. Ardo. 
PC 7  990,- Kč nyní dohodou, výborný stav. Tel:: 
732 356 439. (7105)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM 60 let starý nábytek. Kuch. kredenc, 
ovál stůl + 5 židlí s  kroucenými nohami. Plus šicí 
stroj Minerva. Tel.: 704 520 930. (6201)
• PRODÁM pěkné, kožené, el. křeslo, které může 
pomoct i vstát. Tel.: 732 437 252. (7202)
• KOUPÍM policovou skříň, ne moc širokou, alespoň 
se 4 policemi. Tel.: 723 912 299. (7203)

4 - ODĚVY

• PRODÁM oblečení na  miminko od  naroz. vel. 
58-76. Kompletní výbava. Dupačky, overaly, body, 
košilky, trička, mikiny, teplákové kalhoty, čepice, 
atd..Levně. Tel.: 602 880 764. (6401)
• NABÍZÍM moderní obleč. na mim. a kompl. nově 
pořizované výbavičky, 0 - 8 měsíců, vše jako nové! 
Levně i pošlu. Tel.: 737 127 852. (7402)

• PRODÁM oblečení na  holčičku od  0 - 1 roku. 
Levně, krásné, neopotřebované. Tel.: 608 067 329. 
(7403)
• PRODÁM novou noční košilku, vel. 36, S, sameto-
vá, na ramínka, délka nad kolena, bílá, lemovaná 
kraječkou za 180,-Kč. Dále kojenecké oblečení 0-6 
měsíců, věci jako nové, body košilky, dupačky, mi-
kiny atd. Levně. Tel.: 605 864 376. (7405)
• PRODÁM na miminko veškeré oblečení od 0 - 7 
měsíců. Prádlo, zimní oblečení, zimní kombinézu. 
Cena dohodou. Tel.: 604 782 643. (7406)

5 - ELEKTRONIKA

• PRODÁM starší, ale funkční mikrovlnnou troubu. 
Cena 700,-Kč. Tel.: 728 277 927. (7501)

8 - HOBBY

• VYSOCE zaplatím mince - zlaté, stříbrné 
a z obec. kovu, medaile, řády i vyznamenání. Tel.: 
603 230 673. (7801)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy jako originál též ko-
pie, tisky a staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. 
Tel.: 733 511 224. (7802)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od r. 
190 do 1930/40, dále nást. hodiny nebo figurál. aj. 
vše od hodin. Děkuji. Tel.: 606 957 179. (7803)
• SBĚRATEL koupí nástěnné hodiny, kapesní, 
náramkové, budíky, strojky a  vše nejdoucí i  celé 
pozůstalosti po hodináři. Tel.: 775 691 189. (7804)
• PRODÁM psací stroj z  roku 1920 „Olympia“ 
v  dobrém stavu (dědictví). Cena dohodou. Tel.: 
732 679 294. (7805)
• KOUPÍM staré. vis. zámky + klíče, kovář. práce. 
Tel.: 722 150 816. (7806)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od r. 
1890 do 1930/40, dále nást. hodiny nebo figurál aj. 
vše od hodin. Tel.: 606 957 179. (7807)

• PRODÁM housle 4/4, výrobce Francessco Rug-
geri, znal. posudek mám. Tel.: 704 724 364. (7808)
• KOUPÍM Vojenskou vzduchovku pušku aj.- nože, 
dýky, harmoniku - heligonku, flašinet, hrací strojky, 
smalt cedule, šlapací auto plechové. Socialistické 
hračky - plast autíčka i  na  ovládání bovdenem, 
mašinky, vláčky HO a TT, různé sbírky všeho dru-
hu. Starší nářadí - kovadlinu, signovačku, malý 

soustruh aj. Platba na  místě za  slušné ceny. Stačí 
SMS. Nabídněte cokoliv dojedu - platí stále. Tel.: 
732 457 993. (7810)
• PRODÁM 23ks knih různých žánrů. Nové, netknu-
té. LEVNĚ. Tel.: 732 283 179. (7811)
• NABÍZÍM výheň elekt. kovářské kleště 20 ks 
příslušenství, kovadlina 80 kg na stojanu, vše jako 
celek.Tel.: 604 128 144. (7812)
• SBĚRATEL koupí větší sbírku poštovních zná-
mek a filatelie. Solidní jednání. Tel.: 777 097 050. 
(71004)
• KOUPÍM staré. vis. zámky + klíče, kovář. práce. 
Tel.: 722 150 816. (7806)
 

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM zimní pneu na  diskách pro Opel 175 
/ 65 R14 - 82T, za 1 000,-Kč / 5ks. Letní pneu 2ks 
za 500,-Kč. Tel.: 723 376 312. (6901)
• DARUJI na  Opel Astra F 1,4, r. výr. 1995 různé 

náhradní díly od  lamp po  alternátor atd. Tel.: 
736 437 130. (7902)
• PRODÁM N.D. na Megane 1.4 16 V rok 2002 jen 
122 000km, N.D. na Renault Twingo 1.2.i, r.v. 1999- 
Levně. Tel.: 732 906 927. (7904)
• PRODÁM Renault Megane Classic 1.6 16V 2002, 
131  000 km, dovoz SRN, alu kola, klima, pěkné 
auto. Za 20 000,-Kč. Tel.: 606 201 271 (7905)
• PRODÁM 5 ks letních pneu 165/70 R 13 MATA-
DOR - MP8 ECONOMY. Obuté na plech discích,málo 
jeté. Cena 1  500,-Kč. Teplice. Tel.: 737  242  695. 
(7907)
• PRODÁM Hundai H1 - valník do  3,5 tuny, dízl, 
oprava nutná, nové pneu a  duše, r.v. 2004. Cena 
60 000,-Kč. Tel.: 606 820 107. (7908)
• NABÍZÍM na  Golfa 4 , kombi, plastový interiér 
auta. Palubka, dveřní výplně a  podobně. Tel.: 
777 784 791. (7909)

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• KOUPÍM auto-moto i  veterána z  let 1955 - 75 
i bez dokladů, zrušené. Popří. výměna za Renault 
Megane 1.6. 16V r.v. 2002. Tel.: 606  909  901. 
(71002)

• KOUPÍM jakýkoliv motocykl Jawa - ČZ - Cross, 
Moped Stadion - Simson - MZ aj. i  nekompletní 
nebo jen ND velký TP doklady, také různé stroje 
motory - zapalování, magneta, karburace, světla, 
nářadí aj. Platba na  místě za  slušné ceny. Stačí 
SMS. Nabídněte cokoliv dojedu - platí stále. Tel.: 
603 335 591. (71003)

T0752017

R0782004

Silniční a odtahová služba

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

iTeplice.cz
zpravodajství Teplicka

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

ODĚVY

ELEKTRONIKA

HOBBY

AUTO-MOTO PRODEJ

AUTO-MOTO KOUPĚ

Nabízíme
opravy plochých střech.

Cena 220,- Kč/m2

Tel.: 723 505 787 T0782019
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INZERCE

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

Hledáme řidiče C+E
(Německo)

 Dlouhodová spolupráce, německá smlouva se všemi výhodami
 Plat 2100 – 2300 € čistého
 Dovolená 24 dní
 Pracovní doba Po – Pá, víkend vždy volno
 Znalost německého jazyka výhodou, ne podmínkou
 Řidičské oprávnění C+E nutné, ADR výhodou

Wackler Personal Service GmbH, Budapester Str. 34a, 01069 Dresden
Tel.: +491527977201 / Email: m.myschka@wackler-group.de

R0752025
R0
75
20
02

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 %
REGIO - Kupón k podání soukromého inzerátu ZDARMA!
POZOR, ZMĚNA!!! DO JAKÉKOLI RUBRIKY POUZE 1 INZERÁT NA KAŽDÉHO ZADAVATELE!

TEXT: (vyplňte hůlkovým písmem nebo na stroji)

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

Adresa, telefon, mailová adresa – bude otištěno jako součást inzerátu:

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

Dávám tímto souhlas ke zveřejnění těchto údajů v rámci otištění a jiného zveřejnění tohoto mého inzerátu.

Datum, místo a podpis:  ................................................................................................................................

Tento díl vyplňte jen v případě, že Vaše adresa nemá být otištěna v textu inzerátu.
Jméno a adresa: (nebude otištěno)

 ................................................................................................................................................................................

Podpis  ...............................................................

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
R0752003

11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM v Karlových Varech byt 2 + 1 + lodžie 
panel 3.patro o.v. nové jádro, skříň ve  zdi, zdě-
ný špajz v  kuchyni s  větráním u  dolního nádraží 
za  menší v  panelovém domě Teplicích též o.v + 
doplatek. Email: hulhe@seznam.cz (71101)
• PRODÁM 2 + kk (1+1) cihlový 45 m2, ulice 
U Vlastního krbu 1111, 2. patro bez výtahu. Velmi 
pěkný bez nutnosti dalších investic. Nízké náklady 
na bydlení. Družstevní vlastnictví. RK nevolat! Cena 
550.000,- Kč. Tel.: 774 951 095. (71102)

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM byt 2 + 1 + L v  Bílině. Jen PP I, PP II 
nebo za Chlumem a pouze v domě, kde je úklidová 
služba. Vyšší poschodí a bez RK! Mohu nabídnut byt 
v UL na Sev. Terase. Tel.: 721 287 887. (71201)
• KOUPÍM byt v Teplicích a okolí, nejlépe 1+1 nebo 
2+1. Platba v hotovosti. Tel.: 705 286 945. (71203)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRACUJÍCÍ táta s nezletilou dcerou hledají dlou-
hodobý podnájem 2 + kk nebo 2+1 v okolí Teplic. 
Jsem pracující. Nájemné i s poplatky do 7 500,-Kč. 
Prosím, nabídněte. 606 131 778. (61301)
• PRONAJMU byt 2+1 v  TP školní ul. ve  3. po-
sch. Topení etážové kotel Vaillant, venkovní 
žaluzie,zčásti zařízený. Není vhodný pro rodiny 
s  dětmi. Nájemné 4.500,- Kč +energie. Kauce 2 
měsíční nájmy. Upřednostňujeme nekuřáky. Tel.: 
737 452 980. (71302)
• PRONAJMU byt velikosti 1+1, 1. patro, velmi 
slušná a klidná lokalita s možností parkování v ulici 
J. Hory v Teplicích. Nájemné včetně energií 7 000,- 
Kč. Kauce 10.000 Kč. Tel. 608 044 005. (71303)

• PRONAJMU družst. bytu 2+kk, Teplice - Šanov 
2, V Závětří, 42 m2, 2p ze 7, bezbariérový, s výta-
hem. Nájem pro jednu osobu 5  600,-Kč + zálohy 
na energie, pro dvě osoby + 500,-Kč. Vratná kauce 
2 x nájem. Max. pro dvě osoby. Bez domácích zví-
řat. Trvalý pobyt po dohodě. Jen pro slušné pracují-
cí zájemce nebo seniory. Tel.: 776 228 913. (71304)
• PRONAJMU v Teplicích byt 2+1 v 1.patře u no-
vého Kauflandu na Stínadlech .Nájem bez energii 
je 8  500,-Kč + dvouměsíční kauce, dlouhodobě 
s trvalým pobytem. Tel.: 603 159 809. (71305)
• HLEDÁM pronájem bytu 2 + 1. Jsem samoživitel-
ka s 19 měsíční dcerou a starám se o 74 letou mat-
ku. Novosedlice nebo Proboštov. Tel.: 731 442 663. 
(71306)
• PRONAJMU byt 2+0 7.patro v Teplicích Trnova-
nech. Dům je opraven, zateplen a  má nová okna. 
Požaduji 2 měsíční kauci. Tel.: 777 953 580. (71307)

14 - BYTY - VÝMĚNA

• VYMĚNÍM dr.  byt 2+1 v  Ústi, za  2 + kk Teplice 
Šanov, nejlépe Trnovanská ulice.Tel.: 733 437 392. 
(71401)
• VYMĚNÍM 2+ 1 + lodžie, panel o.v. 3. patro nové 
jádro, v domě je bezplatný fitcentrum pro bydlící, 
každý má klíč. U  dolního nádraží, v  Západní ulici, 
věžák za podobný i menší v o.v. v Teplicích + dopla-
tek. Tel.: 776 615 477. (71402)

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM domek se zahrádkou nebo zahrádku. 
Za  nabídky předem děkuji. Tel.: 730  331  191. 
(71601)
• KOUPÍM vilku v  Šanově nebo jeho okolí. Cenu 
akceptuji, dohoda jistá. Tel.: 775 571 901. (71602)
• KOUPÍM stodolu v  blízkosti Teplic. Tel.: 
777 171 712. (71603)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONAJMU dlouhodobě garáž v  Šanově-
-Kmochova cesta, garáž po  rekonstrukci, bez 
elektriky. Od 1.7.19, cena: 1 000,-Kč měsíčně. Tel: 
777 095 405. (61701)
• HLEDÁM zahrádku do  pronájmu v  okolí Teplic. 
Tel.: 770 698 445. (71702)

18 - SEZNÁMENÍ

• 44 vyšší postavy, štíhlejší hledá vhodný protějšek. 
Záliby - příroda, cestování.. ZN: léto ve  dvou. Tel.: 
737 771 812. (61801)
• NAJDE SE fin. zabezpečený pohodář, nekuřák, 
vyšší štíhlé postavy do 58let, se smyslem pro hu-
mor, SŠ nebo VŠ, který by mi byl oporou v dobrém 
i zlém. Sporťák na rekreační úrovni vítán! Ráda ces-
tuji, najdu společníka na cesty? Email.: Di615701@
gmail.com (71802)
• HLEDÁM ženu na  trvalý vztah, od  42 - 55 let. 
Sportovně založenou, z  Teplic a  okolí. Já 182/94, 
49 let z TP. Zájmy: zahrada, turistika, cykloturistika. 
Tel.: 723 558 102. (71804)
• MUŽ 176/70/54let, štíhlé postavy, pohledný hle-
dá trochu hezkou ženu pro život, přátelství a hezké 
chvíle. Najdu Tě? TP - svč. kraj. Tel.: 722  065  140. 
(71805)
• HLEDÁM starší ženu nad padesát let do  xxx 
na  vše krásné, časem se uvidí. Já 40 let. Tel.: 
607 529 213. (71806)
• MUŽ po  padesátce sportovní typ hledá ženu 
na  vážné seznámení, přistěhování vítáno, bydlím 
sám v  domě u Teplic, budu se na  tebe těšit. Tel.: 
702 941 946. (71807)
• RÁDA poznám charakt. muže přiměřeného věku, 
k lepšímu žití, rozvedená, nekuřačka, pracující, SŠ, 
66let. Tel.: 733 352 443. (71808)
• SENIOR rád pozná osamělou ženu, nekuřačku 
z Ústeckého kraje, pro kterou je prioritou cestování. 
Tel.: 704 446 569. (71809)
• PRO hezký trvalý vztah, hledám nezadaného pří-
tele od 71 až 76 let, který má rád přírodu, památky, 

občas kultura. Jsem nekuřačka, střední postavy 
v důchodu sama. Tel.: 797 640 791. (71810)
• HLEDÁM ženu, kterou jsem potkal v Krupce a dal 
jsem ji své tel. číslo. Rád bych Vás pozval na kávu. 
Pavel z Krupky. Tel.: 722 633 145. (71811)
• HLEDÁM kamaráda, přátelství, muže nekuřáka. 
Seniorka, vitální, drobné postavy 82let 167cm ne-
kuřačka. Tel.: 705 214 935. (71812)
• VDOVEC hledá ženu 60 - 65let, nekuřačku pro 
život. Sport. typ, cestování, příroda, zahrada. Vzá-
jemná sympatie. Tel.: 721 131 221. (71813)
• ROZVEDENÁ nekuřačka 66/186 z  Teplic hledá 
hodného muže, přiměřeného věku pro vzájemnou 
oporu a trvalý vztah. Tel.: 604 694 829. (71814)

19 - ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ

• HLEDÁM práci, uklízení. V okolí Teplic i na zkráce-
ný úvazek. Tel.: 605 873 705. (61901)
• ODVEZU železo, plechy, papír od vás. Byt, zahra-
da, chalupa, děkuji za nabídky. Tel.: 721 771 991. 
(71904)

20 - ZAMĚSTNÁNÍ NABÍDKA

• HLEDÁM kvalitní doučování IHNED na přírodopis 
+ dějepis 9. třída do  klasifikace v  srpnu. Dobře 
zaplatím, stačím sms. SPĚCHÁ! Tel.: 733  352  443. 
(72001)

21 - ZVÍŘECTVO

• PRODÁM Neofémy modrohlavé, chovný pár, cena 
600 Kč. Teplice, ne sms. Tel.: 607 919 142. (72101)
• NABÍZÍM černá a černá s pálením štěňátka am. 
kokršpaněla s  PP ze zahraničního krytí- Francie. 
Matka junior šampionka a  šampionka. K  odběru 
od  15.září. Návštěva možná. Tel.: 603  449  853. 
(72102)
• PRODÁM mláďata papouška zpěvavého - samce, 
samice kus za 300,-Kč, a mladé andulky - vše čer-
venec 2019 kus za 100,-Kč. Osek u Duchcova. Tel.: 
732 931 005. (72103)

22 - RŮZNÉ

• GRATULACE za  výborný studijní prospěch 
a  úspěšné složení maturitních zkoušek pro Kris-
týnku s  přáním všeho nejlepšího od  celé rodiny 
Mandrykovy z TP, Prahy, Kladna a Berouna. (62201)
• HLEDÁM občasný odvoz do  Prahy, finanční 
vyrovnání. Prosím, rozumného člověka. Tel.: 
792 547 560. (72202)
• NABÍZÍM zdarma zavařovací sklenice 720ml 
šroubovací větší množství, menší 380 ml také 
šroubovací, 20 ks sklenic na uzavírání hlavicí, 30 ks 
lahve ozdobné na víno. Krupka. Tel.: 733 700 034. 
(72203)
• KUPTE si písničku a podpořte postižené Michael- 
teeper.zombeek.cz. (72204)
• PRODÁM přívěsný vozík, nosnost 300kg, 
STK do  r.2022 cena 4  000,-Kč. Pište SMS. Tel.: 
724 034 024. (72206)
• HLEDÁM babičku, která by se chtěla přistěhovat 
k nám do rodiny. Tel.: 770 661 969. (72207)
• PRODÁM kolo Liberta dámské za  400,-Kč, Eska 
pánská za 450,-Kč. Tel:: 777 952 920. (72208)
• KOUPÍM PVC sud na vodu, 200 l - 220 l s víkem, ne 
modré barvy - spěchá. Tel.: 606 666 028. (72209)

• NABÍZÍM ke čtení tašku zábavných časopisů z po-
slední doby za 50,-Kč. Tel.: 605 897 486. (72211)
• PRODÁM nový školní batoh s  obrázkem Mini 
pro 1. - 3. ročník, cena dohodou. Tel.: 774 585 812. 
(72212)
• PŘEPÍŠI vaše videozáznamy ze všech existujících 
formátů na DVD. Přepisy na studiových zařízeních, 
možnost střihu, potisku DVD atd. Tel.: 725 065 344. 
(72213)
• PRODÁM pivní set 800,-Kč. Tel.: 723  502  540. 
(72214)
• PRODÁM větší množství ručního zámečnického 
nářadí, cena dohodou. Štafle dřevěné 2 m + ná-
stavce. Schůdky kovové, skládací. Tel.: 739 692 725. 
(72215)
• PRODÁM satelitní komplet CV 5 000 Cinx, para-
bola 80cm, držák, dálkový ovladač, návod k obslu-
ze, kabely za 2 500,-Kč. Tel.: 603 395 625. (72216)
• PRODÁM okno plastové 108 x 157 bílohnědé 
za  1  000,-Kč, Buxus na  živý plot v  kontej. výška 
35 cm za 40,-Kč, váhu decimálku přesnou za 300,- 
Kč, vozík za auto cena dohodou. Tel.: 774 585 764. 
(72217)
• PRODÁM kolo velikost „26“ za  900,-Kč. Tel.: 
774 267 287. (72218)
• PRODÁM gumové kabely 220V 30m x 3 kluba, 
probanbut. lahev 2kg + hořáky, trafo 220V 24V, 
el. motor 380V 1450 otáček, gola klíče velká sada 
a el. sváčeku 220V 140A. Tel.: 728 718 449. (72219)
• PRODÁM barvu Jupol classic (bílá) 6 x po 10l , PC 
3 600,-Kč nyní 1 700,-Kč. Tel.: 732 283 179. (72220)
• PRODÁM el. svářečku GE 145 W od firmy UNICORE 
za 1 000,- Kč. Teplice. Tel.: 606 807 192. (72221)

23 - ZDRAVÍ

• NABÍZÍM glukometr na  měření množství cukru 
v  krvi za  100,-Kč. Lze zaslat. Tel.: 737  586  243. 
(62301)

NABÍZÍME MOŽNOST INZERCE
V NĚMECKÝCH NOVINÁCH

PRO DRÁŽĎANY A PŘÍHRANIČNÍ OBLAST
 FREITAL, DIPPOLDISWALDE, PIRNA, SEBNITZ

Podnikatelská inzerce. Výhodná cena!

 Kontakt: Redakce měsíčníku Regio
  tel.: +420 417 534 206, sekretariat@agenturais.cz

BYTY PRODEJ

BYTY KOUPĚ

BYTY PRONÁJEM

NEMOVITOSTI KOUPĚ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM

ZVÍŘECTVO

RŮZNÉ

SEZNÁMENÍ

BYTY VÝMĚNA

ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ

ZAMĚSTNÁNÍ NABÍDKA
ZDRAVÍ



Rodný dům Ferdinanda Porscheho
Tanvaldská 38, Liberec – Vratislavice nad Nisou, T: +420 326 832 028,
+420 326 832 038, E: vratislavice@skoda-auto.cz,
rodnydumporsche.cz, muzeum.skoda-auto.cz

RODNÝ DŮM 
FERDINANDA PORSCHEHO
Navštivte ve Vratislavicích nad Nisou zrekonstruovaný dům, 
ve kterém se v roce 1875 narodil Ferdinand Porsche, automobilový 
konstruktér a tvůrce vozu Volkswagen. Na autentickém místě jsou 
představeny zásadní momenty vývoje inženýrskéhoa konstrukčního 
umění, jehož součástí je životní dílo Ferdinanda Porscheho. 

Otevřeno pátek-neděle 9:00-17:00, návštěvu ve dnech 
pondělí-čtvrtek si domluvte předem na tel. 326 831 134.

Využijte kombinovaného vstupného do Rodného domu i ŠKODA 
Muzea v ceně 100 Kč pro dospělé, 50 Kč pro děti.


