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Škola je zaměřena: 
•  rozšířené vyučování matematiky 

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

a informatiky od 6. třídy

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME
DO KONCE KVĚTNA 2019.

Typy tříd:
•  běžné třídy, třídy s rozšířeným vyučováním 

matematiky a přírodovědných předmětů 
a třídy s rozšířeným vyučováním informatiky 
a výpočetní techniky

Cizí jazyky: 
•  od 1. třídy anglický jazyk – Angličtina hravě 

(návaznost a prolínání s jazykovou školou 
Step by step)

•  od 1. třídy základy robotiky, informatiky, 
programování – formou zájmového kroužku 
s přesahem do výuky

•  od 7. třídy druhý cizí jazyk – německý jazyk, 
španělský jazyk

Vybavení školy:
•  moderní počítačové učebny
•  interaktivní tabule
•  tělocvičny a venkovní sportovní areál
•  školní družina
•  školní jídelna
•  odborné učebny
•  jazyková učebna Robotel
•  mobilní iPadová učebna

Ve škole pracuje velké množství zájmových kroužků:
Nabízíme sportovní, umělecké i naučně zaměřené kroužky.

Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování 
a k řešení problémů. Připravujeme je k tomu, aby se všichni 
projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, aby 
aktivně uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti.

Škola disponuje rozlehlým přírodním a sportovním areálem, který 
využíváme k relaxaci v době přestávky i pro vyučování. 

Kvalifikovaný a tvořivý pedagogický sbor.

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

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

R0420040

Další ročník WITTE TRAINEE programu 
začíná v září 2019.
Přihlášky posílejte na:
student@witte-automotive.cz
do června 2019.
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ROBERT VANO 
Nechodím na výlety, protože 
celý můj život byl výlet.

14-15

PROČ „HRDEJ NA 
CHUDEŘICE“ 
Sklárna vyrábí sklo nepřetržitě
od roku 1925 a specializuje
se na výrobu skel pro 
automobilový průmysl.

19

KOLAŘI PO ZIMĚ, 
JEDEME! 
Tentokrát podle Ohře mezi 
Kadaní a Kláštercem. 

16

STOPY PO 
NEJSTRAŠNĚJŠÍ VÁLCE 
Stála jsem sama uprostřed kry-
tu z II. světové války a zkoušela 
si představit, co tu zažívali lidé 
před téměř osmdesáti lety.

8-9

KVĚTA
JERIOVÁ-PECKOVÁ 
Olympijské hry - pro mne 
to byl sen, který se mi 
podařil splnit.

20-21

LITVÍNOV
– HOKEJOVÁ ELITA 
„Cheza“, jak fandové 
mužstvu s oblibou říkají, 
zažila celou řadu vzestupů 
a pádů. 

22-23
Pro magazín,

který právě čtete

přijmeme 

redaktora
Životopis a kontakt na Vás,

prosíme na adresu:

sekretariat@agenturais.cz

Nedaří se vám
vždy dostat

k aktuálnímu vydání 
magazínu

RegioREVUE?

Rozesíláme také poštou.
Rádi pošleme i vám.

Více informací
na telefonním čísle

775 646 268
toncarova@agenturais.cz

R0
48
00
2

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

AUTOMECHANIK

Kontakt:  adolf.vitu@chara.cz
       417 563 025

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

R0452007

Další ročník WITTE TRAINEE programu 
začíná v září 2019.
Přihlášky posílejte na:
student@witte-automotive.cz
do června 2019.
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Nákupy v srdci Teplic

www.galerieteplice.cz

více než 400 parkovacích míst

více než 80 obchodů

Český den proti rakovině 
Opět po roce je tu Český den proti rakovině. Žluté květy měsíč-
ku lékařského, tentokrát s meruňkovou stužkou, zaplaví 15. květ-
na i ulice Teplic. Akci tradičně pořádá Liga proti rakovině a letos se 
do ní zapojí i Galerie Teplice. Všichni zájemci, kteří chtějí přispět 
na dobrou věc, si mohou po celý den zakoupit tradiční žlutý kvítek 
na infostánku obchodního centra Galerie. Cena kytičky je opět 
symbolických 20 Kč, přispět je přitom možné i větší částkou, pří-
padně zaslat dárcovskou sms či pomoci prostřednictvím sbírkové-
ho účtu. Hlavním tématem letošní sbírky je prevence nádorových 
onemocnění plic. 
Plicní rakovina je přitom reálnou hrozbou téměř v každé rodině. 
Ročně způsobí ve světě asi 950 tisíc úmrtí. Výskyt tohoto závaž-
ného onemocnění navíc bohužel neklesá, neboť nejdůležitější rizi-
kový faktor – kouření – není ani zdaleka na ústupu. Platí to zvláště 
pro Českou republiku, která je na jednom z předních míst na svě-
tě ve výskytu plicní rakoviny u mužů. V naší zemi kouří 24 % žen 
a 42 % mužů. Z lékařských statistik přitom vyplývá, že kuřák se spo-
třebou 20 cigaret denně má asi 13x vyšší riziko vzniku rakoviny plic 
než nekuřák. Plicní rakovinou onemocní asi 24 % dlouhodobých 
kuřáků. 
Pojďte společně podpořit dobrou věc!
Více informací na www.denprotirakovine.cz. 

BMX Show 
Na den dětí 1. 6. dáme opět prostor skvělým freestylistům! Těšte 
se na workshopy, školu ježdění, výuku základních triků, freestyle 
fotbal, footbag and funbox show. Bude toho plné odpoledne! Nevá-
hejte a přijďte vše vyzkoušet. Na náměstí před OC Galerie na vás 
bude čekat překážková dráha, kola k vypůjčení a závěrem progra-
mu nebude chybět ani autogramiáda sportovců. Našlapané odpo-
ledne v sobotu 1.6. před Galerií! 

Soutěž s INTERSPORTEM 
o VELKÝ SERVIS KOLA 
Cyklosezóna volá a s ní i servis vašeho kola! 
SOUTĚŽ o VELKÝ SERVIS KOLA, který zahrnuje seřízení brzd, 
řazení, centrování, dotažení spojů, výměna lanek, bowdenů, brz-
dových špalků-destiček.
Servis je možné uplatnit do 31.5. 2019. 
Výhra zahrnuje pouze servis zdarma, nikoliv použitý materiál. 
OTÁZKA ZNÍ: „Kolik kol má prodejna INTERSPORT zavěšených 
na pasáži OC Galerie? 
Soutěžit můžete do 10.5., kdy vybereme jednoho výherce.
Odpovědi pište do komentářů k příspěvku na našem facebooku 
www.facebook.com/galerieteplice.

Generální partner: Hlavní partner: Hlavní mediální partneři: Mediální partneři:

Organizátor:

IT partner:

Partneři:

23. ročník celonárodní veřejné sbírky

www.cdpr.cz      www.lpr.cz
15.5.2019

Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru 
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777.
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz. 
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

Český den
proti rakovině

Stáhněte si mobilní aplikaci sbírky 
s preventivním kalendářem:

Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:

Bluetech, s. r. o.  Český červený kříž  Český svaz žen  Model Obaly, a. s. 
Monitora media, s. r. o.  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  Soleta Signum, s. r. o.

Generální partner: Hlavní partner: Hlavní mediální partneři: Mediální partneři:

Organizátor:

IT partner:

Partneři:

23. ročník celonárodní veřejné sbírky

www.cdpr.cz      www.lpr.cz
15.5.2019

Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru 
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777.
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz. 
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

Český den
proti rakovině

Stáhněte si mobilní aplikaci sbírky 
s preventivním kalendářem:

Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:

Bluetech, s. r. o.  Český červený kříž  Český svaz žen  Model Obaly, a. s. 
Monitora media, s. r. o.  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  Soleta Signum, s. r. o.

KVĚT ZAKOUPÍTE 
NA INFOSTÁNKU 
GALERIE TEPLICE
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RAJSKÝKALEIDOSKOP

Jednou stopou 
Energetici napříč celou Skupi-

nou ČEZ, pro něž se dvě rychlá 
kola stala celoživotní vášní, mají 
srdce na pravém místě a dokáží 
pomoc druhým. Díky jejich cha-
ritativnímu projektu „Jednou 
stopou pro…“ získal Kryštůfek 
z Krupky 90 000 a Kačenka z Lit-
vínova 20 111 korun. Jindy na prv-
ní pohled drsní muži, ale i  ženy 
túrující v koženém a s helmou se 
zakrytým hledím své stroje, se 
v sobotu 13. dubna sešli v Infor-
mačním centru klasické energe-
tiky v Elektrárně Ledvice, aby zde 
předali oběma handicapovaným 
dětem symbolické šeky s  výše 
uvedenými finančními částkami. 

Filip Krampla zvítězil 
v Miláně

Designér Filip Krampla za-
bodoval v  mezinárodní konku-
renci a  stal se vítězem soutěže 
ein&zwanzig pořádané organiza-
cí German Design Council. Uspěl 
s  rýží lepeným nábytkem, který 
pojmenoval Sokui. 

Student ateliéru Produktový 
design Fakulty umění a  desig-
nu UJEP Filip Krampla se svou 

poslední řadou nábytku Sokui 
sbírá jednu cenu za  druhou. Tu 
poslední, ein&zwanzig, obdržel 
na veletrhu designu v Miláně. Vý-
sledky soutěže byly vyhlášeny 8. 
dubna v rámci expozice We take 
you to Milan. Ta se tím otevřela 
pro téměř 300 000 očekávaných 
návštěvníků. 

Filip Krampla zvítězil s  kolek-
cí minimalistického dřevěného 
nábytku a doplňků s názvem So-
kui. Přednosti nábytku spočívají 
v použití ekologického rýžového 
lepidla, které navazuje na  tra-
diční japonskou techniku. Filip 
si ji osvojil přes složitou cestu 
experimentování a  jako první ji 
přenesl a zasadil do evropského 
kontextu udržitelné a  cirkulární 
spotřeby. Reaguje tím na  po-
užívání anorganických lepidel 
a  laků, které dělají z dřevěného 
nábytku zdraví škodlivý odpad, 

Lanovka bojuje o titul 
„Náš evropský projekt“ – tak 

se jmenuje soutěž pro obce, 
města a městské části, ve které 
se veřejnost zapojí do hlasování 
o nejoblíbenější projekt financo-
vaný z evropských fondů. Město 
Ústí nad Labem do soutěže při-
hlásilo lanovou dráhu vedoucí 
z OC Forum na Větruši. Podpořit 
ústeckou lanovou dráhu lze „laj-
kováním“ až do 2. května. 

Rekordní návštěvnost 
na výstavišti Zahrada Čech

Tradiční výstavy Tržnice Za-
hrady Čech s  výstavou Bydlení 
na  Zahradě Čech odstartovaly 
jarní sezónu pro všechny za-
hrádkáře, chalupáře, pěstitele 
i kutily. V průběhu pěti dnů, tedy 
od 10. do 14. dubna, prošlo bra-
nami litoměřického výstaviště 
na  36  000 návštěvníků. Výstava 
si tak i přes nepřízeň počasí udr-
žela rekordní čísla návštěvnosti 

či tepelnou techniku. Pavilon A se 
v  souvislosti s  nadcházejícími 
svátky proměnil ve  velikonoční 
tržiště. 

Flájská přehrada nabídne 
vnitřní zázemí

Vodní nádrž Fláje patří k  tu-
risticky navštěvovaným místům 
v  Krušných horách. Právě pro-
to, že se vodní dílo vybudované 
v roce 1963 těší velké oblibě, při-
chystalo letos Povodí Ohře hor-
kou novinku. Chce otevřít vnitřek 
přehrady pro veřejnost. „Zájemci 
se dosud do  těchto míst dosta-
li maximálně jednou za  sezonu. 
Teď jim nabídneme možnost 
podívat se do  vnitřku jedineč-
né stavby po  celý rok,“ vysvětlil 
mluvčí společnosti Povodí Ohře 
Jan Svejkovský s  tím, že vodo-
hospodáři očekávají několik tisíc 
návštěvníků ročně.

Evropa má problémy
Teplice - V pondělí 15. dubna vpodvečer se členům a pří-

znivcům ODS představili kandidáti Občanské demokratické 
strany na poslance Evropského parlamentu – Marcel Kolmann 
ze Žatce a Alexandr Vondra z Litoměřic, který se po sedmi le-
tech znovu vrací do politiky. 

Podle jejich mínění má a po odchodu Velké Británie z EU 
bude mít Evropa velké problémy s rovnováhou sil. I když se 
o tom nepíše, je to už dnes znát v sousedním Německu a také 
ve  Francii. Příkladem potřebných změn ve  vedení může být 
naopak mladý politik, kancléř Sebastian Kurz, předseda Ra-
kouské lidové strany. A tak bude hodně záležet na vývoji situ-
ace po květnových volbách, kam bude Evropa směřovat. Oba 
kandidáti spoléhají na dobrou spolupráci se zeměmi V4 a ná-
vrat k tradičním křesťanským hodnotám. Zajímavé besedy se 
zúčastnili také primátor města Teplice Hynek Hanza a posla-
nec za Litoměřicko Karel Krejza. 

materiál nenavratitelný do  při-
rozených přírodních koloběhů.

„Je skvělé uspět v mezinárodní 
konkurenci téměř devíti set pro-
jektů. Navíc s  projektem, který 
kombinuje tak potřebný udrži-
telný způsob spotřeby a kvalitní 
design,” reagoval na svůj úspěch 
Filip Krampla. 

z  předešlého roku. Celé výsta-
viště zaplnilo na  350 prodejců 
ve  všech venkovních sektorech 
i pavilonech výstaviště. Nejžáda-
nějším sortimentem byly tradičně 
květiny, ovocné a okrasné stromy, 
sadba, osivo a cibuloviny. Nechy-
běly také zahrádkářské potřeby, 
zahradní náčiní, zahradní stroje 
či hnojiva. Bydlení návštěvníkům 
nabídlo doplňky do interiéru, ná-
bytek, ale také stavební materiál 
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investovalo bezmála 7,2 milionu 
korun. Nové hřiště v pondělí 15. 
dubna slavnostně otevřeli před-
stavitelé města a radní. Sporto-
viště sestává z  200 metrů dlou-
hého atletického oválu, do jehož 
středu je vloženo víceúčelové 
hřiště o  rozměrech 25 x 45 me-
trů s umělou trávou prosypanou 
křemičitým pískem. I  povrch 
oválu je umělý a vodopropustný, 
položený na  drenážní asfaltové 
vrstvě. Má také rovinku pro běhy 
na 60 metrů a sektory pro skok 
daleký a vrh koulí. Jde už o druhé 
špičkové sportoviště v Jirkově, to 
první - větší - vzniklo v září 2010 
v areálu ZŠ Krušnohorská.

Severočeská vodárenská 
společnost oceněna 
za rekonstrukci úpravny 
v Chřibské

Při příležitosti oslav Světové-
ho dne vody byly v Kongresovém 
centru Praha vyhlášeny výsledky 
soutěže Vodohospodářská stav-
ba roku 2018. Zvláštní ocenění 
Svazu vodního hospodářství ČR 
si odnesla investiční akce Se-
veročeaské vodárenské společ-
nosti Úpravna vody Chřibská - 
rekonstrukce. „Úpravna dodává 
pitnou vodu pro cca 40 tisíc oby-
vatel a  představuje rozhodující 
zdroj pitné vody v regionu. Cílem 
akce byla modernizace techno-
logií úpravny tak, aby se vyrov-
nala s  klesající kvalitou surové 
vody a  zajistila výrobu kvalitní 
pitné vody,“ přibližuje generální 

ředitel SVS Bronislav Špičák. SVS 
každoročně ročně vydává na in-
vestice částku přesahující jednu 
miliardu korun, například pro 
letošní rok se plánují investiční 
výdaje ve výši 1,33 mld. Kč.

Po 77 letech dětská 
kresba zpět v Terezíně

Americký astronaut Andrew 
Feustel se v  rámci svého turné 
pro českou veřejnost zastavil 
v  pondělí 8. dubna v  Terezíně 
a předal zde řediteli Památníku 
Terezín kresbu Měsíční krajina, 
kterou vytvořil v roce 1942 v tere-
zínském ghettu židovský chlapec 
Petr Ginz. Feustel vzal Ginzův ob-

golfbarbora.cz

R0482026

rázek s  sebou v  březnu loňské-
ho roku na  palubě Mezinárodní 
vesmírné stanice do kosmu.

Střední škola AGC získala 
prvního robota

Firmy v regionu potřebují stá-
le více techniků. Na  to reagují 
i školy, které posilují nebo obno-
vují technické obory. Jednou ze 
škol, které se rozhodly jít touto 
cestou, je i Střední škola AGC. Ta 
představila nového průmyslo-
vého robota, kterého se budou 
studenti učit ovládat. Robota 
škole poskytla společnost AGC 
Automotive Czech. Sesterská 
AGC Flat Glass Czech zase uvol-
nila ve svém areálu v Řetenicích 
na Teplicku prostory, ve kterých 
bude výuka probíhat. 

Robot značky ABB poskytl ško-
le největší výrobce autoskel v Ev-
ropě přímo ze svých výrobních 
linek. Jeho pořizovací hodnota 
se pohybuje v řádu několika mi-
lionů korun. „Pro nás v  Chude-
řicích, ale pro celý koncern AGC 
v  České republice je spoluprá-
ce se Střední školou AGC velice 
důležitá. Naším cílem je, aby 
ze školy vycházeli vystudovaní 
lidé, kteří projdou velmi rych-
le adaptací v  reálném provozu. 
I proto jsme se rozhodli poskyt-
nout škole robota, se kterým se 
následně studenti setkají přímo 
u nás,“ řekl generální ředitel AGC 
Automotive Czech Luděk Steklý.

Jirkov dětem
Nejstarší jirkovská škola, ZŠ 

Nerudova, se pyšní sportoviš-
těm moderních evropských pa-
rametrů. Město do  jeho stavby 
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Být to ale před oněmi mnoha desítkami 
let, byla bych na  několika desítkách čtvereč-
ních metrů namačkána s mnoha dalšími lid-
mi, ženami, muži, dětmi, starci, nemocnými. 
Nemohla bych se ani pohnout, protože z kaž-
dé strany by na mě byl přitisknut někdo jiný, 
koho měl kryt ochránit před bombardováním, 
snažila bych se chytit dech ve  vydýchaných 

místnostech a  modlila se, abych přežila. Ne, 
nejde o  popis natáčení válečného filmu, ale 
o připomínku toho, co prožívali lidé v tehdej-
ších Sudetech v  blízkosti dnešní litvínovské 
chemičky a  šachet na  sklonku války až příliš 
často. A právě v autentickém krytu z  II. svě-
tové války začíná putování po  jejích stopách 
v této oblasti.

Za pancéřovými dveřmi jsou ukryta 
tajemství

„Tenhle výlet, respektive cesta po  stopách II. 
světové války na Mostecku a Litvínovsku vzni-
kl vlastně úplně neplánovaně. Když jsme se 
rozhodli, že budeme v offroadech ukazovat, co 
všechno se dá v  oblasti pod Krušnými horami 
najít, logicky jako první přišlo na  řadu České 

Ocitla jsem se v naprosté tmě a skoro hrůzostrašném tichu. Ačkoli jsem se 
snažila najít alespoň nějaký světlejší bod, bylo to marné. Byla mi zima a přes 
to, že jsem vlastně neměla důvod, dolehl na mě pocit obrovské tísně a nakonec 
i strachu. Stála jsem sama uprostřed krytu z II. světové války a zkoušela si 
představit, co tu zažívali lidé před téměř osmdesáti lety. 

Stopy po nejstrašnější válce

v historii lidstva nezmizely

8. KVĚTEN



99

středohoří, historie vinařství a ukázky kontras-
tů industriální a původní krajiny. A právě ty in-
dustriální zajímavosti odstartovaly přemýšlení 
o tom, jak ukázat i kousek válečné historie. Naši 
hosté se nás totiž při cestách po  industriálních 
zajímavostech ptali právě na řadu podrobností 
o místech, které jsme během našich původních 
výletů vlastně jen míjeli,“ začal své vyprávění 
Martin Bareš, zakladatel společnosti pro netra-
diční zážitkovou turistiku a její šéfprůvodce.

Začíná se právě v  onom původním kry-
tu, který lidé kolem Offroadsafari.cz dávali 
dohromady tři roky. „Našli jsme tu řadu za-
jímavostí nejen z  II. světové války, ale 
i  z  dob války studené. Dnes je to místo, 
kde máme za  historickými pancéřovými 
dveřmi spoustu exponátů, mapy, historic-
ké fotky, předměty, které se v onom období 
používaly, svítilny, helmy, balení obvazů 
krabiček první pomoci či další artefakty. 
Občas mám trochu problém, abych stihl 
na  všechno odpovědět, protože nás tlačí 
čas a ani vymezených šest hodin by nám 
pak nestačilo na další zastávky,“ pokračo-
val průvodce Martin.

 
Chemička nikdy nebyla dostavěna

Je až neskutečné, kolik se toho dá 
na Mostecku objevit. A kolem čeho možná 
nevšímavě chodíme nebo o čem ani netu-
šíme. „První zastávka je na jednom místě 
s výhledem na litvínovskou chemičku. Tam 
dodnes najdete objekty, které byly vybudovány 
během války. Můžete vidět železobetonové ná-
drže, které slouží dodnes, stejně jako původní 
hradlo nebo portálové jeřáby. Anebo třeba úplně 
první administrativní budovu, v níž měla dlouho 
sídlo Česká rafinérská. Škoda necitlivého osazení 
historické budovy nevhodnými okny,“ pokračo-
vali jsme ve společné jízdě v offroadovém autě, 
které umožňuje dovézt hosty leckams, kam by 
se jim třeba pěšky nechtělo a  jinak by se tam 
nedostali. K  samotné chemičce už jen jeden 
informační bonbónek. Základní kámen polo-
žil samotný Konrád Henlein v roce 1939. Lepší 
místo si okupanti vybrat nemohli, dostatek po-
třebného uhlí na dosah. A tak odtud první litry 
syntetického benzínu vyjely již od tři roky poz-
ději. Což je známo. Ale věděli jste, že výstavba 
chemičky byla plánována až do roku 1948, takže 
vlastně nikdy nebyl dokončen původní projekt?

Na Mostecku bylo devadesát lágrů
Pokračování válečného putování je neveselé. 

„Právě na  této první zastávce nad chemičkou 
se lidí ptám, kolik znají koncentračních táborů 
na území tehdejšího protektorátu. Samozřejmě, 
Terezín, někdy Lety. Jenže takových a  podob-
ných lágrů s  různou kapacitou tam bylo 600 
a  jen na  Mostecku kolem 90. Odhaduje se, že 
jimi prošlo na 65 tisíc lidí 23 národností,“ dozvě-
děla jsem se. Po dalších Martinových slovech, 
už v prostorách, kde se tábory nacházely, se mi 
znovu hůře dýchá. „Zajatci byli rozdělení podle 
národností a zacházení s nimi se značně lišilo. 

v Mostě a Chomutově můžete vidět na domech 
vybudovaných právě zajatci označení L.S.R. 
s šipkou ukazující směr do krytů, kterých jsou 
tu desítky. A  nejen přímo v  domech. Hosty 
vodí průvodci i na místa, kde byste záchranu 
před bombardováním hledali jen těžko. Mar-
tin mi ukázal hned několik zelení a  stromy 
porostlé svahy. Abych se vzápětí ocitla v jejich 
útrobách. Dnes tam naštěstí hledají úkryt jen 
netopýři. A pak se v blízkosti Mostu dají najít 
pozice FLAK, které měly chránit zejména che-
mičku před nálety spojenců, na jednom místě 
se dokonce podíváte na  prý nejzachovalejší 

protiletadlovou obranu na  území České 
republiky.

Američané jezdí vzpomínat na své 
předky

„Mě osobně vůbec nepřekvapuje, že se 
sem tam objeví nějaká nevybuchlá bom-
ba. Spíše je divné, že takových nálezů je 
poměrně málo. V  posledním roce války 
totiž probíhala bitva o benzín a odehrálo 
se sedmnáct velkoplošných náletů na po-
měrně hodně malém území. Při tom 
prvním zahynulo v areálu chemičky 590 
lidí,“ připomenul Martin, který tak začal 
odpovídat na mou další otázku. Kdo má 
o tento výlet největší zájem? Kromě Če-
chů prý jednoznačně Američané. „Je to 
jednoduché. Američané se v novodobých 
dějinách účastnili mnoha válek a  bitev, 

ale jejich zemi to nikdy přímo nepoznamena-
lo. Nicméně, stovky jejich předků, válečných 
zajatců, na českém území pracovaly v místních 
lágrech nebo byli jako letci sestřeleni při náletu. 
To platí také o návštěvnících z Velké Británie. 
Tihle zahraniční hosté hledají místa, kde by si 
mohli zavzpomínat na své dědy, na osudy jejich 
rodin, poznamenané právě smrtí někoho z nich 
v Podkrušnohoří,“ vysvětlil. Co ho prý poměr-
ně nepříjemně překvapilo, že třeba návštěvní-
ci ze Singapuru či Indie měli přehled o průbě-
hu II. světové války větší než čeští hosté.

II. světová válka jako memento
„Tenhle výlet Po  stopách II. světové války je 

náročný psychicky pro hosty i průvodce, vlast-
ně si můžete znovu prožít hrůzné okamžiky. Já 
osobně moc nerozumím lidem, kteří by si raději 
tuhle historickou etapu už nepřipomínali. Ano, 
II. světová válka byla šílenost, zahynuly milió-
ny lidí. Ale právě kvůli tomu nesmíme zapomí-
nat, jaká cena byla zaplacena za to, že žijeme 
ve  svobodě, že tu vůbec jsme, vždyť jsme jako 
národ byli určeni k vyhlazení. Varovná memen-
ta jsou důležitá pro to, co bude dál,“ ukončil 
Martin Bareš naši cestu po  stopách poslední 
světové války. Poslední? Ať to tak zůstane!

Připravila: Liběna Novotná
Foto: Martin Náměšný

a archiv Offroadsafari.cz

Snad nejlepší v rámci možného měli Angličané, 
pro lepší orientaci si je nacisté označili velkým E. 
Pak ještě Francouzi. Ale směrem na východ co 
do původu to byla větší a větší hrůza. Označení 
OST v podstatě znamenalo odsouzení k  smrti. 
Nelidské týrání, hlad, nulová zdravotní péče. 
A nejhůře na tom byli Sověti, protože neexisto-
vala smlouva o  zacházení s  válečnými zajatci 
mezi oběma státy. 350 gramů potravy na den, 
průjem byl smrtelná nemoc. Odhaduje se, že tu 
našlo smrt nejméně 10 tisíc, ale spíše až 15 tisíc 
lidí.“

Co ještě se na  této cestě po  připomínkách 
války dá objevit? Třeba pozůstatky podkruš-
nohorské linie opevnění, naprosto unikátní 
objekty s  promyšlenou vnitřním uspořádá-
ním, známé jako „řopíky“. Jak v Litvínově, tak 

Martin Bareš

DEN VÍTĚZSTVÍ 1945



Lea Petříková
Lea Petříková je vizuální umělkyně a teoretička. Vystudovala 
Teplické Gymnázium, absolvovala bakalářské a magisterské 
studium v Centru audiovizuálních studií na FAMU a magisterské 
studium v Ateliéru supermédií na UMPRUM. V současné době 
působí jako doktorandka na FAMU. Lea vystoupí 15. června se svou 
přednáškou Pharm’n’fi lm na akci SEJF Pop-up věnované experi-
mentálnímu fi lmu. Přednáška Pharm’n’Film mapuje unikátní téma 
fi lmové historie - komplex uměleckých fi lmů produkovaných
 farmaceutickou společností Sandoz.

Ty jsi studovala na Teplickém Gymnáziu. Jakou roli sehrálo tvoje 
studium na této škole v rozhodnutí věnovat se umění?
Teplické gymnázium pro mě ve vztahu k umění nesehrálo až tak 
podstatnou roli, protože už na základní škole jsem měla za cíl 
jednou vystudovat vysokou uměleckou školu, konkrétně FAMU. 
Můj vztah k umění tak formovalo spíše prostředí, ve kterém jsem 
se od dětství pohybovala, tedy v rodině, kde bylo běžné probírat 
i dělat umění. Na Gymnáziu jsem ale určitě prohloubila svůj zájem 
o fi lm a umění, mimo jiné také navštěvováním výtvarného krouž-
ku, v jehož rámci jsem se rovněž připravovala na talentové zkoušky 
na FAMU a AVU - a v obou z nich uspěla.

Kromě toho, že se věnuješ umění teoreticky, tak také aktivně tvoříš 
a vystavuješ. Jak bys svojí tvorbu charakterizovala, z čeho vycházíš 
a odrazilo se nějak místo, z kterého pocházíš ve tvých dílech?
V umělecké tvorbě se zabývám především pohyblivým obrazem, 
tedy fenoménem na hranici fi lmu a výtvarného umění. Tvořím 
krátké fi lmy, které prezentuji jak na fi lmových festivalech, 
tak v prostředí galerií. Vždy mě zajímalo téma neviditelného 
a těžce zobrazitelného. Myslím, že právě pohyblivý obraz, který 
sice vychází z fi lmového média, ale posunuje jej za jeho vlastní 
hranice, je vhodným prostředkem pro takové zkoumání, a tento 
termín používám záměrně – chápu svůj teoretický výzkum i prak-
tickou uměleckou práci jako součást jednoho záměru odhalovat 
neviditelné, ostatně jsem i vystudovala obory kombinující oba 
náhledy na tvorbu, CAS (Centrum audiovizuálních studií) na FAMU 
a Supermédia na UMPRUM.

facebook.com/sejfteplice

S E J F
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Pojem pohyblivého obrazu v mé práci vždy zastupuje doslovně 
pohyb v obrazu a s obrazem jako médiem – fi lmový princip 
chápu jako rámec v jeho historickém, technickém a uměleckém 
kontextu. Jednoduše řečeno – nezajímá mě jen, jak zobrazit těžko 
zobrazitelné (například vědomí, představy, sny), ale také jakými 
prostředky se tomuto zobrazení můžeme přiblížit. V mých pracích 
tak do popředí vystupují silné vizuály, často využívající digitálních 
efektů (animace, klíčování, morfi ng, atd.) a jejich dekonstruk-
cí; pracuji však rovněž s poezií jako vyjadřovacím prostředkem 
a ve fi lmech oba motivy kombinuji; výsledkem může být jakási 
obrazová báseň.

Vždy tvořím v místech, jež důvěrně znám. Dlouhodobě se tak 
v mém díle odráží severočeská krajina, především pak České 
středohoří, tedy oblast výsostně poetická, a zároveň problem-
atická, především co se týče dopadů lidské činnosti na přírodu. 
A právě tento tísnivý, ekologický přesah si plně uvědomuji a zapra-
covávám do svého zkoumání.

Na SEJF Pop-up přijedeš s přednáškou Pharm’n’fi lm, která vychází 
z tvého výzkumu uměleckých fi lmů produkovaných farmaceu-
tickou společností Sandoz. Jak dlouho se tomuto tématu věnuješ? 
A můžeš nám lehce nastínit, čím byla tato tvorba specifi cká?
Výzkumným projektem, který se věnuje uměleckým fi lmům 
farmaceutické společnosti Sandoz, se zabývám tři roky. Zača-
la jsem v roce 2016, kdy jsem téma objevila a týkala se ho i má 
diplomová práce, jíž jsem zakončila studium na FAMU. A s pro-
jektem pokračuji dále v rámci doktorského studia. Jedná se totiž 
o unikátní soubor archivních fi lmových děl především z šedesátých 
a sedmdesátých let, která, přestože byla vyrobena na zakázku 
farmaceutické společnosti Sandoz, vykazují pozoruhodné 
umělecké kvality. Fenomén fi lmů Sandozu zároveň propojuji 
s ožehavým tématem výroby LSD, kterým společnost proslula – 
rozebírané fi lmy totiž vznikaly ve stejnou dobu a mnohdy oblast 
psychedelik více či méně otevřeně refl ektovaly.

www.leapetrikova.com

Přednášku Ley Petříkové můžete navštívit 15. 6. 
2019 na akci SEJF Pop-Up: Experimentální � lm. 
Více informací na www.facebook.com/sej� eplice
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23. 5. 2019 19:00 TEPLICE ZAHAJOVACÍ KONCERT Janoska Style goes Symphonic
čtvrtek Dům kultury Janoska Ensemble J. Strauss, F. Kreisler, F. Janoska

300 Kč Severočeská lharmonie Teplice J. Massenet, P. de Sarasate, R. Janoska
dirigent: Charles Olivieri-Munroe C. Portillo de la Luz, W. A. Mozart, N. Paganini

25. 5. 2019 16:00 JIMLÍN Epoque Quartet M. Smoczynski, Ch. Corea, J. Kučera
sobota Nový Hrad David Pokorný, Vladimír Klánský - housle A. Aslamas, P. Metheny, D. Reinhardt

120 Kč Vladimír Kroupa - viola, Vít Petrášek - violoncello D. Balakrishnan, V. Cosma, A. Piazzolla
koncert ve spolupráci s Novým Hradem Jimlín

27. 5. 2019 19:00 TEPLICE Apolon kvartet J. Haydn: Smyčcový kvartet G dur
pondělí Zahradní dům Silvie Hessová, Radek Křižanovský - housle E. Schulhoff: 5 kusů pro smyčcové kvarteto

120 Kč Pavel Ciprys – viola, Pavel Verner - violoncello L. Janáček: Smyčcový kvartet „Listy důvěrné“
28. 5. 2019 19:00 TEPLICE Mládí s lharmoniky B. Smetana: Hubička, A. Dvořák: Slovanský tanec č. 6

úterý Dům kultury Jan Čmejla - klavír F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro klavír g moll
160 Kč Severočeská lharmonie Teplice E. Grieg: Peer Gynt, K. Badelt: Piráti z Karibiku 

dirigent: Ladislav Cígler
koncert ve spolupráci se ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem

29. 5. 2019 19:00 DĚČÍN Mládí s lharmoniky B. Smetana: Hubička, A. Dvořák: Slovanský tanec č. 6
středa Městské divadlo Jan Čmejla - klavír F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro klavír g moll

200 Kč Severočeská lharmonie Teplice E. Grieg: Peer Gynt
dirigent: Ladislav Cígler 
koncert ve spolupráci se ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem

2. 6. 2019 16:00 OSEK Martinů Voices In the spiritual mood 
neděle Klášter umělecký vedoucí: Lukáš Vasilek

120 Kč
3. 6. 2019 19:00 TEPLICE Klavírní recitál L. van Beethoven: Sonáta č. 1 f moll, op. 2, č. 1

pondělí Zahradní dům Jung-Ah Lee - klavír (Jižní Korea) C. Debussy: Bergamská suita
120 Kč M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy

4. 6. 2019 19:00 CHOMUTOV Kolegium Symfonického orchestru Českého rozhlasu M. A. Charpentier: Te Deum, J. Pachelbel: Canon
úterý Kostel sv. Ignáce Vlastimil Kobrle - housle W. A. Mozart: Divertimento D dur

120 Kč A. Vivaldi Čtvero ročních dob
5. 6. 2019 19:00 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Pražské kytarové kvarteto J. Rodrigo, M. Ravel, M. de Falla 

středa Zámek Marek Velemínský, Matěj Freml Š. Rak, L. Sommer, Z. Lukáš
120 Kč Václav Kučera, Patrick Vacík J. W. Duarte

koncert ve spolupráci se zámkem Klášterec nad Ohří
6. 6. 2019 19:00 DUCHCOV Pavel Šporcl - housle L. van Beethoven: Egmont, předehra, op. 84

čtvrtek Nádvoří zámku Duchcov Severočeská lharmonie Teplice F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro housle e moll
100 Kč dirigent: Cornelius Volke (SRN) F. Mendelssohn-Bartholdy: Sen noci svatojánské, předehra

koncert ve spolupráci s Kulturním centrem Duchcov P. de Sarasate: Cikánské melodie
7. 6. 2019 19:00 LITOMĚŘICE Barocco sempre giovane J. S. Bach, P. Hindemith

pátek Bývalý jezuitský kostel Kristina Fialová - viola A. Vivaldi, G. Ph. Telemann
120 Kč koncert ve spolupráci se Severočeskou galerií Litoměřice W. A. Mozart, C. M. von Weber

10. 6. 2019 19:00 TEPLICE Kubelíkovo trio L. van Beethoven: Trio B dur, op. 97 č. 7 „Arcivévodské“
pondělí Zahradní dům Shizuka Ishikawa - housle, Karel Fiala - violoncello C. Franck: Trio �s moll, op. 1 č. 1

120 Kč Kvita Bilynská - klavír
11. 6. 2019 19:00 MOST Jana Boušková - harfa W. A. Mozart: Sonáta, A. Dvořák: Americká svita 

úterý Kostel Nanebevzetí P. Marie Sooji Kim - housle (Jižní Korea) A. Dvořák: Humoreska, C. Saint-Saëns: Fantasie 
120 Kč B. Smetana: Vltava, L. Spohr: Sonáta c moll

13. 6. 2019 19:00 TEPLICE Severočeská lharmonie Teplice A. Dvořák: Othello
čtvrtek Dům kultury Teplice Vladislav Fedorov - klavír (Rusko) L. van Beethoven: Koncert pro klavír č. 3 c moll

160 Kč dirigenti: Claudio Novati (Itálie), Valentin Egel (SRN), P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 6 „Patetická“
Ustina Dubitsky (Ukrajina), Gábor Hontvári (Maďarsko)
Mauro Mariani (Itálie)
koncert ve spolupráci s Musikhochschule Franz Liszt Weimar

15. 6. 2019 19:00 TEPLICE Siri Karoline Thornhill - soprán (Norsko) J. M. Wolfram - jubileum 2019
sobota Rokokový sál zámku Johannes Klüser - tenor (SRN) Sechs neue Lieder, Sechs serbische Lieder 

120 Kč Karel Chudý - violoncello, Tomáš Spurný - klavír Vier Lieder für Madame Anna Wildner a další 
16. 6. 2019 16:00 OSEK Atlantis collegium G. Ph. Telemann, G. F. Händel

neděle Klášter Petr Nouzovský – violoncello A. Vivaldi, G. B. Cervetto
120 Kč umělecký vedoucí: Vítězslav Podrazil – cembalo H. I. Biber

17. 6. 2019 19:00 TEPLICE Komorní orchestr České lharmonie G. Puccini: Chryzantémy
pondělí Zahradní dům W. A. Mozart: Divertimento D dur, KV 136

120 Kč O. Respighi: Antické tance, A. Dvořák: Serenáda E dur
19. 6. 2019 19:00 VELKÉ BŘEZNO Bohuslav Matoušek - housle W. A. Mozart: Sonáta G Dur, KV 301

středa Zámek Miroslav Sekera - klavír L. van Beethoven: Sonáta č. 1 D Dur
160 Kč Otakar Brousek - mluvené slovo A. Dvořák: Sonatina G Dur, op. 100

koncert ve spolupráci se zámkem Velké Březno B. Smetana: Z domoviny, 1. a 2. díl
20. 6. 2019 19:00 TEPLICE ZÁVĚREČNÝ KONCERT L. van Beethoven: Missa solemnis

čtvrtek Dům kultury Marta Reichelová - soprán, Barbora Polášková - alt
300 Kč Jaroslav Březina - tenor, Martin Gurbal´ - bas

Český lharmonický sbor Brno, sbormistr: Petr Fiala
Severočeská lharmonie Teplice
dirigent: Petr Vronský

HUDEBNÍ FESTIVAL
LUDWIGA VAN BEETHOVENA 201955.

Pod záštitou primátora statutárního města Teplice Bc. Hynka Hanzy a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

Festival podporují

Města 
Litoměřice, Děčín, Osek, Chomutov a Klášterec n. O.

FESTIVALOVÉ KONCERTY V TEPLICÍCH:
od 18. 3. 2019

Pokladna Domu kultury Teplice
pondělí - pátek 9:00 - 20:15 hodin

sobota - neděle 13:00 - 20:15 hodin
Telefon: 417 515 940, 417 515 925

e-mail: pokladna@dkteplice.cz
online rezervace: www.dkteplice.cz

FESTIVALOVÉ KONCERTY MIMO TEPLICE:
v místě konání koncertu vždy hodinu před jeho začátkem

Předprodej a rezervace vstupenekOciální partneři festivalu

Z pověření statutárního města Teplice festival pořádá 
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Před 71 lety se narodil v slovenských Nových Zámcích, ještě před dovršením dvacítky 
emigroval do Spojených států. Pracoval jako kadeřník a vizážista, nejvíc se ale 
proslavil jako fotograf slavných osobností, především z módního prostředí, ikonické 
jsou jeho mužské akty. Robert Vano pracoval pro světoznámé časopisy Cosmopolitan, 
Harper´s Bazaar nebo Elle. Nyní umělec, který zažil život jako na houpačce, nechyběly 
v něm ani drogy a alkohol, pracuje jako fotograf na volné noze. Od roku 1995 žije 
v České republice. Od 5. května až do července budou jeho slavné i nové fotografie 
k vidění v Teplicích, vystavovat bude v Bartholomeus Gallery Café. 

Robert
Vano

v Bartholomeus Gallery Café Teplice
od 5. května
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Na co se vaši fanoušci, ale i ti návštěvníci, 
kteří vaší tvorbu tolik neznají, můžou těšit? 

Bude to výstava dvou set kusů mých foto-
grafií; takový průřez od začátku, tedy od roku 
1968, až do současnosti. Málokdy jsem měl vý-
stavu s tolika fotografiemi, většinou na takové 
množství nebyl prostor. 

Vaše výstava tak zaplní celou galerii 
bývalého protestanského kostela sv. 
Bartoloměje. To je pocta, ne? 

Ano, je! Abych byl upřímný, tak ale 
moc nevím, protože vše nechávám na 
lidech, kteří mé akce připravují na těch 
místech, kde se konají. Říkám jim, ať 
si vyberou. Na  každém místě to vní-
mají jinak. Například kdybych vysta-
voval tam, kde jsou hodně věřící, tak 
nemůžu vybrat fotky kluků s velkými 
přirozeními. 

Takže na těch lidech necháváte 
velkou zodpovědnost. 

To je pravda, ale nemůže se stát, že 
vyberou nějaké fotky, které by se mi 
nelíbily, takové tam prostě nejsou. 
Za  50 let focení mám soubor čtyř 
stovek fotek, které mám rád. Jen mi 
vadí, když vyberou převážně hrušky 
a rajčata a pak mi řeknou, že jsem 
fotograf zátiší. Ale klient má vždy 
pravdu, když platí, i  když někdy 
nevidí rozdíl mezi sezonou a fazo-
nou. (smích) Jiné to je, když dělám 
knihu. Do té mi nikdo nemluví; 
vyberu si do ní, co mám rád.

 
Co tedy fotíte nejradši? 

Fotím čtyři věci – holky, kluky, 
zátiší a krajinky. Nekoupíte si ob-
raz nahé holky do ložnice, protože 
paní, se kterou spíte, vám vyčte, že je tam zadek 
modelky, a ne její. Nekoupíte ani kluka, i když 
by se vám třeba líbil, protože vám řekne, že jste 
teplý. Tak radši koupíte zátiší, tulipány, to ni-
komu nevadí. Fotit jen to, co mám rád, by mě 
neuživilo. Proto od  pondělí do  pátku pracuji 
za peníze na zakázky, reklama a  tak, v  sobotu 
a  v  neděli pak dělám to, co mám rád. Já rád 
fotím kluky. Někdy mě lidi štvou, tak chci být 
sám. Jdu do parku a fotím tam kytky. 

Na severu Čech už jste vystavoval 
mnohokrát. Zůstala vám některá z těch 
výstav v paměti? 

Omlouvám se, ale nezůstala. Bylo toho 
opravdu hodně. Já neřídím, vždy se nechám 
přivézt. Takže si ani neprohlédnu město. Kdy-
bych ho měl, přijel bych dříve a do zahájení vý-
stavy bych se na nějaké krásy šel podívat, pak 
by se mi to třeba s tou výstavou spojilo a byla 
by nezapomenutelná. Ale pamatuji si, že jsem 
fotil v  Chomutově hokejisty na  kalendář. To 

bylo super, byl jsem rád, že nemusím fotit ho-
kej, ale jen ty lidi. (úsměv) Fotil jsem polonahé 
sportovce, každého jinak. Byli mladí, to mě po-
řád baví. Ale kdybych měl fotit hokej, tak bych 
nevěděl, co fotit a byl by to průser. Člověk by 
měl fotit, co umí. Jednou jsem byl na svatbě, že-
nichovi tam cpali lžicí do pusy polévku, neměl 
svojí, já pořád čekal, že mu ji přinesou. Nepři-
nesli a byl konec. Neměl jsem ani jednu fotku. 

Máte ještě nějaké 
koníčky? Třeba výlety? 

Nechodím na výlety, protože celý můj život 
byl výlet. Pro mě je dovolená, když jsem doma. 
Vypnu telefon a mám klid. Do toho si vařím, 
pohoda. 

Takže koníčkem je vaření? 
Musím přeci jíst. Dá se sice jít do restaura-

ce, ale tam nikdy nevím, co mi do  jídla dají. 
Dělal jsem v restauraci, myl nádobí. Když jídlo 
někdo vrátil zpátky, tak jsme tam naplivali, na-
čůrali. Možná, že se to už změnilo, ale kluci, co 
dělají v restauracích, mi říkali, že je to stejné. 

V květnu slavíte 71. narozeniny, což je 
důchodový věk. Přemýšlel jste někdy, 
že necháte focení, že budete v důchodu 
a budete mít klid. 

Můj klid je, když dělám fotky. A jak jsem ří-
kal, když potřebuju klid, vypnu telefon. Focení 
je koníček, který mě uživí. To je něco parád-

ního, ne každý má takové štěstí. Je možné, že 
kdybych měl rodinu, ženy, děti, psa, porsche, 
tak se focením neuživím. Tak, jak to mám, mi 
vyhovuje, dává mi to svobodu, nemusím se 
o  nikoho starat. Vidím to u  kamarádů. Když 
chcete mít problém, pořiďte si rodinu, nebo 
stačí si koupit auto. 

Svoboda je pro vás zkrátka hodně důležitá. 
Ano. Ale nevím, jak to dopadne. Moje ma-

mina říkala, že to dopadne špatně. Že skon-
čím na  vozíku, že se o  mě nikdo 
nepostará. 

Měl jste někdy výčitky, že nežijete 
tak, jak by maminka chtěla? 

Ne. Pořád mám pocit, že to jede, 
že nebyla žádná revoluce. Že je to po-
řád stejné. Je mi fajn. 

Čekáte tedy na něco přelomového? 
Nečekám. Čekám jen na další den. 

A pak na další. Žiju ze dne na den. 

Život si tak umíte užívat. 
Chtěl jsem být fotograf. To se mi spl-

nilo. Nemám žádné další sny a  přání. 
Chci být zdravý a být tu dlouho. A dě-
lat, co mám rád. 

To je váš hlavní motor? 
Těším se na to, jak ráno, když vstanu, 

otevřu okno. Nic mě nebolí, ani tělo, ani 
duše. Jen nevím, jak dlouho to tak bude. 
Chci, aby to bylo co nejdéle. 

A snažíte se pořád učit něco nového? 
To ne, na to nezbývá čas. To bych mu-

sel vědět, že tu budu 120 let. Pak bych se 
třeba začal učit fotit sport nebo ty svatby. 
(smích)

Sledujete trendy? Doba je teď taková, že se 
fotky hodně upravují, retušují. 

Já nevím. Nestarám se o  to, co dělají druzí 
lidé. Starám se o svoji fotku. Když je vám 20, 
tak to sledujete. Ale trendy trvají 14 dní. Když 
se to dělá, jak se má, tak je trend na věky. Jsou 
tendy a  štýl. Já to dělám tak, jak se to dělá 
od pradávna. Od Michelangela se nic nezmě-
nilo. Světlo je pořád stejné, pořád jsme v třetí 
dimenzi. Když 500 let nikdo nic nevymyslel, 
tak je nějaký trend ztráta času. 

Ale technika je jiná. 
Ta může být jakákoliv. Není to jen o té kra-

bici, se kterou člověk fotí. Miroslav Tichý fotil 
na mýdlovou krabici, byl to bezdomovec, byd-
lel v Kyjově pod mostem. On je trend na věky, 
jeho fotky jsou vystavené v slavné galerii Pom-
pidou. Opravdu to není o technice, ale o emo-
cích. A  konec musí být ruční práce. Já fotím 
pořád to stejné.
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Motýlí dům
Opuštěný chrám jihovýchodní 

Asie pohlcený okolní vegetací, 
tropický deštný prales o  ploše 
150 m2, více jak šestistovka exo-
tických motýlů z  celého světa. 
To všechno můžete vidět a zažít 
na  vlastní kůži v motýlím domě 
Papilonia v  centru Prahy, v  bu-
dově hračkářství Hamleys.Mů-
žete si z bezprostřední blízkosti 
bez barier prohlédnout např. 
motýla s  rozpětím až 20 cm, při 
trošce štěstí budete svědky toho, 
jak se právě motýl líhne z kukly. 
Motýli pocházejí ze všech koutů 
světa – od  Jižní Ameriky, Mexi-
ka, Thajska, Filipín, Malaysie až 
po  Subsaharskou Afriku či Aus-
trálii. Každý den, bez ohledu 
na počasí či roční dobu, je proto 
v  Papilonii stálá teplota 28 °C 

a vzdušná vlhkost jako v pralese. 
Pokud si oblečete žluté ošacení 
a  navoníte se květinovou vůní, 
máte vysokou pravděpodobnost, 
že si vás nějaký ten okřídlený 
krasavec oblíbí a  přistane Vám 
třeba na rameni. (papilonia.cz)

Tip na KINO - Putování 
se sobíkem

Francouzsko-finsko-norský 
rodinný film provází sobíka Ailu 
od  jeho narození až po  dospě-
lost. Ailo putuje se sobím stá-
dem úžasnou, milou i nebezpeč-
nou přírodou za pastvišti v  létě 
a zpět zase na zimu. Cestou film 
nabízí pohledy do  krás přírody 
a  také do  života dalších zvířat 
žijících v  tomto bílém zasněže-
ném kraji za  polárním kruhem. 
Roztomilý potrhlý hranostaj, ve-
verka a její dojemné čekání až ji 
rozmrzne ledem obalená šiška 
a bude mít co k jídlu, tchoři, liš-
ky, rosomák. Úžasná je reportáž 
o  smečce vlků a  jejich štvanici 
za  potravou. Je sympatické, jak 
se tvůrci filmu dovedli vystří-
hat drastickým krvavým scénám 

a  přitom nic neslevili z  obrazu 
drsného života zvířat v  ledové 
krajině. Zážitek podtrhuje ko-
mentář čtený Markem Ebenem. 
Film je dlouhý téměř hodinu 
a  půl. Pro malé děti je vhodný 
zejména tam, kde větší zvídavost 
k přírodě už u nich rodiče vypo-
zorovali.

hory v  Sasku Lilienstein a  Pap-
stein. Vyhlídka je zpřístupněna 
celoročně a  není zde vybíráno 
žádné vstupné. Doporučujeme 
parkovat u kostela v obci Růžová 
a odsud se vydat pěšky směrem 
na Pastevní vrch. Cestu zvládnou 
i  děti, které jistě ocení občer-
stvení a hřiště pod rozhlednou.

DISCGOLF – rodinná hra 
v přírodě

DiscGolf (frisbeegolf) je spor-
tovní volnočasová aktivita ob-
líbená po  celém světě. Podobá 
se klasickému golfu, jen místo 
holí, míčků a  jamek se používá 
létající talíř (frisbee) a speciální 
koše. Pravidla nejsou nikterak 
složitá, během krátké chvilky se 
ho naučí hrát i malé děti. Cílem 
hry je trefit létající talíř na  cíle 
(koš) s  co nejmenším počtem 
bodů. Tento sport nevyžaduje 
větší fyzickou zdatnost a  hrát 
jej mohou opravdu všichni bez 
ohledu na věk či pohlaví. Ke hra-
ní je speciální discgolfový disk. 
V České republice již vzniklo ko-
lem 70 hřišť. Bývají v zámeckých 
parcích, lesoparcích, v  lázeň-
ských komplexech i  rekreačních 
areálech. Pro návštěvu nepotře-
bujete být členem žádného gol-

Šluknov - výstava 
Hlavolamy

Veleúspěšná výstava se z Loun 
stěhuje do  Šluknova. Šluknov-
ský zámek vás zve na zajímavou 
a  poutavou interaktivní výstavu 
Hlavolamy. Na výstavě jsou k vi-
dění a rozluštění nejstarší hlavo-
lamy světa zpracované výtvarnicí 
Věrou Tataro – například Ramse-
sova hvězda, Dürerův čtverec, 
mosty v  Königsbergu, první kří-
žovka v původním znění a další 
zajímavosti. Zároveň si návštěv-
níci mohou prohlédnout největší 
evropský hlavolam Big Pelikan 
nebo zkusit vyndat obřího ježka 
z klece. Součástí výstavy je i hla-
volamová herna. Výstavu můžete 
navštívit každý den, včetně ví-
kendů od  9 do  11:30 a  od  12:30 
do  17:00 hodin. K  vidění bude 
až do  soboty 29.června 2019 
do  20:00 hodin. Vstupné je 50,-
Kč/dospělí a 30,-Kč/děti.

(mestosluknov.cz)

Miss Rozhledna 2018 - 
Růženka

Na  základě vyhlášené ankety 
Klubu přátel rozhleden se stala 
Růženka vítězkou a pyšní se titu-
lem Rozhledna roku 2018. Místní 
ji nenazvou jinak než „bradavka 
na kopci“. Růženka je výjimečná 
svým ojedinělým vzhledem. Ně-
komu připomíná mimozemskou 
loď, jinému medůzu s  velkýma 
očima. Je betonová, vysoká pou-

hých 6,2 metru a  vede k  ní pár 
schodů. I  přes svou malou výš-
ku z  ní však vidíte do  širokého 
okolí. Díky kruhovému výhledu 
máte možnost vidět stolovou 
horu s  Děčínským Sněžníkem, 
vrchy Studený, Růžák, Pravčic-
kou bránu, České středohoří, 
Lužické hory, dokonce i  stolové 

K A M Ka
pro děti a rodiče

Kolaři po zimě, jedeme!
Pokud rádi s rodinou výletíte na kole, je pro vás cyklotrasa 

z Kadaně do Klášterce na Ohří ideální volbou. Jedná se o té-
měř 100% samostatnou cyklostezku v délce kolem 8 km jed-
ním směrem. Začněte v Kadani na Nábřeží Maxipsa Fíka, proti 
proudu malebné Ohře. Trasa není náročná, pojedete převážně 
po rovinatém povrchu z kaleného štěrku. Podél trati jsou od-
počívadla a  informační tabule. Děti jistě ocení kovové herní 
prvky. Hodně zajímavá je unikátní lávka, která vás přivede 
k přes řeku. Lávku tvoří 81 m dlouhá ocelová konstrukce, která 
je ukotvena ve skále na rámec. V úseku pod Suchým Dolem 
se rozprostře panorama na město Klášterec nad Ohří a Kruš-
né hory ( Měděnec a Klínovec). Na zpáteční cestu se obraťte 
v malebné klášterecké zámecké zahradě, kde si napřed tro-
chu polenošte v trávě nebo na lavičce. A krásný zámek! V In-
formačním centru města Kadaně je možno zapůjčit dámská, 
pánská i dětská kola, také elektrokola. Lépe je si je napřed 
zarezervovat. Parkování autem na náměstí v Kadani je za po-
platek, o víkendu zdarma. 
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773 791 438
HVĚZDÁRNA

TEPLICE
hapteplice.cz

facebook.com/HaPTeplice

OTEVŘENO: PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE

fového klubu, vstup na  většinu 
hřišť je zdarma a je také obvykle 
možnost si talíř na hřišti zapůjčit. 
A kde najdete nejbližší discgolfo-
vá hříště v našem kraji? Teplice - 
park Na Letné, Osek - Na Lukách, 
Duchcov - park Boženy Němcové, 
Kadaň - Roosveltovy sady nebo 
Česká Lípa - lesopark u Střelni-
ce a pravděpodobně i  v dalších 
městech. (discgolfovahriste.cz) 

Něco pro kluky 
každého věku

Již třetím rokem Národní tech-
nické muzeum zpřístupnilo Že-
lezniční depozitář v  Chomutově 
a  zve k  prohlídcenejvětší státní 
sbírky kolejových vozidel u  nás. 

K D Y
pro děti a rodiče

Návštěvníci si mohou prohléd-
nout na  100 kolejových vozidel 
nejrůznějších typů a  rozchodů. 
K vidění jsou např. nejstarší ex-
ponát parní lokomotiva „Don-
nersberg“ z  roku 1870, oblíbený 
„Albatros“, držitel českosloven-
ského rychlostního rekordu 
z  roku 1964, parní lokomotiva 
„Kafemlejnek“, dieselelektrická 
lokomotiva zvaná „Brejlovec“, 
historické drezíny, elektrické 
a motorové lokomotivy, salonní, 
osobní i motorové vozy, ale i vo-
zidla teprve nedávno vyřazená 
z provozu u Českých drah. Želez-
niční depozitář se nachází v sou-
sedství areálu depa Českých 
drah v  Chomutově, přístup je 
z Černovické ulice. Kdy? Otevře-
no je čtyři dny v  týdnu, čtvrtek 
až neděle a státní svátky od 9.00 
do 17.00 hodin.  (ntm.cz)

Projděte se 
do pohádky, do Vaňova 
a zas zpátky

Už jste při procházce lesem 
někdy potkali Rumcajse nebo 
vodníka? Pokud ne, vydejte se 
do  pohádkového lesa ve  Vaňo-
vě. Na  turistické trase v  délce 
5 km Vás a Vaše dítka čeká milé 
překvapení a budete se na ces-
tě potkávat s různými pohádko-
vými bytostmi a  zvířátky (např. 
Rumcajs, Manka a  Cipísek, 

Botanická zahrada Teplice zve k návštěvě
Ve venkovní expozici právě kvete velké množství
cibulovin, k nimž záhy přibudou pestrobarevné
azalky a rododendrony. Od poloviny května pak potěší
sezónní výsadba polopouštních oblastí Mexika a Chile.
Mimo stálých expozic lákají i dvě výstavy.
V tropickém skleníku jsou nově nainstalovány velkoplošné panely, které 
ukazují pestrost botanických orchidejí a jejich stanovišť.
Druhá, dlouhodobá výstava, zavádí do exotického Vietnamu, kde 
prostřednictvím fotografií seznamuje s každodenním životem obyvatel, 
jejich zvyky i fascinující přírodou.

Neptun, mnich, Madona, vod-
ník, liška, pes, puma, jezevec, 
apod.). Za  pohádkou se dosta-
nete autobusem číslo 15 ze za-
stávky Divadlo, výstupní stanice 
Hřbitov. Odbočte pod viadukt 
a  za  viaduktem pokračujte vle-
vo po  zelené turistické značce 
směr Dolní Zálezly.

Nad Vaňovem můžete také 
rovnou navštívit jeden z  nej-
vyšších vodopádů Českého 
Středohoří, který se nachází 
na  Podlešínském potoce. K  vo-
dopádu vedou dvě cesty, první 
vede po zelené turistické znač-
ce od  zámečku Větruše, druhá 
kratší cesta je z  Vaňova, kde 
se přímo pod skalní Vyhlídkou 
s  názvem Vrkoč dá zaparkovat 
a pak je to už asi jen 500 metrů 
k vodopádu. 

(usti-nad-labem.cz)
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Oba závody patří do  japonské 
společnosti Asahi Glass Company 
s více než stoletou tradicí. Chude-
řická sklárna vyrábí sklo nepře-
tržitě od  roku 1925 a  specializuje 
se na  výrobu skel pro automobi-
lový průmysl - čelní, boční, zadní 
i  střešní. Každý šestý automobil 
vyrobený v  Evropě má všechna 
skla právě z  Chudeřic. Zdejší 
sklárna patří mezi deset největších 
zaměstnavatelů v  automobilo-
vém průmyslu v  České republice. 
Od roku 2012 vytvořila přes 1 000 
nových pracovních míst. 

Vedení společnosti si dobře 
uvědomuje, že její prosperitu tvo-
ří lidé. Proto věnuje jejich rozvoji 
a  spokojenosti náležitou pozor-
nost. Každý rok realizuje kolem 
150 nových projektů pro budouc-
nost společnosti a  jejích zaměst-
nanců. Do nových technologií in-
vestuje 450 milionů korun ročně, 
dalších téměř 30 milionů korun 
věnuje na  zaměstnanecké výhody 
a  benefity, které svým rozsahem 
patří k nejlepším programům v re-
gionu. Pojďme se na některé z nich 
konkrétně podívat. 

Okres Teplice je historicky i v současnosti 
spojen s lázněmi, fotbalem a sklářstvím. 
Poslední jmenovaný obor má hned dvě 
zastoupení - AGC Flat Glass Czech v Teplicích 
a AGC Automotive Czech v Chudeřicích. A právě 
tomuto závodu, jeho produkci a benefitech 
pro zaměstnance se teď chceme věnovat.

Proč být „Hrdej na Chudeřice“

www.agc-automotive.com

MZDY. Tarify jsou odstupňovány podle zařazení v  pracovních kate-
goriích a  pohybují se v  dělnických kategoriích ve  směnném provozu 
od  13  800 do  26  380 korun, u  technickohospodářských pracovníků 
od 17 900 do 30 350 korun. Po 12 odpracovaných měsících bez neomlu-
vené absence mají obě kategorie nárok na 13. a 14. mzdu a příplatky, 
vyplývající z Kolektivní smlouvy. Jedná se o přesčasy (30 % průměrného 
výdělku), práci ve svátek (100 %), práci v noci (20%) a práci o sobotách 
a nedělích (15 %). 

CAFETERIA. Je internetová apli-
kace, v níž si mohou zaměstnanci 
nakoupit zboží a služby stejně jako 
v  e-shopu. Místo peněz využívají 
body, které společnost přidělu-
je podle toho, jak dlouho ve  fir-
mě pracují ve  výši od  3  600 až 
do 9 000 korun za rok. A co všech-
no si mohou koupit? Volnočaso-
vé aktivity jakými jsou dovolená, 
sport, kultura, vzdělávání, zdraví, 
zážitky i další benefity. 

NADSTANDARD. Kromě toho 
mohou získat příspěvek a  penzij-
ní, kapitálové či investiční život-
ní pojištění až 1  000 Kč měsíčně, 
příspěvek na  dětskou rekreaci až 7  200 Kč na  jednoho potomka. Za-
městnavatel uhradí pro dělnické profese dvoutýdenní pobyt v lázních, 
pro technickohospodářské pracovníky pak víkendový pobyt. Každý za-
městnanec chudeřické sklárny má nárok na 5 týdnů dovolené. 

PRACOVNÍ VOLNO. V  případě nemoci mohou zaměstnanci 
po uplynutí zkušební doby využít tzv. Sick day, jinými slovy proplacené 
dvě směny za rok (při 12 hodinové směně), tři pracovní směny za rok 
(při 8 hodinové směně). Zaměstnavatel poskytuje výhody s náhradou 
mzdy při narození dítěte, stěhování, svatbě, ale i úmrtí v rodinách. 

Takto vstřícných firem v regionu mnoho není. Je mnoho důvodů, proč 
být „Hrdej na Chudeřice!“ 
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Absolventka Pedagogické fa-
kulty dlouhá léta učila na  lito-
měřickém gymnáziu, postupem 
času se vrátila i  do  sportovní 
sféry coby členka Výkonného 
výboru Českého olympijského 
svazu, pracovala i  ve  vedení 
Klubu fair play, jehož je už 12 let 
předsedkyní. Přestože je paní 
Květa Jeriová-Pecková v důcho-
du, stále je velmi aktivní, vol-
ného času jí prý nijak výrazně 
nepřibylo. 

Květa Jeriová-Pecková

Na zimních olympijských hrách v letech 1980 a 1984 získala tři medaile, dvě 
bronzové a jednu stříbrnou. Tehdy běžkyni na lyžích Květu Jeriovou znal každý 
sportovní fanoušek. Brzy na to aktivní sportovní kariéru ukončila. Provdala se 
za veslaře Zdeňka Pecku, za kterým se přestěhovala na Litoměřicko. 

Co vás v  současné době nej-
více naplňuje? Je pro vás pohyb 
stále důležitý? Říká se, že když 
v  pozdějším věku člověk na  něj 
rezignuje, může to s  ním jít 
z  kopce po  psychické i  fyzické 
stránce…

V  mém životě je to především 
pohyb, který jsem vždy k  živo-
tu potřebovala. V  mládí nebyl 
na sport čas ani podmínky, natož 
finance. Museli jsme doma celý 
rok pomáhat, tatínek byl soukro-

mý zemědělec až do  roku 1969. 
Teprve když zemřel, mohla jsem 
se věnovat lyžování. Dnes se stále 
snažím pohybovat, ráno pravi-
delně cvičím, když napadne sníh, 
ráda se svezu na  lyžích, v  létě 
na kole. Běhat už se mně moc ne-
chce, preferuji svižnou chůzi.

Před dvěma roky jste prohlá-
sila, že si po odchodu z  litomě-
řického gymnázia teprve zvy-
káte na  novou seniorskou roli. 

Zvykla jste si? Nebo si díky svým 
aktivitám jako seniorka nepři-
padáte?

Jsem sice již v důchodu, ale času 
mi nijak výrazně nepřibylo. Stále 
mám v diáři úkoly, které se vážou 
k mé práci, stále mám jasný plán, 
co musím zítra, za  týden, za  půl 
roku udělat.

Jak se na  Litoměřicku žije 
ženě, která prožila mládí pod 
Krkonošemi? 

Život na Litoměřicku jsem dob-
rovolně zvolila před 34 lety. Šla 
jsem sem za  svým mužem, od-
hodlaná snášet s  ním dobré i  zlé. 
Je to jiný kraj, než ve kterém jsem 
vyrostla a v mnohém to pro mne 
bylo dost složité. Jsou místa, která 
tu mám ráda, ale můj rodný kraj 
pro mne pořád znamená víc.

U sportu jste i v  roli předsed-
kyně Klubu fair play při ČOV. 
Co vše tato pozice obnáší? Máte 
hlavní slovo při výběru sportov-
ců, kteří jsou pro své chování na-
vrženi na ocenění?

V  Českém klubu fair play pra-
cuji již 26 let, z  toho 12 let jako 
jeho předsedkyně. Je to dobro-
volná funkce, spolu se mnou je 
v  Předsednictvu dalších deset 
lidí. Všechno podstatné řeší právě 
Předsednictvo ČKFP, ale kromě 
cen FP je tu i  řada dalších úkolů. 
Návrhy na  ocenění podávají lidé 
ze všech veřejných sfér. Na nás je, 
abychom to zvážili a rozhodli, ale 
to je jen část naší práce.

Jakou roli hrají při vyhlašová-
ní sportovci z  Ústeckého kraje? 
Je jich v  porovnání s  ostatními 
méně, nebo naopak více?

V  Ústeckém kraji jsme zatím 
moc lidí neocenili. Mezi ty nejzná-
mější a  zároveň nejvýznamnější 
patří Patrik Spěšný, který byl tehdy 
brankářem hokejového Litvínova. 
Soupeř se ho před zápasem poku-
sil přesvědčit, aby mu pomohl vý-
sledek ovlivnit, on ale nesouhlasil 
a vše sdělil svému trenérovi. Mys-
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lím, že jeho počin ukazuje, jak je 
těžké postavit se praktikám, které 
někomu zřejmě mohou připadat 
použitelné a normální. Patrik měl 
nejen prvotní odvahu, ale musel 
čelit i  následkům. Mnozí mu to 
měli za zlé, byl označen za „prás-
kače“. Později dostal i  evropskou 
cenu fair play, to je důkaz, že právě 
to je příklad, jak v podobných si-
tuacích reagovat.

Na  současnou generaci jsou 
protichůdné názory. Jedni říka-
jí, že nemá úctu ke starším, že jí 
fair play nic neříká. Druzí jsou 
toho mínění, že to s  ní není až 
tak špatné. Jaký máte na ni názor 
coby bývalá pedagožka, která se 
s mládeží setkávala denně?

Myslím, že současná mládež má 
podobné problémy, jako jsme řeši-
li před lety my. Také má tendenci 
být kritická, ale nelze jim upřít, 
že zpravidla mají snahu být lepší 
než my, pracují na  sobě. Myslím, 
že naše společnost si příliš neváží 
lidí, kteří něco dokázali, nepři-
pomíná, že tady byly vytvořeny 
hodnoty, na kterých nyní stavíme. 
Není to, dle mého, ani tak vina 
mladé generace, ale obecně myšle-
ní celé společnosti.

V  minulosti jste kandidova-
la do  Senátu, kandidovala jste 
i  v  krajských volbách, bohužel 
neúspěšně. Jaké mínění jste si 
udělala o  prostředí, ve  kterém 
se pohybují politici? Byla jste 
z něho zklamaná?

Moje kandidatura do  Senátu 
i  do  krajského zastupitelstva 
byla v  obou případech na  přání 
určité skupiny lidí. Já jsem 
se tehdy nechala přesvědčit, 
abych to zkusila. Svět politiky 

mně ale blízký není, i  když se 
vlastně denně s  výsledky jejich 
rozhodnutí setkáváme. Ze své 
pozice nemohu posoudit, jaký 
svět politiky doopravdy je, ale 
cítím, že to není moje parketa.

Hraje fair play naše společ-
nost? Je zdravá? Nebo v  ní je 
něco, co se vám nelíbí?

Co se mně ve společnosti nelíbí? 
Negativismus. Žijeme v  klimatic-
ky příznivé části planety, máme se 
relativně dobře, mnozí si ale přesto 
stěžují. Pokud chceme něco zlep-
šit, každý nechť to zkusí u sebe.

Nemáte někdy pocit, že nega-
tivní atmosféru ve  společnosti 
vytvářejí média? Těch negativ-
ních zpráv a bulvárních příspěv-
ků je na  můj vkus až příliš…. 
Pozitivním skutkům včetně činů 
fair play sportovců i obyčejných 
lidí se nevěnuje tolik pozornos-
ti, jako se věnuje těm negativ-
ním.

Ano máte pravdu. Pokud si pus-
títe jakékoliv zprávy, mám dojem, 

že tam vždy převládají ty negativ-
ní. To pak vytváří dojem, že všech-
no je špatně.

Jak byste vlastně definovala 
fair play? Máte nějakou svou 
vlastní definici?

Jak bych definovala fair play? 
Jako obyčejnou slušnost, respekt 
a snahu, chovat se přátelsky.

Pojďme si na  chvíli povídat 
o lyžování. Kam se od doby, kdy 
jste sama závodila, posunulo? 

Lyžování má momentálně ne-
příliš výrazné výsledky. Sleduji 
vše dost zpovzdálí, mám jen spo-
radické informace. Ráda bych ale 
vyzdvihla Kateřinu Smutnou. Její 
výsledky patří extratřídě a je urči-
tě škoda, že ve svém nejproduktiv-
nějším období reprezentovala Ra-
kousko. Myslím, že i to je ukázka, 
jak prapodivně se některé situace 
v lyžařském svazu řeší.

Jak je na tom lyžování v Ústec-
kém kraji? Není vinou nepříliš 
dobrých klimatických podmínek 

předem odsouzeno k neúspěchu? 
Může být konkurenceschopné?

V Ústeckém kraji jsou podmín-
ky pro běžecké lyžování poměrně 
dobré. Ale nemohu posoudit prá-
ci v  oddílech ani kvalitu trenérů. 
Tomu jsem dost vzdálena.

Ve  školách je v  rámci těles-
né výchovy populární florbal. 
V minulosti ale patřilo i lyžování 
do osnov TV, že?

V  osnovách hodin tělocviku 
na školách je lyžování stále. Lyžař-
ské kursy většina škol neustále drží 
a  mnoho dětí se tak alespoň jed-
nou v životě postaví na sjezdovky. 
Horší už je to běžkami, na kterých 
můžete skutečně lyžovat v terénu, 
nejen sjíždět z  kopce. Pokud se 
děti na kursu postaví na lyže, které 
nejsou alespoň průměrně připra-
vené na  konkrétní sníh, znechutí 
je to. Každý lyžařský instruktor by 
měl mít základní povědomí, jak 
lyže připravit a nenechat žáky zby-
tečně se trápit na  nenamazaných 
lyžích.

Pro vás byla nejvíc olympiáda. 
Je i  nyní pro sportovce tou nej-
vyšší metou?

Olympijské hry byly, jsou a bu-
dou nejsledovanějším sportovním 
svátkem s  nejkvalitnějšími výko-
ny. Možná, že to někteří tak nema-
jí, ale pro mne to byl sen, který se 
mi podařil splnit.

Kde vlastně máte medai-
le z  olympiád? Máte je stále 
na očích? 

Medaile mám ve vitríně, doma. 
Jsou pro mne určitých symbolem. 
Dnes se mi však zdá, že mnohem 
podstatnější, než počet a  kvalita 
medailí, je to, co mě sport naučil.

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

www.vyhodnereality.cz
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Zimní stadion v  ulici S. K. Ne-
umanna je bez přerušení šest de-
kád dějištěm zápasů, ve kterých se 
na  ledě představili všichni repre-
zentanti Československa a  později 
České republiky. Je domovem klu-
bu, který pro náš hokej vychoval 
plejádu vynikajících sportovců. 
Jména jako Bubla, Hlinka, Růžička, 
Reichel, Šlégr nebo Ručinský patří 
k nesmrtelným legendám.

„Cheza“, jak fandové mužstvu 
s  oblibou říkají, zažila celou řadu 
vzestupů a  pádů. Před čtyřmi lety 
se s  černožluté popelky stala krá-
lovna, chemici totiž zvedli nad hla-
vu vysněný pohár pro vítěze. Poté 
nastaly hubenější roky, Litvínovští 
hráli dvakrát baráž o setrvání mezi 

Litvínov, místo, kde vládne ligový hokej. Je to k nevíře, ale 
fanoušci v malém podkrušnohorském městečku mají možnost 
sledovat ty nejlepší hráče naší země už 60 let. 

elitou, disponují ale celou řadou 
nadějných mladíků, kteří jsou vel-
kým příslibem do budoucnosti. 

V Litvínově se hrál hokej dávno 
před druhou světovou válkou. Ten 
organizovaný zkusila jako první 
Čechie, který byla v listopadu 1945 
založenému Hockeyovému odboru 
Sportovního klubu Stalinovy závo-
dy Horní Litvínov ještě několik let 
konkurentem. Později se Čechie 
přejmenovala na Kordu a dokonce 
bojovala o nejvyšší soutěž. V  roce 
1955 po odchodu trenéra Františka 
Voříška a  několka aktivních hrá-
čů do  konkurenčních Stalinových 
závodů zanikla. „Nastala doba 
velkého rozmachu. Pomohlo nám 
vybudování umělé ledové plochy, 

nového zimáku. My před tím hráli, 
jen když zamrzlo. Najednou se vše 
změnilo. A  když v  roce 1958 přišel 
z  Chomutova střední útočník Mi-
roslav Kluc, výrazně nám pomohl 
mezi elitu. Bez něj bychom se tam 
nikdy nedostali, nejvyšší soutěž nám 
vystřílel téměř padesátkou gólů,“ 
vzpomíná Zdeněk Zíma, který je 
jedním z nemnoha žijících pamět-
níků premiérové sezony Litvínova 
mezi smetánkou. 

Jeho bratr Jiří Zíma byl autorem 
prvního ligového gólu Severoče-
chů. 14. října 1959. Litvínovští 
před 8 tisícovkami diváků porazi-
li Spartak ZJŠ Brno 2:1, vítěznou 
branku dával Vlastimil Galina. 
„V  lize nám nikdo nedával šanci 

na  udržení, ale my se už pár kol 
před koncem zachránili,“ vybavuje 
si Zíma. Kapitánem týmu, který 
tehdy oblékal bílé dresy s  modrý-
mi lemy, byl Vladimír Kýhos, dnes 
85letý trenér litvínovské přípravky. 
„Byly to úžasné časy. Byla to parta 
samorostů, kteří se naučili na rybní-
ku. Měli jsme mezi sebou velké ka-
marádství. Na ledě jsme byli všichni 
rovnocenní. Žili jsme partou i mimo 
led, například za  udržení jsme jeli 
celý mančaft do Bulharska.“ Kýhos 
líčí i podmínky, které měli tehdejší 
hokejisté k  tréninku. Pro mnohé 
současné profesionální sportov-
ce jsou nepředstavitelné. „Chodili 
jsme do práce, tenkrát to bylo nor-
mální. Jen tři čtyři mančafty v  lize 

60 LET MEZI HOKEJOVOU ELITOU
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to měly jinak. My až za pár let pra-
covali pouze půl úvazku; ráno jsme 
trénovali, od  desíti do  tří jsme byli 
v práci a večer jsme měli ještě hodi-
nový trénink.“ 

Na  úspěch severočeský klub 
čekal dlouhou dobu, zpravidla se 
umisťoval těsně nad hranicí sestu-
pu. V  sezoně 1961/1962 Litvínov 
ligu nezachránil, v posledním kole 
totiž nedokázal bodovat v Ostravě. 
V  létě se pod Krušnými horami 
vše chystalo na  zahájení druholi-
gového ročníku, den před startem 
nejvyšší soutěže ale Tatra Kolín, 
která si vybojovala účast mezi eli-
tou, nahlásila, že nemá dostatečný 
počet hráčů, a  tak bylo jarnímu 
odpadlíkovi nabídnuto na  pod-
zim opět zahájit další prvoligový 
ročník. „V  létě jsme sice trénova-
li, ale životospráva nebyla ideální. 
Byli jsme v  NDR, kde jsme se opí-
jeli a  užívali si to. Najednou přišla 
zpráva, že to Kolín odpískal. V pon-
dělí jsme se vraceli domů a v úterý 
hráli s Chomutovem první mistrák. 
Byli jsme tak odreagovaní, že jsme 
ho porazili,“ usmívá se Zíma. „To 
bylo tou parádní partou,“ přidá-
vá Kýhos. „Když jsem později vedl 
A-tým jako trenér, tak kádr byl tvo-
řen z  80 % odchovanci. To je také 
něco speciálního, i  díky tomu se tu 
ta liga pořád držela,“ tvrdí. 

1975/1975 vybojoval Litvínov čtvr-
té místo. Následující dvě sezony 
však byly strašidelné, div že chemi-
ci nesestoupili! Na jaře 1978 se ale 
radovali z nečekaného stříbra, když 
v posledním kole porazili před bez-
nadějně vyprodaným stadionem 
Spartu 3:1. A to nebýt zpackaného 
finiše, mohli mít hokejisté z  teh-
dy a  i  poté nadlouho nejmenšího 
prvoligového města na  krku zlaté 
medaile. V kádru stříbrného celku 
hráli prim reprezentanti Hlinka 
s Bublou, zdatně jim ale sekundo-
vali například Ulrych, Machulda 
nebo Kokrment. „Ivan Hlinka byl 
v Litvínově velmi uznávaný. V pod-
statě si to tam šéfoval a díky němu 
se udělal ten velký úspěch v  sedm-
desátém osmém,“ má jasno Ondřej 
Weissmann, jenž byl v zmiňované 
sezoně Hlinkovým spoluhráčem. 

Vynikající práce s  mládeží při-
nesla „cheze“ další generaci skvě-
lých hokejistů, v  80. letech všech-
ny týmy děsili Růžička s Rosolem, 
více než na  jeden bronz a  jedno 
stříbro však jejich umění nestačilo. 
Fanouškům ale zůstávají v  paměti 
památné bitvy se Spartou, Košice-
mi nebo Jihlavou, největšími rivaly 
té doby. Nezapomenutelný je pře-
devším styl hokeje, který Litvínov 
produkoval – ofenzivní představe-
ní, při kterých se příliš nebránilo, 
přinášely divoké výsledky 10:4, 7:8, 
8:6 nebo 6:11. 

Není bez zajímavosti, že skvělé 
sezony střídaly ty horší. Hororový 
byl ročník 1986/1987. Na jaře 1986 
bojovali žlutočerní v  semifinále 
s  jihlavskou Duklou o  možnost 
zahrát si o titul, Vánoce ale prožili 
na poslední příčce. V dnešní době 
by na řadu přišla trenérská změna, 
v Litvínově ale byl na  lavičce Ivan 
Hlinka, který měl už bezmála dva 
roky po  ukončení aktivní hráčské 
kariéry. Ani to mu ale nezabránilo 
v  návratu. Mužstvu, které nemě-
lo sebevědomí, nebývale pomohl. 
Moc nechybělo, aby na  poslední 
chvíli proklouzlo do play off. Se zá-
chranou ve skupině o udržení poté 
nemělo sebemenší problémy. 

Úžasný potenciál měl Litvínov 
v  90. letech. Ručinský, Šlégr, Re-
ichel, Čaloun, Beránek, Růžička, 
Svoboda, Lang – ti všichni hráli 
na  „turnaji století“ v  Naganu, ti 
všichni se hokej učili v  Litvínově. 
Vinou změny politických poměrů 
ale řada z jmenovaných hráčů ode-

šla dříve či později do NHL. Kdyby 
k  jejich exodu nedošlo, dočkali by 
se fanoušci „chemiků“ titulu prav-
děpodobně už v  minulém století. 
Místo toho cinkaly na  zimním 
stadionu „jen“ stříbrné a bronzové 
medaile. 

Od  stříbra v  roce 1996 upadal 
Litvínov spíše do průměru, někdej-
ší líheň talentů i  vinou rozpadu 
fungujícího systému přestala pro-
dukovat nadstandardní hokejisty. 
Není proto divu, že „chemici“ poté 
hráli zpravidla ve  druhé polovině 
tabulky. V  reprezentačním dresu 
ale k „zlatému hattricku“ pomáhal 
velký počet litvínovských odcho-
vanců, tou dobou už hrajících pře-

devším v  slavné zámořské NHL. 
Dali si však slib, že se jednou vrátí 
zpět a pro své milované město pr-
venství získají.

Do  kroniky klubu se tak zla-
tým písmem zapsala až sezona 
2014/2015, ve  které Litvínovští 
poměrně nečekaně dobyli extra-
ligové zlato. Mužstvo se opíralo 
především o  vynikajícího branká-
ře Pavla Francouze, velkým dílem 
k  titulu přispěl Martin Ručinský, 
jediný z osmičky naganských hrdi-
nů, součástí týmu byl ale i Jiří Šlé-
gr, i když ho bolavá záda na led už 
tolik nepouštěla. V  báječné formě 
hrála celá řada hráčů, jmenujeme 
například Františka Lukeše, Vik-
tora Hübla, Robina Hanzla, kapi-
tána Michala Trávníčka či Jakuba 
Petružálka. „Splníme sen našich 
otců,“ stálo během play off na jed-
nom z  transparentů litvínovských 
fanoušků. 23. dubna 2015 se sen 
stal skutečností. Jak vidno, šedesát 
sezon klubu majícího v srdci žlutou 
a  černou, nabízí úchvatný příběh. 
Může se zdát, že je se zlatou tečkou 
na  konci. Litvínovské prvoligové 
story ale rozhodně nekončí. 

Úspěchy? První vlaštovkou byla 
účast Jaroslava Waltera v  repre-
zentaci, poté dorostenci vyhráli 
přebornický titul Československa. 
V  jejich kádru vynikal Ivan Hlin-
ka, který na podzim 1966 naskočil 
v Pardubicích v žlutočerném dresu 
do  svého premiérového prvoli-
gového boje. Čekání na  umístění 
mezi nejlepšími týmy republi-
ky ale bylo dlouhé. Až v  sezoně 

Jiří Vozák

Ivan Hlinka

Pro nový projekt
hledáme posily na tyto pozice:
•   Technický specialista pro lakovací linku
•   Seřizovač
•   Supply Chain koordinátor
•   Materiálový specialista/tka
•   Konstruktér 
•   Nástrojař
•   Procesní výrobní inženýr
•   Strojní zámečník
•   Skladník náhradních dílů

Na výrobních pozicích nabízíme až 35 000 Kč 
měsíčně plus roční benefity až 40 000 Kč

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

R048001
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Pouť Českého Anděla
Spolek Cesta 
Česka srdečně 
zve na  5. ročník 
Poutě Českého 
Anděla v  so-
botu 18. květ-
na. Akce bude 
zahájena v  10 
hod ve  Ctiněvsi 
na  návsi, odkud 
se účastníci vy-

dají na horu Říp a zpět. Pouť je určena pro 
všechny věkové kategorie a každoročně se 
jí účastní stovky lidí z celé republiky.

ZA KULTUROU
V KRAJIProgram je rozdělen na  dvě části. Bě-

hem dopoledne putují účastníci po  ces-
tě se sedmi zastaveními v  délce necelých 
pěti kilometrů, kudy vedla cesta praotce 
Čecha na  Říp a  kde je podle pověsti také 
pohřben. Pokračuje přes pramen Hamlouf 
na Říp až pod rotundu svatého Jiří. V obci 
je možné navštívit kostel svatého Matou-
še ze 13. století. Putování bude zakončeno 
zpět na návsi, kde je pro účastníky každého 
věku připraven bohatý doprovodný pro-
gram. V rámci odpoledního zábavného pro-
gramu vystoupí jako již každoročně několik 
umělců a kapel, uskuteční se například dvě 
představení loutkového divadla aj.

Hrdinský svět starých Germánů 
Tak se jmenuje v  pořadí již 9. přednáš-
ka z  cyklu Moudrost starodávných civili-

zací. Uskuteční 
se ve  čtvrtek 2. 
května od  18 
hodin v  Severo-
české vědecké 
knihovně v  ulici 
Winstona Chur-

chilla 3 v Ústí nad Labem. Pojednávat bude 
o  Germánské mytologii po  stopách bohů 

a hrdinů, nejstarších zmínkách podle Cae-
sara a Tacita a také Runovém písmu. Vstup 
je volný. 

Komentované prohlídky
Na  zámku Plo-
skovice za-
čnou po  zimní 
přestávce 12. 
května. Může-
te se zúčast-
nit oblíbených 
prohlídek par-

ku s  botanikem Mgr.  Pavlem Zdvořákem. 
Dozvíte se například o  tom, jak vypadal 

park v 18. století, jakými změnami v historii 
prošel, nebo která původní flóra se dodnes 
dochovala. Prohlídky jsou vhodné nejen 
pro dospělé, ale i pro děti. Vstupné: Dospě-
lí 130 Kč, snížené 90 Kč, děti do  6 let mají 
vstup zdarma.

Květenles v Chomutově 
Studentský majáles s našlápnutou hudeb-
ní scénou. Majálesový průvod, volba krále 
a královny majálesu, stánky s občerstvením, 
Tomáš Klus, Mandrage, Poetika, Support 
Lesbians, Adéla Radimcová, Matěj Koudelka 
a další vystoupí na dvou stageích. A pozor, 
Květenles už má i  vlastní hymnu! Koná se 
v sobotu 4. května od 10 hodin v Chomuto-
vě, vstupné činí 350/450 Kč.

Noc kostelů 2019
Letos se tato mezinárodní akce uskuteční 
v pátek 24. května v celém Ústeckém kraji. 
Kromě kostelů připravila noční prohlídky 

také muzea. Podrobný program dle vašeho 
výběru lokality najdete na stránkách www.
nockostelu.cz.

Čerpáno z portálu Informuji.cz
a redakčních materiálů.

Václav Cigler/ Překlenutí
Neúnavný prostoro-
vý experimentátor, 
tvůrce skleněných 
objektů a autor studií 
architektonické pova-
hy, instalací v  krajině 
i  vymezeném prosto-
ru Václav Cigler letos 
oslaví významné ži-
votní jubileum – úctyhodných devadesát 
let. Galerie moderního umění v  Roudnici 
nad Labem uspořádala k tomuto výročí vý-
stavu, jež si klade za cíl symbolicky překle-
nout více jak šedesát let tvůrčího období 
autora. Zajímavá expozice končí 5. května, 
nenechte si ujít.

Anna Vančátová vystavuje 
v Teplicích 
V  Galerii Zahradní dům Teplice vystavuje 
Anna Vančátová společně se svým otcem 
Bohuslavem Malečkem. Autorka obrazu 

strávila mládí v  Tep-
licích, poté studova-
la výtvarnou výcho-
vu na  FF UK v  Praze 
u C. Boudy a Z. Sýko-
ry. V  malbě se zabý-
vá krajinou, zátiším, 
svými niternými zá-
žitky a  stylizovanou 
figurou. Ve svých cyk-
lech navazuje na čes-
kou a  francouzskou 

koloristickou tradici. Její otec doc. Bohuslav 
Maleček vystudoval ČVUT a UK v Praze. Pe-
dagogicky působil v  Žatci, na  pedagogic-
kém gymnáziu v  Teplicích a  stál u  zrodu 
katedry výtvarné výchovy na  Pedagogické 
fakultě v Ústí nad Labem. Věnoval se volné 
malířské a  grafické tvorbě. Výstava potrvá 
do 26. května, přístupná je od úterý do ne-
děle, vždy od 11 do 17 hodin.



www.slavnostidecin.cz
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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:

technika specialistu
na robotizace a automatizaci
–  implementace kamerových kontrolních systémů - 

vyžadována alespoň minimální znalost NJ / AJ

seřizovače střikolisů
a operátory/-ky
–  do 4směnného nepřetržitého provozu – dlouhý / krátký 

týden (ca. 15 směn za měsíc – 12hodinové směny)

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.

R0452018

EXYTE Technology CZ 
jedna z vůdčích firem v oblasti 
engineeringu a konstrukcí high-tech zařízení

hledá vhodné uchazeče pro rozvíjející se závod 
v průmyslové zóně Krupka na následující pozici:

 Obsluha ohraňovacího stroje 
Požadavky:  
• SŠ/SOU vzdělání technického směru • znalost čtení technické do-
kumentace • praxe vítaná • dobrá znalost na PC • manuální zručnost, 
přesnost a preciznost • schopnost plnit zadané úkoly včas • organi-
zační schopnosti
Náplň práce:
•  práce na ohraňovacím stroji • vstupní a výstupní kontrola materiá-
lu • práce s počítačem výkresy 2D,3D • reklamace poškozených dílů 
a jejich fotodokumentace
Co můžeme nabídnout:  
• zázemí silné mezinárodní společnosti • stabilní práci v prosperující 
společnosti • moderní a čisté pracovní prostředí • kvalitní zaškole-
ní • příjemné pracovní prostředí • motivující finanční ohodnocení • 
26 dní dovolené, roční bonus
Místo výkonu práce: Teplice 
 Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva
Požadované vzdělání: Odborné vyučení bez maturity

Kontakní osoba: Zuzana Jiříčková mobil: 736 222 655

Autosalon
na Zahradě Čech

auto-moto, veteráni, RC a další
10. – 12. 5. 2019

www.zahradacech.cz

Program:
• Prezentace nových modelů aut 
• Mezinárodní sraz veteránů 
• Vysokozdvižná technika 

Otevírací doba:
od 1000 do 1700 hodin

• Obytné vozy
• Exhibice
• Skútry

Pořadatel: Hlavní partneři:

Auto 2019 95x135 mm.indd   1 17. 4. 2019   12:22:38
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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

R0
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INZERCE

T0452026

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM kombinovanou lednici Eurotech v - 160cm, š 
- 60cm, h - 60cm v dobrém stavu. Bílina. Cena 1 000,-Kč. 
Tel.: 732 679 294. (3102)
• PRODÁM novou stojánkovou baterii-pákovou, vhodnou 
do kuchyňské linky. Cena jen 280 Kč. Dále pákovou baterii 
do koupelny, se sprškou. Je použitá ale bz vad. Cena 260,-
Kč. Tel.: 777 233 084. (4103)
• PRODÁM multifunkční struhadlo s  pět odjímatel-
nými nástroji,nové nepoužívané cena 50,- Kč. Tel.: 
721 820 460. (4104)
• PRODÁM cestovní, ponorný, spirálový, elektrický mixér. 
Cena 100,-Kč. Tel.: 723 079 959. (4105)
• PRODÁM rozkládací matraci pro hosty - rozměry 65× 
195, zcela nová za  600,- Kč. Původně 1  000,-Kč. Tel.: 
602 973 855. (4106)
• PRODÁM bezvadná kamna PETRY + roury. Tel. 
727 980 733. (4107)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM levně hezkou sedačku s úložným prostorem + 
lůžko. Téměř nová, čistá. Tel.: 737 602 581. (4201)
• PRODÁM moderní bílý jídelní stůl s 50% slevou, nepo-
užitý. Tel.: 723 714 568. (4202)
• POSTUPNĚ odprodám starší nábytek, postele, válendy, 
sedačky, stolky, skříňky, křesla, židle a to levně, dohoda 
jistá. Tel.: 702 759 135. (4203)

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• PRODÁM krabici hraček pro nejmenší, plyšáčky, různé 
druhy a vel., jako nové za 280,-Kč. Tel.: 602 880 764. (3301)
• PRODÁM krabici plyšových hraček, různé druhy, ve-
likosti, něco zánovní. Cena 300,- Kč. Tel.: 737  127  852. 
(4302)

4 - ODĚVY

• PRODÁM krabici dětského oblečení od  0 - 8 měsíců, 
levně po  1 dítěti, dále výbavičku do  dětských postýlky. 
Tel.: 602 954 145. (4401)

• PRODÁM dámské paleto-pelerínu. Vel. 40-42, Zeleno 
hnědé, délka nad kolena. Pořizovací ceně 5 000,-Kč. Pro-
dám za 900,- Kč. Tel.: 603 165 457. (4402)
• NABÍZÍM na miminko velmi hezké oblečení, vel. 0 - 6 
měs. obsahuje body, košilky, kombinézky, trička, kabátky, 
zůstalo jako nové, je moderní, většinou neutrální, balík 
věcí 700,-Kč. Tel.: 607 406 031. (4403)
• PRODÁM dívčí a  chlapecké (dvojčata) pěkné oblečení 
vel. 104 - 130 od 2 - 6 let a od 6 - 8 let. Tel.: 777 890 114. 
(4404)

5 - ELEKTRONIKA

• ELEKTRICKÁ kytara Epiphone - Les Paul. Malé kombo, 
stojánek, propojovací kabel. Kytara 2.300,- Kč, Komco 
stojánek, kabel 1 000,-kč nebo celek za 3.000,-kč. Tel.604 
808 536. (4501)
• PRODÁM digitální satelitní přijímač AMIKO -HD8150/
ještě v záruce-bez karty,/parabolu 60cm s konvertorem/
starší/a držák paraboly na  zed´. Cena celkem 1000,-Kč. 
Teplice. Tel.: 737 242 695. (4502)

8 - HOBBY

• SBĚRATEL KOUPÍ: staré pánské náramkové hodinky 
na  natahování Prim, Doxa , Zenith, Glashute, Omega 
a  jiné- staré hračky autíčka, panenky , gumové hračky 
a  st. chrastítka - Duchcovské sošky a  jiný figurální por-
celán - kapesní hodinky - staré sklo - vánoční ozdoby 
a lucerničky na stromeček - obrazy - hudební nástroje - 
staré mince zlaté a stříbrné - staré vyznamenání - a různé 
sběratelské předměty z  retro období 60. let - skleněné 
lampy a jiné. Tel.: 603 589 642. (3801)
• PRODÁM starožitný psací stroj Contimental Silenta 
funkční za  500.-Kč. Vhodná dekorace do  obchodu,resta
urace,kanceláře. Foto zašlu nettem. Tel.: 723  466  140. 
(4802)
• PRODÁM pianovou harmoniku zn. Zarja 2, 80 basů 
s 5+2 registry, cena 4500,- Kč. Kontakt zájemce přes sms. 
Tel.: 724 034 024. (4803)
• KOUPÍM vojenskou vzduchovku aj.- nože, dýky, flaši-
net, hrací strojky, smalt cedule, šlapací auto plechové. So-
cialistické hračky - plast autíčka i na ovládání bovdenem, 
mašinky, vláčky HO a TT, různé sbírky všeho druhu. Starší 

nářadí - kovadlinu, signovačku, malý soustruh aj. Platba 
na  místě za  slušné ceny. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv 
dojedu - platí stále. Tel.: 732 457 993. (4804)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíč kovář. práce. Tel.: 
722 150 816. (4805)
• 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. (4806)
• PRODÁM housle 4/4, výrobce Francesco Ruggeri, znal. 
posudek mám. Tel.: 704 724 364. (4807)
• PRODÁM pánské a dámské kolo v dobrém stavu, pěti-
kolečka, blatníky, osvětlení, stojánky, nové pláště i duše. 
Více infa. telefonicky, cena za jedno 500,-Kč, za obě 800,-
Kč. U n/L. Tel.: 739 040 553. (4808)
• MINCE od antiky po současnost a bankovky odkoupím 
hotově za katalogové ceny. Platné katalogy automaticky 
předkládám k nahlédnutí. Mohu přijet. Tel.: 602 741 507. 
(4809)
• KOUPÍM LP gramofonové desky, větší množství nebo 
sbírka vítána. Přijedu. Stačí prozvonit nebo sms. Tel.: 
721 442 860. (4810)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM Clio 1.2. 16V 2001, 5 dveří promáčklé 
levé deře, Euro 3, pojízdné na  N.D. dovoz SRN. Tel.: 
777 952 920. (3902)
• PRODÁM Renault Megane 1-6 16V classic 2001, 
130  00km, nové rozvody TK + ME 3/21, TZ, klima, alu 
kola pěkná. Cena 26 000,-Kč. I výměna za veterána. Tel.: 
606 201 271. (3903)
• PRODÁM Renault clio 1.2, 2001, 170  000km, nová 

TK, ME 3/21, TZ, Euro 3 + sada z  kol.. Cena 24  000,-Kč 
i  výměna za  Jawa 250 - 350, Fiat, Ford - 70. léta. Tel.: 
606 909 901. (3904)
• PRODÁM zánovní letní pneu 190x60x15 na  elektro-
nech cena 4 000,-Kč. Tel.: 734 483 255. (4906)
• PRODÁM nákladní přívěs -malá kola. Cena 3 000,-Kč. 
Tel.: 607 858 447. (4907)
• PRODÁM na  š - 120 prahy, nové 4 disky, letní obuté, 
1 ks bez disku. Najeto 600 km. Teplicko. Tel.: 728 664 732. 
(4908)

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• KOUPÍM jakýkoli motocykl Jawa - Panelka, kývačka, 
pérák - ČZ - Cross, moped Stadion, Velorex, vozík Pav 
- Simson - MZ aj. i  nekompletní nebo jen ND velký TP 
doklady, dále Škoda MB 100 R /1000/120/ Garde - Ra-
pid - Trabant aj. také stabilák, motor, různé stroje nářadí 
- platba na místě za nejlepši ceny. Stačí SMS. Nabídněte 
cokoliv dojedu - platí stále. Tel.: 603 335 591. (41001)
• PRODÁM Škoda Yeti 1.2 TSI v plné záruce, naj. jen 39. 
000 km, r.v.2015, ABS, klimatizace, 1. Maj, koupeno v ČR 
i serv.u Škoda,serv. knížka, SUPER STAV jako nový, nehav. 
a garáž, nekuřák. + 4ks komp. zim. kol. Cena 339.000,-
Kč. Tel.: 604 587 457. (41002)

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM byt 1+1, 2+kk, 2+1 v Teplicích, lokalita Tr-
novany, Šanov 1 a 2, Nová Ves, Řetenice, platba hotově, 
férové jednání. Tel.: 721 962 422. (31201)

(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 30)

R0482004

Silniční a odtahová služba

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

BYTY PRODEJ

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

HRAČKY-KOČÁRKY

ODĚVY

ELEKTRONIKA

HOBBY

AUTO-MOTO PRODEJ

AUTO-MOTO KOUPĚ



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 30 800 Kč,  

po roce až 35 000 Kč



OPLOCENÍ
PRO NÁROČNÉ

PLASTOVÉ
PLOTOVKY 

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček

Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz

R0420012

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

R0452021

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky, 
recyklát

www.telasko.cz
Tel. 774 099 510

R0
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20
14

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

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

R0452015

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

R0420016

Nabízíme bydlení
pro seniory 
v samostatných bytových 
jednotkách ve zcela nově
zrekonstruovaném objektu
v Bílině. 

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

R0452024

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

R0452020

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

R0482008

Autobazar AUTA - TEPLICE

Tel.: 777 945 125, 608 957 870
www.AUTA-TEPLICE.cz

Dubská 1635, Teplice

R0455017

Výtvarnické potřeby
Teplice, Rokycanova 896/1

Tel. 603 753 047

Provozní doba:
po - pá 9.00 - 17.00 hod.

MALÍŘSKÁ PLÁTNA A STOJANY
BARVY - olejové, akrylové,

akvarelové
BARVY - na sklo, porcelán, hedvábí

KERAMICKÁ HLÍNA
GLAZURY

KERAMICKÉ POMŮCKY

R0452022

TAXI
Jindřich Langmaier

přeprava osob
a majetku

+420 606 317 031

R04

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

R0452028

R0452029

Firma Koistahl

www.koifarma.cz
Jsme chovatelé a prodejci okrasných 

japonských koi kaprů
s více jak 10letou zkušeností.

Jabloňová 612
Proboštov - Teplice, Ústecký kraj

+420 608 961 417 | info@koifarma.cz
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POTŘEBUJETE 
OPLOTIT

POZEMEK?
PLOTOVÉ CENTRUM

TEPLICE - PROSETICE
Příčná 141

Tel.: 604 351 718
Vlková Anna

anna.vlkova@seznam.cz

R0220013

29

INZERCE

Světecká 24, 417 54 Kostomlaty
+420 737 931 354

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

STŘECHY
LUKÁŠ PAYERLE 

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské

a klempířské práce

R0420013

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

R0452010

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 30 800 Kč,  

po roce až 35 000 Kč



INZERCE

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

Radek Andres • tel.: 774 077 050 • 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

R0452003

www.elsen.cz

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
R0452003

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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R0452019

Tel.: 417 535 300 | Mob.: 603 182 232 | e-mail: info@cbsteplice.cz
13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRONAJMU byt 1 + 1 balkón TPP na dvě kauce ve výši 
nájmu vč. poplatků ( 6  500,-Kč). Volejte po  18 hodině. 
Tel.: 737 326 918. (31301)
• PRONAJMU byt 1 + kk pro 1 - 2 osoby v TP, ul. Pro-
setická, 33 m2, 4. patro, nájemné pro 1 osobu 5 600,-Kč 
+ elektřina, kauce 7  000,-Kč. Byt je přímo od  majitele, 
neplatíte žádnou provizi. Tel.: 608 155 603. (31302)
• PRONAJMU byt 1+1 v Bílině sídliště, Za Chlumem 793, 
3.patro, blok 1. Volný ihned. Tel.: 736 539 473. (41303)
• HLEDÁM s  přítelkyní pronájem bytu 2+1 nebo 2+kk 
v Teplicích. Pracující nekuřáci. Děkujeme za nabídky. Tel.: 
721 402 341. (41304)
• PRONAJMU 1.6.2019 pronajmu pro jednu osobu 
vhodnou, hezkou, čistou garsoniéru. Situována nedaleko 
autobusového nádraží Teplice. Jednoměsíční kauce pod-
mínkou. Tel.: 720 511 751. (41305)
• PRONAJMU byt 1+1+L, Teplice - Trnovany, J.Koziny, 
40m2, 9p ze 13, bezbariérový, rekonstruovaný, vytápě-
ní ústřední dálkové, prostorná lodžie, ve  vybavení nová 

kuchyňská linka a  plynový sporák, v  místě obchody, 
služby, MHD. Nájem pro jednu osobu 5900,-Kč + zálohy 
na  energie, pro dvě osoby +500,-Kč. Vratná kauce 2x 
nájem. Max. pro dvě osoby. Bez domácích zvířat. Trvalý 
pobyt po dohodě. Jen pro slušné pracující zájemce nebo 
seniory. Bonus: sleva pro seniory a sleva při užívání bytu 
jednou osobou. Tel. : 776 228 913. (41306)

14 - BYTY - VÝMĚNA

• VYMĚNÍM dr. byt 2+1 v Ústí za 2+1, 2+kk v Teplicích 
Šanov nebo Gagarinova ul. Tel.: 733 437 392. (41401)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM prodej garáž naproti AGC v Řetenicích, ulice 
Sklářská. Velmi dobré místo, možnost elektřiny, nyní 
v  garáži není. Ve  velmi dobrém stavu. Velikost 22 m2. 
Osobní vlastnictví na  vlastním pozemku. Jsem vlastník, 
nemám zájem o  realitní kanceláře. RK nevolat!!! Cena 
160.000,- Kč. Tel.: 774 951 095. (41501)
• PRODÁM pozemek v  chatové oblasti v  severní části 

obce Domoušice. Jedná se o travnatý pozemek obdélní-
kového tvaru o výměře 474m2, svažitý k severní straně, 
pozemek je částečně ohraničený dřevěným oplocením 
sousedních vlastníků a  v  dolní části je ohraničen ne-
zpevněnou cestou, u  které je el.přípojka. Nachází se 
v  přírodním parku Džbán, není situován v  záplavovém 
území a  stavba chatky je možná. Domoušice je obec se 
základní infrastrukturou, nachází se cca 20 km od  měst 
Nové Stražecí, Žatec, Rakovník, prochází tudy železniční 
trať Most-Rakovník a silnice III.třídy. Cena je 159.000,- Kč. 
Pouze pro vážné zájemce! Tel.: 606 200 299. (41502)

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• STARŠÍ manželé koupí byt ve vile, lokalita Šanov. Děkuji 
za nabídky. Tel.: 775 571 901. (31601)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONÁJEM zahrádky v  Drahkově. Dohodou. Tel.: 
603 873 406. (41701)

18 - SEZNÁMENÍ

• VITÁLNÍ seniorku rád pozná roz. 69letý /171/80 neku-
řák. Schůzka napoví. Tel.: 705 233 646. (41801)
• TEPLIČÁK 47.letý 205 cm vysoký plnoš.postavy hledá 
ženu,maminku s dítětem z Teplic a okolí zn.samota je zlá. 
Tel.: 720 150 923. (41802)
• 52LETÝ 176/70 sport. postavy, hledá trošku hezkou 
ženu , hodnou, upřímnou, k  hezkému přátelství, časem 
i více. Samota mne zlotí. Je Ti smutno, jako mě? TP a svč. 
kraj. Tel.: 722 065 140. (41803)
• 51LETÝ 176/70 sportovní postavy hledá přítele se záze-
mím na krásné chvíle a přátelství. Jsem čistotný a zdravý. 
TP a severočeský kraj. Tel.: 728 604 430. (41804)
• ŽENU na krásné přátelství, věk a vzhled není důležitý. 
Vzájemná opora a vypomoct - ocením i podpořím, Mira. 
Tel.: 720 159 944. (41805)
• ZAJIŠTĚNÝ vdovec, hledá inteligentní ženu. Sport. 

typ, nekuřačku do 65 let. ZN: aktivní a klidný život. Tel.: 
721 131 221. (41806)
• HLEDÁM taktního přítele 60 - 70 let z TP a okolí. Jsem 
češka, 176 cm, bez závazků, zaopatřená. Totéž předpoklá-
dám u případného zájemce. Tel.: 723 952 621. (41807)
• SYMPAŤÁK po 30 /182/85 modrooký fin. zajišten, rád 
pozná štíhlejší slečnu nebo mamču s  dítkem - možné 
spolubydlení v  RD. Odpověd = jen formou sms - pak si 
zavoláme. Schůzka u  kávy - třeba si padneme do  očka. 
Tel. 605 538 239. (41808)

19 - ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ

• HLEDÁM práci na  úklid, domácí práce - Teplice. Tel.: 
602 873 705. (31901)
• ZKUŠENÁ účetní nabízí zpracování daňové evidence, 
účetnictví, mezd a DPH. Tel.: 606 626 344. (41902)
• NABÍZÍM soukromé lekce angličtiny pro žáky, studenty, 
dospělé, příprava k maturitě, přijímačkám. Zkušený lek-
tor s mezinárodními zkouškami z AJ, 6 let žijící a studující 
ve Velké Británii. Tel. 724 772 250. (41903)
• STĚHUJETE se, vyklízíte byt či pozůstalost? Přijedu od-
koupím vaše věci, nepořádek odvezu na sběrný dvůr. Tel.: 
721 771 991. (41904)

BYTY KOUPĚ

BYTY VÝMĚNA

NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM

ZAMĚSTNÁNÍ

SEZNÁMENÍ

NEMOVITOSTI KOUPĚ



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 %

R0
48
00
2

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ

horolezeckou technikou,
štěpkování větví, frézování pařezů

Tel.: 608 360 681
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• KDO potřebuje pohlídat dům, domek, byt, chatu, chalu-
pu, a to dlouhodobě i krátkodobě okr.TP i SČ kraj. Bezpeč-
nost, spolehlivost, jistota. Dohoda jistá. Tel.: 702 771 300. 
(41905)
• HLEDÁM někoho, kdo by mi sestavil novou skříň v Tepli-
cích-Proseticích. Tel.: 723 912 299. (32001)
• JSEM důchodkyně se ZTP, hledám spolehlivou paní 
na  pomoc s  úklidem většího bytu /mytí oken, věšení 
záclon, vytírání...../. Další po kontaktu. Tel.: 721 735 255. 
(32002)
• HLEDÁM brigádníka na  pomocné práce na  chatě, za-
hradnické a údržbářské, nejlépe z Bíliny a blízkého okolí. 
Osobní dohoda. Tel.: 728 214 119. (32003)
• HLEDÁM pomocníka při stavebních pracích kolem 
rodinného domu. Stavba zastřešeného bazénu aj. Pra-
covitost, spolehlivost. Krupka. Tel.: 737 920 329. (42004)
• HLEDÁM paní, která by pomohla důchodkyni s úklidem 
bytu 4+1. Tel. 721 735 255. (42005)
• HLEDÁM paní (pána), která by pomohla s péčí o mého 
70-ti letého otce, který je již pár let po mrtvici na vozíčku. 
Teplice-Trnovany. Tel.: 606 659 161. (42006)

22 - RŮZNÉ

• HLEDÁM se muže,který byl svědkem dopravní nehody 
dne 16.1.2018 v 19:25 hod. v Teplicích, ul. Masarykova tř. 
- Okružní. Jedná se o svědectví, kde starší paní vstoupila 
na přechodu pro chodce na červený signál,kde projíždělo 
černé auto. Prosíme aby se nám ozval, moc by nám to 
pomohlo. Tel.: 728 863 974. (42201)

• PRODÁM větší množství ručního zámečnického nářadí, 
cena dohodou. Štafle, dřevěné, 2 m + nástavce. Schůdky 
kovové, skládací. Tel.: 739 692 725. (42202)
• KOUPÍM skruž šachtová -studna. Tel.: 773  610  297. 
(42204)
• PRODÁM ABRI - Soft Superdry x 30x60x90 cm 
254  424  2xbalení za  400,-Kč, ABRI - Flex Premium x 

14  100-140cm, ABRI - Flex 40-56 ref 41  086  8xbalení 
za 2 500,-Kč, Tena Slip maxi large x 24 711 024 2x barevné 
800,-Kč. Tel.: 603 395 625. (42203)
• KOUPÍM skruž šachtová -studna. Tel.: 773  610  297. 
(42204)
• PŘEPÍŠI vaše videozáznamy ze všech existujících for-
mátů na DVD. Přepisy na studiových zařízeních, možnost 
střihu, potisku DVD atd. Tel.: 725 065 344. (42205)
• PRODÁM starší el. sekačku, funkční, cena 300,-Kč. 
Kolo Favorit, několik let nepoužívané, cena 400,-Kč. Tel.: 
725 540 816. (42206)

• PRODÁM chodítko úplně nové, cena dohodu. Potom sa-
telit komplet + karta, cena dohodou. Volejte večer. Tel.: 
474 552 417. (42207)
• PRODÁM satelitní anténu s držákem + bílý jídelní stůl. 
Více info. na telefonu. Tel.: 704 520 930. (42208)
• PRODÁM krásné kolo pro dítě, předškolního věku a ko-
loběžku. Stav výborný. Tel.: 737 545 100. (42209)
• PRODÁM kolo Favorit, v zánovním stavu, nepatrně jeté, 
za rozumnou cenu. Tel.: 702 5816 167. (42210)
• PRODÁM kolo - trojkolku v pěkném stavu, upravenou, 
levně. Dohoda jistá. Tel.: 702 759 134. (42211)

23 - ZDRAVÍ

• PRODÁM masážní přístroj pro ženy na odstranění celu-
litidy. Stojací, různé masážní pásy za 200,- Kč, skoro nový. 
Tel.: 602 842 766. (42301)
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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  ...............................................................

ZPROSTŘEDKUJI VÁM PŮJČKU
6 000 – 130 000,- Kč, KTERÁ JE URČENA PRO VŠECHNY!

Tzn. zaměstnané, podnikatele, důchodce, ženy na MD.
NIC NENÍ ZTRACENO, ANI, POKUD JSTE JIŽ V REGISTRU.

VOLEJTE 722 788 376 R0
45
20
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RŮZNÉ

ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY

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

R04520235

ZDRAVÍ
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KOPECKÝ AUTO s.r.o., 
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527

Kombinovaná spotřeba v l/100 km 6,0–5,9. Emise CO2 v g/km 139–136.
Tato nabídka operativního leasingu je kalkulována na vůz BMW X1 sDrive 18i s JOY paketem (musí obsahovat automatickou převodovku
a parkovací senzory, zbytek výbavy dle přání klienta, pořizovací cena vozu 800 700 Kč vč. DPH) za podmínek 0% akontace, 48 měsíců,
15 000 km/rok, obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění, GAP, pojištění skel a balíček servisních služeb BMW Service Inclusive
obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let nebo do najetí 100 000 km. Splátka s DPH činí 10 888 Kč. Nabídka je určená pro plátce DPH.
Kalkulace pro neplátce bude zpracována na požádání. Nabídka platí do odvolání. Služby BMW Financial Services v České republice jsou nabízeny
prostřednictvím UniCredit Leasing CZ, a.s., a UniCredit Fleet Management, s.r.o.

WWW.KOPECKY.CZ

OBJEVUJTE.
BMW X1 JIŽ OD 8 999 KČ BEZ DPH MĚSÍČNĚ.

 Radost z jízdy


