NEP RO DEJNÉ, Z DA RM A!

09/19
30. ročník

Otočte!

Litoměřický
speciál 2019

DĚČÍN, CHOMUTOV
LITOMĚŘICE, LOUNY
MOST, TEPLICE
ÚSTÍ NAD LABEM

Naděje a benjamínek
litvínovského hokeje

Jan Myšák

Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou
Hledáme posily do výroby

•
•
•
•
•

T echnický specialista pro lakovací linku
Seřizovač
Nástrojař
Strojní zámečník
Elektrikář

Na výrobních pozicích nabízíme
až 35.000 Kč měsíčně plus roční
benefity až 40.000 Kč, nově také
náborový příspěvek ve výši až 20.000 Kč.

Dále hledáme tyto pozice:

• Procesní inženýr – LSS
• Technik BOZP

R088001

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
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ČESKÁ MISS JE Z TEPLIC

„Největším fanouškem byla
bezpochyby moje maminka“,
říká Barbora Hodačová

17

8

10-11

NEUSTÁLÉ ZMĚNY ŠKOL- KRUŠNOHOŘÍ NA
SEZNAMU UNESCO
STVÍ NEPROSPÍVAJÍ

Považuji za správné, když věci
odborné se řeší odborně

Denně v kontaktu s památkou
světového významu

19-20

12-13

JAK SE ŽIJE POŠŤÁKŮM

Miroslav Havel denně 13
kilometrů s přibližně 25 kg
zásilek

icE porcElánu & informační cEntrum

Německá společnost

hledá spolehlivé

řidiče kamionů

do 18 t pro dodávky masa do severních Čech.
Sídlo společnosti: Döbeln u Drážďan.
Otevírací dOba
pondělí – pátek 8:30 – 15:00

HOLKY Z PORCELÁNU

Pozvání za porcelánem do

un 1794Klášterce
a. s. • Pražská
435,
Klášterec
nad Ohří
n. O.
a do
Karlových
Rezervace na tel.: +420 702 223 026
Varů
mail: holkyzporcelanu@thun.cz • www.thun.cz

Pracovní doba: 40h / týden.

VERVA LITVÍNOV 13. ZÁŘÍ NAVŠTIV TE TAKÉ
V říjnu Podzimní
to bude 60 Porcelánové
let od
slavnosti
prvního hokejového
utkání

Vše ostatní během přijímacího pohovoru.
Telefon: 608 558 287

6. – 8.
září 2019
• Grandhotel Pupp Karlovy Vary
Litvínova
mezi
elitou

Měsíčník REGIOREVUE • Vydává Agentura IS Teplice s.r.o., U Císařských lázní 7 • info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206
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AUTOMECHANIK

C

M

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

R0852002

Y

CM

MY

CMY

R0852007

CY

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

K
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Sympatická třiadvacetiletá Barbora
Hodačová z Teplic se v neděli 25. srpna
stala novou Českou Miss.
Gratulujeme a ptáme se…

Barbora Hodačová
z Teplic

je Českou Miss!
Jak náročná byla příprava
a jak probíhal finálový večer
prestižní soutěže krásy?
Příprava na finálový večer
byla hodně náročná. Od čtvrtka
do neděle jsme celý den trénovali
choreografii a dodělávali poslední úpravy na šatech. Padlo hodně
káv a náplastí :)
Konkurence byla veliká, zvítězit za Českou republiku mohla
jen jedna ze šesti dívek. Na co
jste myslela, když se ozvalo vaše
jméno?
Úplně první, co mě napadlo,
bylo, že musím jít na svojí značku! To jsme přece trénovali, když
řeknou vaše jméno, musíte jít
na značku! Teprve potom, když
mi přišla Nikol Švantnerová
předávat korunku, a měla slzy
v očích, mi to došlo a jenom jsem
si dokola opakovala: ,,To snad
není možné“…

Kdo vás do soutěže přihlásil
a kdo vám nejvíc fandil?
Přihlásila jsem se sama, ale musím říct, že to bylo na silný popud
mojí nejlepší kamarádky, která
mi již několik let přemlouvala, ať
do toho jdu. Největším fanouškem byla bezpochyby moje maminka. Velkou podporou pro mne
byli také moje sestra a přítel.
Změní se nějak váš život
po tomto fantastickém úspěchu?
Určitě. Doufám, že se objeví
větší pracovní příležitosti v modelingu a změna se také týká veřejnosti, kdy už moje jednání zajímá i média. Proto musí být člověk
opatrnější.
Jaké nové povinnosti vám
nyní přibyly?
Pokračuji dále ve spolupráci
s Českou Miss a jejími partnery a také pojedu reprezentovat
Českou republiku na světovou


Těsně po korunovaci České Miss 2019

bude probíhat především v České
republice, kde si musím připravit
materiály na sebeprezentaci a také
musím s návrhářem vymyslet národní kostým, který na finále vyTitul České Miss vás katapul- nesu. V Jižní Koreji musíme být již
toval do soutěže Miss Universe na začátku prosince a finální pří2019. Kdy a kde se bude konat pravy budou probíhat tam.
a co obnáší příprava?
Na začátku příštího roku vás
Finále Miss Universe se koná 19.
prosince v Jižní Koreji. Příprava čekají státnice na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Čemu
dáte přednost po jejich absolvování: Modelingu nebo advokacii?
Modelingu se nelze věnovat celý
život, advokacii více méně ano.
Modeling je moje vášeň, ale stejně
tak právo. Mým snem je věnovat
se momentálně po dobu kralování modelingu a potom odstartovat
svou kariéru v oblasti advokacie.
Doufám, že se mi také tento sen
splní.

soutěž. To je pro mě velká čest,
ovšem mám z toho i respekt, jelikož se jedná o velkou odpovědnost.

Připravila: L. Richterová
Foto: Česká Miss
 Finalistky společné
československé soutěže
krásy - šestice dívek z Čech
a šestice ze Slovenska
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KDO ZAZÁŘÍ V GALERII V ZÁŘÍ?
PRÁVĚ VY!

GALERIE TEPLICE

MISS CZECH REPUBLIC 2020

29. 9. 2019 CASTING

Milé slečny, přijďte na casting v neděli 29. 9. do Galerie.
Více informací čtěte na missczechrep.cz
Moderuje Milan Peroutka, zpívá ADÉLA,v porotě Taťána Makarenko, Andrea Prchalová, Mirka Pikolová, Lucie Králová a další
REGISTRACE OD 16:00 hodin. CASTING OD 17:00 hodin.

V pondělí 26.8. otevřela nová stylová restaurace
Alloro. Nachází se u vchodu do lázeňského parku. Restaurace otevřela zatím pro zkušební provoz, kdy v řádu několika týdnů je v plánu „GRAND
OPENING“. Restaurace nabízí středomořskou kuchyni, pochutnat
si můžete i na výborné kávě a dezertech z populární teplické cukrárny Corpus delicious. Milovníci piva zde najdou několik druhů
vč. belgické značky Leffe. Restaurace nabízí polední menu za příznivé ceny, tak neváhejte vyzkoušet. S dalšími novinkami této restaurace Vás budeme seznamovat postupně.

2020

S L E D U J T E N Á S @missczechrepublic #missczechrepublic

NOVĚ JSME OTEVŘELI

MISS CZECH
REPUBLIC
Mgr. Taťána Makarenko
Ředitelka soutěže

Denisa Spergerová
MISS CZECH REPUBLIC 2019

Moderuje: Milan Peroutka
V porotě: Taťána Makarenko,
Mariia Boichenko,
Mirka Pikolová,
Lucie Králová a další

CASTING PROBĚHNE:
GALERIE TEPLICE
Náměstí Svobody 3316
Teplice
www.missczechrep.cz

REGISTRACE OD 16:00
CASTING OD 17:00
S SEBOU SI VEZMĚTE:
občanský průkaz, boty
na podpatku, koktejlové
šaty a tmavé džíny

V srpnu se otevřela zvětšená prodejna PEPCO na zcela novém
místě, vedle multikina Premiere Cinemas. Rozšířený sortiment CHYSTANÉ ZMĚNY
domácích potřeb a doplňků společně se spoustou veselého oble- Na podzim letošního
čení hlavně pro děti čeká na vás.
roku otevře populární jídelní řetězec Bageterie
MUSEŘI OPĚT V TEPLICÍCH 13. 9.
Boulevard namísto proV rámci akce Museři opět v Teplicích se na tebe těší Adam Kaju- dejny Horoskop, která se
mi, Naty Hrychová a Adélka Zouharová. Hudební a taneční vy- v září přemístí do prostor
stoupení těch nejsledovanějších Influencerů a Youtuberů s auto- po prodejně Baťa.
gramiádou na náměstí Svobody od 15hod! Čeká tě i fotokoutek, Bageterie
Boulevard
kde budeš mít možnost natočit si se svým oblíbeným Muserem
svým zákazníkům nabídne nejen vnitřní sezení, ale i venkovní
video na Tik Tok.
posezení na terase, kde si můžete vychutnat výborné čerstvé či
zapečené bagety všeho druhu. I my se na ně už moc těšíme.
Do konce října otevře
v celém prostoru mezi
prodejnami Knihy Dobrovský a RENO i zcela nová
prodejna CROPP.
Věříme, že tuto módu ocení řada našich zákazníků, kdy tak doplníme stávající módní značky.

Obec Lipová za Šluknovska
– krajský vítěz soutěže
Vesnice roku 2019

hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček a náměstek hejtmana
Petr Šmíd. Obec Lipová komplexně přistupuje k celkovému rozvoji
v oblasti záchrany kulturního dědictví. V obci sídlí v podstávkovém
domečku na návsi Společnost pro
trvale udržitelný rozvoj Šluknovska.
V objektu se také nachází Infocentrum. Lipová si udržuje venkovský
charakter, na jejím území se nachází
10 rybníků, sedm z nich prošlo kom-

pletní rekonstrukcí. Cílem soutěže
Vesnice roku je povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji
svého domova. Kromě vítězné obce
Lipová bylo oceněno dalších víc než
dvacet obcí kraje.

Ochrana ptactva před
proudem

V Ústí nad Labem bude
universitní hokejový tým

Univerzita J. E.
Purkyně v Ústí nad
Labem a sportovEnergetici učinili další krok
v ochraně ptactva před úrazem
ní klub HC Slovan
Ústí nad Labem
dávají dohromady
univerzitní hokejový tým. Jejich cílem je vytvořit družstvo, které by

KALEIDOSKOP

Celorepublikově oblíbená soutěž
Vesnice roku vstoupila do svého 25.
ročníku. Obec Lipová, vítěz krajského kola letošního ročníku, hostila
slavnostní vyhlášení soutěže, kde
si zúčastněné obce převzaly svá
ocenění. Ceny vítězům předal také

RAJSKÝ

se mohlo pravidelně účastnit nově
vzniklé Univerzitní ligy ledního hokeje (ULLH). „Tým sestavujeme pod
pracovním názvem HC UJEP Ústí
nad Labem. V současné době probíhá hledání a monitoring hráčů,
kteří přicházejí v úvahu. První akcí
by mohl být přátelský zápas s mančaftem TU Liberec v lednu 2020,“
vysvětluje prorektor pro vědu UJEP,
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., který
je zároveň dlouholetým hokejovým
funkcionářem. Spolupráce Slovanu
s ústeckou univerzitou má v této
Nové dialyzační středisko
podobě hned několik pozitiv. Stuv Teplicích
denti UJEP s hokejovou zkušeností
Krajská zdravotní, a. s., má pro
mohou svůj talent rozvíjet i při stupacienty připraveno nové komfortdiu a bojovat za svoji alma mater,
ní dialyzační středisko. Nachází se
naopak ústečtí hokejoví junioři,
v budově polikliniky Nemocnice
pokud studují na UJEP a neproboTeplice a je vybaveno nejmodernějjovali se do A-týmu Slovanu, získávají v univerzitním týmu příležitost.
Ústecká univerzita chce založením
týmu zároveň získávat studenty-hokejisty, kteří nyní museli univerzitní
hokej následovat do jiného města,
především do Prahy. UJEP a HC Slovan tedy vyzývají všechny vhodné
kandidáty na hráče univerzitního
elektrickým proudem. Pro ptactvo bude letos bezpečných dalších
19 593 podpěrných bodů (sloupů)
elektrického vedení vysokého napětí. ČEZ Distribuce vlastní a stará
se o cca 475 tisíc podpěrných bodů
VN, pro ptactvo bezpečných je již
60 procent. Zabezpečit zbývá ještě
téměř 200 tisíc. V letech 2006–2019
investovala ČEZ Distribuce do těchto opatření téměř 210 milion korun.
Práce probíhají pod napětím.

Kabelky opět pomohly hendikepovaným dětem
V pořadí již 3. ročník dobročinného bazaru kabelek uspořádaly
v srpnu členky Lions Clubu Teplice Ladies ve spolupráci s obchodním centrem Olympia. Jeho výtěžek byl určen na podporu tří hendikepovaných dětí z ústeckého regionu – Honzíka, Kačenky a Jáchyma, kteří potřebují zdravotní pomůcky, jež nehradí pojišťovny.
Sběr kabelek začal v květnu na čtyřech desítkách míst v celém kraji
a bylo jich přes tisíc. Dvoudenní prodej vynesl skvělých 80 000 Kč.
Poděkování zaslouží všichni zúčastnění: dárci, majitelé sběrných
míst, vedení OC Olympia, které bezplatně poskytlo prostory, lionky,
jež svážely, třídily a prodávaly i kupující. Na snímku je jedno z dětí,
které potřebuje pomoc společně s členkou LC Teplice Ladies Janou
Moravcovou.

Kancelářské
a komerční prostory
v Teplicích
Bc. Jaroslav Andres - tel.: 603 472 304
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ší technikou. Rekonstrukce si vyžádala náklad přesahující 16 miliónů
korun, investiční akci uhradila KZ
z vlastních zdrojů.

www.vyhodnereality.cz

Setkání abiturientů po úctyhodných 70 letech
Před časem jsme v magazínu psali o téměř devadesátileté Jaroslavě
Horákové. Ta se letos po 70 letech od maturity na Obchodní akademii
v Teplicích sešla s bývalými spolužáky. Z 33 žáků dnes žijí už jen čtyři. Setkání a vzpomínání to bylo krásné, přesto, že prožili II. světovou válku,
únor 1948, zestátňování podniků, kolektivizaci zemědělství. A v relativním
zdraví se dožili požehnaného věku. Příjemné prostředí jim k tomu vytvořili
v salonku teplického hotelu Prince de Ligne.

týmu, aby se neváhali přihlásit. Jak dál v Terezíně?
Veškeré potřebné informace jim
Město Terezín představuje unisdělí Ing. Jiří Pelc (jiri.pelc@slovakátní historické vojenské pevnostnusti.cz).
ní město. V letech 2010 – 2015 bylo
v rámci projektu oživení historických památek v pevnostním městě
Terezín kompletně zrekonstruováno pět objektů. Projekt byl finanRoudnická Škola Osmička
cován z IROPu ve výši 500 milionů
přivítá své první žáky
korun. Příjemcem dotace bylo záPrvní zářijové pondělí otevře jmové sdružení právnických osob
v Roudnici nad Labem své brány Terezín – město změny, které bylo
zbrusu nová základní komunitní ve spolupráci s Ústeckým krajem
Škola Osmička. Její podstata spo- založeno v roce 2009, které aktivně
čívá ve výuce v souvislostech, part- hledá cesty ke zvýšení atraktivity
nerském přístupu nebo v rozvíjení města a zvýšení jeho návštěvnosti.
vztahu dětí k přírodě a okolí. Škola V roce 2020 končí udržitelnost proúzce spolupracuje s autory inova- jektu a s ním i sdružení. Nad tímto
tématem se sešli hejtman Ústeckétivního vzdělávacího konceptu Škoho kraje Oldřich Bubeníček, krajský
la Můj Projekt.
radní a člen správní rady sdružení
„Chceme se pravidelně věnovat
Miroslav Andrt se starostou Terei výuce venku a zajímat se o příronína Reném Tomáškem. Jednání
du a okolí naší školy i našeho regionu. Nejméně jednou týdně tedy
bude výuka probíhat mimo budovu.
Jsme zapojeni do mezinárodního
výukového programu Les ve škole
a budeme usilovat o získání certifikátu Ekoškola“ dodává Barbora
Rajchlová, ředitelka a zakladatelka
školy Osmička.

PŘIJÍMÁME
NOVÉ PACIENTY
OČNÍ
CENTRUM
TEPLICE
OČNÍ LÉKAŘ
MĚŘENÍ ZRAKU
OČNÍ OPTIKA
JOSEFA HORY 2867, 734 595 292
MÁME SMLOUVY SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI
o budoucnosti budou nadále probíhat jak na regionální, tak státní
úrovni.

Nexen Tire otevřel závod
v Žatci
Korejská společnost Nexen Tire
slavnostně otevřela na Průmyslové zóně Triangle v Žatci svou první
evropskou továrnu na výrobu pneumatik. Výstavba továrny je největší zahraniční investicí v Ústeckém kraji. Továrna byla spuštěna
ve zkušebním provozu letos v dubnu. Díky strategické poloze nabízí
výbornou dostupnost pro největší
evropské odběratele ze zemí jako
Německo, Francie nebo Velká Bri-

tánie. Továrna se stane základnou
pro produkci, výzkum a vývoj nových technologií na výrobu pneumatik. Závod Nexen Tire by měl
do konce tohoto roku vyexpedovat
až 3 miliony pneumatik. Do roku
2022 očekává navýšení výrobní kapacity až na 11 milionů kusů pneumatik ročně.

golfbarbora.cz
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Neustálé změny školství neprospívají

8

Jak říká klasik, změna je život… S tím lze určitě souhlasit,
ale všeho moc škodí. Zejména
v tak citlivém odvětví jako je
školství. Ukázkou je počet ministrů, kteří se na Ministerstvu
školství od vzniku České republiky vystřídali. Ministr Plaga je
v pořadí 17., pouze dva ministři
přečkali celé funkční období.
Bez těchto dvou ministrů skoro platí, co školní rok, to jeden
ministr. Tím se může „chlubit“
málokteré odvětví. Pochopitelně jen ministr školství nedělá,
ale neustálé změny na tomto
postu generují další změny, pohledy na řady věcí, řada projektů
byla zastavena nebo změněna.
Školství je velmi konzervativní
a toto vše přináší neklid a hlavně
nejistotu. Svoje tvrzení doložím
na několika příkladech.
Příklad první – maturitní
zkouška. Současná podoba maturitní zkoušky se připravovala
skoro dvacet let, po osmi letech
života je její podoba určitě přijatelná, i když k dokonalosti má
určitě daleko. Ale i těch osm let
bylo ve znamení řady změn, několikrát se měnil systém opravování písemných prací z českého
jazyka, často pod tlakem veřejnosti. Po nedobrých výsledcích
v roce 2018 pan ministr Plaga
vyvolal debatu nad budoucí podobou maturitní zkoušky. Změna to má být poměrně zásadní,
od roku 2021 chce stát organizovat již pouze didaktické testy
a vše ostatní bude v režii škol.
Testy budou nejdříve dva, z českého jazyka a buď z cizího jazyka, nebo matematiky, od roku
2022 už budou testy ze všech tří
předmětů. Výjimku budou mít
některé obory, zejména zdravotnické, sociální a umělecké. Těch
se matematika týkat nebude.
Didaktický test nebude hodnocen známkou, ale pouze prospěl
nebo neprospěl. Blíží se začátek
nového školního roku a stále
není jisté, jak bude vypadat po-

doba maturitní zkoušky žáků,
kteří vstoupí do třetího ročníku.
Příklad druhý – maturitní zkouška z matematiky. Jen
málo věcí vyvolává tolik vášní
a protichůdných názorů jako
povinná maturita z matematiky.
Sám jsem seděl u řady kulatých
stolů, kde se otázka řešila a vůbec nejsem přesvědčený, že je to

tematiky a začít na základních
školách. Roky jsme tvrdili, že je
špatné stavět dům od střechy,
tak snad k podobnému závěru
dospěl i pan ministr. Smutné je,
že dva ročníky gymnázií a jeden
ostatních škol žijí v domnění, že
je matematika čeká, ale na jejich
místě bych ani po prohlášení
pana ministra nejásal…

za mě, ale za řadu kolegů, zejména z odborných škol panují
velké rozpaky, nejistota a mnoho
otazníků. Na řadu z nás to působí tak, „hodíme“ to do terénu
a on si s tím zase nějak poradí.
Zejména školy, které intenzivně
plnily pře své zřizovatele „státní“ zakázku, tedy optimalizovat
krajské školství, chovaly se zod-

Mgr. Jiří Nekuda
Narozen v roce 1964 v Teplicích
Absolvent Pedagogické fakulty v Ústí
nad Labem, obor matematika a základy
techniky
Od roku 2004 ředitel Hotelové školy
v Teplicích
Od roku 2011 ředitel Hotelové školy,
Obchodní akademie a Střední
průmyslové školy, Teplice
Předseda Asociace ředitelů Hotelových
škol
Člen předsednictva NR Unie školských
asociací ČR - CZESHA
V letech 2006 až 2010 zastupitel města
Teplice

správný a především potřebný
krok. A musím podotknout, že
jsem vystudovaný matematik.
Osobně zastávám názor ponechat současný systém, tedy možnost volby mezi cizím jazykem
a matematikou. Pro řadu žáků
bude povinnost složit maturitní
zkoušku jak z cizího jazyka, tak
z matematiky nepřekonatelnou
překážkou. Málokdo si také uvědomuje, že matematika nebyla
nikdy povinným maturitním
předmětem, dokonce ani na průmyslovkách. Krátká výjimka
byla v přírodovědně zaměřených
třídách gymnázií. V době vzniku tohoto článku přichází další
„zvrat“, ministr školství se zavedením povinné maturity z matematiky nesouhlasí a navrhuje
odklad osm nejlépe deset let.
Důvodem je, že je nutné zavést
systémové změny ve výuce ma-

Příklad třetí – reforma financování regionálního školství.
Když ministr Vopěnka počátkem 90. let zavedl na přechodnou dobu normativní způsob
financování, tedy financování
na žáka, asi by nečekal, že tento
systém v podstatě přežije skoro
30 let. Polovinu z těchto let se
vedly debaty o změně, zavedení
nového modelu. Vznikaly různé
více či méně propracované modely, které často zanikaly s příchodem nového ministra. V posledních 4 letech vznikal model,
který s velkou pravděpodobností
zajistí financování škol od roku
2020. Změna je to celkem revoluční, školy budou financované
podle výkonů, nikoliv podle počtu žáků. Začátek debat byl velmi intenzivní, pak dva roky nic,
rok odklad a reforma vstupuje
v platnost za 4 měsíce. Nejen

povědně s důrazem na ekonomiku škol, budou po zásluze potrestány. Možná se mýlím a pak
se všem velmi rád omluvím.
Takto by bylo možné na řadě
dalších změn ve školství pokračovat. Dalo by se hovořit o zavedení povinné přijímací zkoušky, úvahy o zavedení duálního
systému do odborného školství,
nechtěné dítě s názvem mistrovská zkouška, se kterým si nikdo
moc neví rady. Bohužel do školy chodil každý z nás, proto mu
každý rozumí a každý do něj
mluví. Bývalý ministr školství
profesor Piťha k tomuto na jedné konferenci řekl krásnou věc.
„Považuji za správné, když věci
odborné se řeší odborně. Statika
mostní konstrukce se řeší výpočtem, nikoliv všenárodní diskuzí.
U zásadních otázek školství je to
stejné.“

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
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AMERICKÁ SPOLEČNOST, PŘEDNÍ VÝROBCE ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ

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

Hledáme nové zodpovědné kolegy
do zámečnické a strojírenské výroby
•
•
•
•
•
•

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

Aktuálně nabízíme pozice:

• Dělník výroby - tvarování
• Dělník výroby - zpracování
• Obráběč
• Kontrolní dělník
Více info o pozicích a benefitech na našem novém náborovém webu:

www.pracevunifraxu.cz

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

aib-kunstmann.cz
R0808026

Zkus to s námi. Rádi tě uvidíme!

Power in Perfection.

Bc. Lucie Rákošová, manažer lidských zdrojů
Email: ufxpersonal@unifrax.com • www.pracevunifraxu.cz • tel: 417 800 331

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

Závod Knauf Insulation v Krupce je jedním z nejmodernějších
výrobních závodů minerálních izolací ze skelné vlny v Evropě
a zároveň uznávaným zaměstnavatelem.

přijme z důvodu expanze
do svého týmu:

Hledáme nyní nové kolegy
do svého týmu na pozici

elektrikář

Elektro-mechanik

nepřetržitý provoz

Požadujeme:

nepřetržitý provoz

Nabízíme:

Zajímavé ohodnocení, benefity
a týden dovolené navíc

Budeme se těšit na spolupráci s vámi.

R0852021

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

SŠ – elektromechanik, případně výuční list
 yhláška 50 §6, Znalosti oprav zařízení a strojů
V
Znalost a orientace v technických výkresech
Dobrá znalost práce na PC
Znalost AJ výhodou

R0852027

operátor výroby

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ráce u stabilního zaměstnavatele
P
Pracovní smlouva na plný úvazek
Motivační mzdové ohodnocení
5 týdnů dovolené

•
•
•
•

 říspěvek do penzijního fondu
P
Benefitní systém Cafeterie
Stravování
Výborný pracovní kolektiv

Pro bližší informace nás kontaktujte na emailové adrese
jan.tyl@knaufinsulation.com nebo prostřednictvím online
formuláře www.knaufinsulation-krupka.cz/záložka Kariéra/
9

Hornické památky v saském a českém Krušnohoří byly zapsány na Seznam světového
dědictví. Rozhodl o tom v červenci 2019 Výbor světového dědictví na svém 43. zasedání
v ázerbájdžánském Baku. Počet památek v České republice, které se mohou pyšnit
titulem světového dědictví, se tak rozrostl na třináct.

Krušnohorská hornická krajina
je památkou světového
dědictví UNESCO

www.branadocech.cz

www.montanregion.cz
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Hornický region Erzgebirge/
Krušnohoří, jak zní oficiální název
společné česko-německé nominace, tvoří 22 součástí, z nichž 17 se
nachází na území Saska a 5 v českém Krušnohoří. Českou část reprezentují Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy
– Boží Dar – Horní Blatná, Rudá

ní cínových a wolframových rud
ve druhé polovině 19. a ve 20. století. Dominantou horního města
je hrad Krupka ze 14. století, vysoký umělecký a památkový význam
mají rovněž gotický městský kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou hornickou zvonicí, gotický
kostel sv. Ducha, renesanční kostel

věž smrti, Hornická krajina Krupka a Hornická krajina Mědník.
Společně tyto komponenty dokládají obrovský vliv, který měla těžba a zpracování rud na obou stranách pohoří na rozvoj hornictví
a hutnictví po celém světě.
Na území Ústeckého kraje mohou návštěvníci obdivovat především Hornickou krajinu Krupka.

Morfologicky nápadný vrch prostor pomocí metody sázení
Mědník s barokní kaplí Nepo- ohněm.
skvrněného početí Panny Marie
Vrch Mědník se nachází poblíž
z roku 1674 na svém vrcholu je známého horského střediska Klímimořádný výjimečnou kon- novec, který svou polohou na secentrací autentických důlních verních svazích a nadmořskou
děl dokládajících různé způsoby výškou nad 1200 metrů nad motěžby železných a měděných rud řem zaručuje ideální podmínky
z tvrdých skarnových hornin pro zimní sporty. V létě je Klínopo dobu více než čtyř století. Část vecko cyklistickým rájem, kde lze
podzemí Mědníku je přístup- v rámci česko – německého Cykné prostřednictvím štoly Panny loregionu Krušnohoří s označeMarie Pomocné s velmi dobře ním 23 najezdit až 600 km nebo si
sv. Anny a historické měšťanské
zachovanými doklady ruční raž- lze dosyta užít adrenalinu v Trail
domy.
by a rozšiřování podzemních parku Klínovec.
Krupka je nedaleko proslulých
lázní Teplice, jehož termální prameny jsou využívány od 11. století. Díky léčebným účinkům především na pohybový aparát, kterých
zde využíval i Petr I. Veliký, objevilo Rusko lázeňství. Ludwig van
v areálu přesunutého kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
Beethoven zde začal psát nejslav-

MOSTECKÁ SLAVNOST

sobota 14. září 2019
Připravili jsme pro vás:

 čtyři pódia
 dvanáctihodinový bohatý program
 skvělé kapely, spousta koncertů
 řada novinek
 den otevřených dveří u Jezera Most
 kyvadlová doprava zdarma

Středověké horní město Krupka
a okolní je nejstarší cínová hornická oblast v Krušných horách, která
přispěla k rozvoji a transferu technik dobývání cínových rud v Krušných horách a ve střední Evropě.
Nejvýznamnější je štola Starý Martin, která dokládá důlní
techniky používané při dobývá-

nější devátou symfonii a došlo
zde k jedinému setkání s dalším
velikánem té doby Johanna Wolfganga Goethe, zalíbení v lázních
Teplice našel i manželský pár císaře Františka Josefa a císařovny
Alžběty, zvané Sissi.
Za návštěvu stojí i Hornická
krajina na vrchu Mědník.

„Nejvíce se těším
na to, že se lidé
z celého Mostu
společně sejdou,
aby si vzájemně
popovídali
a dobře se
pobavili“, srdečně
zve primátor
města Jan
Paparega.

Více informací o účinkujících,
programu, jízdního řádu kyvadlové
dopravy najdete na webu

www.mosteckaslavnost.cz
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Vídáme je s náloží listovních zásilek. Většinou se jedná o ženy, muž je mezi
doručovateli spíše výjimkou. Jedním z nich je Miroslav Havel z Teplic.

Jak se žije
Jak to přišlo? Od dětství hrál
závodně fotbal, a tak se přitom
vyučil strojníkem plochého skla.
V řetenické sklárně v nepřetržitém provoze pracoval tři roky,
pak krátce pobyl ve stavebnictví
a na „přechodnou dobu“ zakotvil
na České poště. Jejím zaměstnancem je plných osmadvacet let. Kolik kilometrů za tu dobu s ruksakem a taškami nachodil? Přesně se
to spočítat nedá, protože okruhy
se postupem času měnily. Ale jistě to budou tisíce. Jeho současný
městský rajon měří 13 kilometrů.
Chtěla jsem vědět, co tahle práce
12

POŠŤÁKŮM

obnáší, a tak jsem se s ním v pondělí 19. srpna vydala na pravidelnou pochůzku.
Setkali jsme se na náměstí
E. Beneše. To už měl pan Havel
za sebou třídění zásilek na hlavní
poště. Vzal první várku z celkových 25 kilogramů pošty, další tři
až čtyři si vyzvedne na předem

domluvených místech, kam je dopraví automobil. Je pod mrakem,
a tedy počasí pro pěší túru akorát.
Zkouším se chopit tašek a mám co
dělat, abych nevrávorala. Na začátku jsme si dopřáli luxus jízdy
trolejbusem. Ty pošťákům zaměstnavatel hradí, ušetří to trochu času
a plný batoh na zádech, tašky v ru-

kou a svazky klíčů od domů v brašně se alespoň kousek vezou. Dvě
zastávky a jsme na místě. A pak už
dům od domu svižnou chůzí křižujeme ulice, potkáváme usedlíky,
z nichž většinu z nich pan Havel
zná a vzájemně se zdraví. „Tohle se
mi na té práci líbí. Mám rád lidi,
za ty roky jsme si vypěstovali přá-

telské, v některých případech až důvěrné vztahy. K profesi patří umět
vyslechnout radosti i starosti, nebýt
skoupý na slovo,“ říká.
Někteří adresáti už moc z bytů
pro stáří či nemoc nevycházejí.
To pak nezbývá, než vyběhnout
po schodech do pater činžáků
a předat zásilku osobně. Přivítání
bývá vřelé jak od lidí, tak i domácích mazlíčků, kteří návštěvu sdílí
po svém. „Většinou to tak je, ale
čtyřikrát se mi za dobu praxe stalo,
že mne pes při odchodu pokousal.
Inu, pracovní úraz, naštěstí bez
trvalých následků,“ svěřuje se poštovní doručovatel.
Jiní adresáti nejsou k zastižení,
do schránky padá upozornění,
kdy a kde si mohou zásilky určené
do vlastních rukou vyzvednout.
Ke slovu přichází nutná korespondence mezi adresátem a doručovatelem. Trochu to zdržuje, ale je
to každodenní rutinní záležitost.
Když se ptám na srovnání, jak moc
ubylo listovních zásilek v době
mobilních telefonů, dozvídám se,
že dost. V dnešní době je ale zase
nahrazují obyčejné balíčky, které si
lidé objednávají prostřednictvím

internetu a pošťáci je roznášejí.
Jen tak tak se do schránek vejdou.
A což teprve objemné katalogy?
Zvonky a poštovní schránky rovněž stojí za zmínku. Někde nejsou
vůbec, nebo ve stavu, který lze těžko označit za použitelný.
Za hodinu a půl máme zhruba
čtvrtinu zásilek doručenou. Krokoměr v mém mobilu udává skoro
3 kilometry. Pan Havel vyzvedává
druhou várku, batoh a tašky se
znovu plní a cesta s poštou pokračuje dál. Nohy mne pobolívají,
navíc nemám dobré boty, což je
pro poštovní doručovatele nutný
základ. Na ty jim zaměstnavatel finančně přispívá, stejně jako
na pracovní uniformy pro každé
roční období, z nichž zima je pro
práci v terénu nejhorší. Při dalším
putování už bych tempo nezvládla
a zdržovala, proto se loučím a děkuji, že jsem si na krátkou chvíli
mohla vyzkoušet, jak se žije pošťákům. Teď vím, že jejich práce vůbec není snadná. Je fyzicky a leckdy i psychicky náročná, protože
je o lidech a s lidmi.
Připravila: L. Richterová

VÍCE NEŽ 4 000 DRUHŮ
MASIVNÍHO NÁBYTKU

LIKVIDACE
VÝSTAVNÍCH VZORKŮ
OD Labe 2. patro

Revoluční 2732/9, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

SLEVY AŽ 70 %

E-mail: info@sobnabytek.cz
Tel.: 475 200 876, 777 480 159

www.sobnabytek.cz
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Bedřich Smetana: Libuše
Opera Libuše Bedřicha Smetany, vznešená
svým národním posláním, stojí - podobně
jako Má vlast - na významném vrcholu české
tvorby. Operu skladatel věnoval slavnostním
příležitostem českého národa. V ústeckém

nad Labem je také Běh o pohár rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně i závod štafet
2Run na 10+11 km. Originalitou hlavního závodu se proslavilo Ústí v celém atletickém světě.
Hlavní závod odstartuje v sobotu 21.září v 15
hodin primátor města Petr Nedvědický.

ZA KULTUROU
A ZÁBAVOU
Dny evropského dědictví v Krušných
horách

V KRAJI

V rámci Dne evropského dědictví se v sobotu 7. září uskuteční Druhé symbolické propojení Moldavské a Freiberské dráhy. Od 10 do 18
hodin je připraven před nádražím Moldava hodin Den otevřených dveří. Bohatý program
divadle opery a baletu bude slavnostně uve- bohatý hudebně-zábavný program. Na pře- je také na německé straně hranic - Rechendena u příležitosti státního svátku Den české hradě Fláje je organizován od 9 hodin až do 16 berg-Bienenmühl, Rauschenbach.
státnosti v neděli 29. září od 17 hodin.

Ústecký Mattoni 1/2Maraton zve
na exkluzivní místa
Běžci z celé republiky a ze zahraničí se mohou těšit na 9. ročník exkluzivního závodu pořádaného RunCzech už v sobotu 21. září. Ten
se termínově posunul o týden do příjemnějšího podzimního období ideálního pro dálkové
běhy. Profil a prostředí půlmaratonu právě
tady se mezi všemi ostatními v kalendáři RunCzech sezony žádnému jinému nevyrovná. Zaprvé se běží téměř po hladké trati, kde atleti
nenarazí na větší stoupání i klesání. A zadruhé: ústecký okruh přeje extrémně rychlým časům, a to jak v případě elitních, tak i amatérských běžců. Nejrychlejší trať, nejsvižnější časy
a také jedinečné spojení přírodního běhu se
zastávkou v gigantickém průmyslovém areálu.
Takový je Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem.
V rámci závodní soboty se poběží také dm
Rodinný běh, který odstartuje už ve 13.30 hodin. Zúčastnit se ho může celá vaše rodina i ti
nejmenší. Součástí Mattoni 1/2Maratonu Ústí

Flájská přehrada
Skvělý tip na výlet pro pěší i cyklisty. Překrásná krušnohorská scenerie s velkou vodní
hladinou, procházka po hrázi nebo po obvodu
celé přehrady - ale to lépe objížďka na kole,
ze které můžete odbočit třeba do Českého
Jiřetína nebo kolem Hradu Osek až do Oseka. A také navštivte nové infocentrum přímo

u hráze - na snímku. Je zde nová, velmi pěkná
a hodnotná expozice tohoto rozsáhlého krušnohorského prostoru a také příjemní a kvalifikovaní pracovníci centra. Ale pozor - 25. a 26.
září od 9:00 do 17:00 hodin se koná na vodním
díle Fláje Policejní mistrovství České republiky zásahových jednotek a Informační centrum
Fláje bude pro veřejnost uzavřeno.

R085044

SYMFONICKÝ CYKLUS

A1

Zahajovací koncert

M�ŽETE SE T�ŠIT

a Domu kultury

enek - pokladn

Rezervace vstup

tel.: 417 515 940

Antonín Dvořák
Slovanské tance 1. řada, op. 46
Slovanské tance 2. řada, op. 72
dirigent:

Petr Vronský

10.10.  19.00
BRATŘI EBENOVÉ 2019

SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA

Krušnohorské divadlo Teplice -Velký sál

Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

Vstupenky již v prodeji.

19.10. - 19.00
Agentura Harlekýn
Vstupenky již v prodeji.

3. října 2019 v 19:00 hodin
Koncertní sál Domu kultury v Teplicích
Vstupné: 200,- Kč • Předprodej vstupenek v Domě kultury Teplice

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

23.10.  19.00
PETER NAGY 60
CZ/SK TOUR

18.11. - 19.00
AUDIENCE & PROTEST

Krušnohorské divadlo Teplice - Velký sál

Krušnohorské divadlo Teplice -Velký sál

Vstupenky již v prodeji.

Městské divadlo Kladno
Vstupenky již v prodeji.

Za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Ústeckého kraje
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zaměřený primárně na žonglování dětí. Návštěvníci se mohou
od 6. září 2019 od 20 hodin až do 8.
září 2019, těšit na spoustu zábavy, vystoupení, atrakcí a hlavně
nebezpečně krásné umění s ohněm. Oba dny se letos uskuteční
na Střeleckém ostrově a v Letním
kině. Více na incendio.cz.

Podzimní pohádka

Maňáskové divadlo Teplice pod Zubrnický motoráček
vedením Jana Lišky připravilo dalOd dubna do konce října jsou
Jedinečný a unikátní projekt ší z výchovných pohádek, tentokaždou sobotu, neděli a státní
svého druhu v Evropě Vás nyní krát na podzimní motivy. Předstasvátek v provozu historické mopřivítá v Praze (Sokolská ul.
1207/226). Zveme Vás na prohlídku soch, figurek a replik, jejichž
úroveň detailů Vám vezme dech.
Sběratelská expozice propracovaných exponátů různých měřítek
(od 1:6 až po 1:1) v jedinečném
světě těch nejslavnějších filmovení nabízí jednoduché, snadno
vých, komiksových a pohádkozapamatovatelné písničky, které
vých hrdinů, které všichni tolik
jsou určeny dětem od 2,5 let.
milujeme. Sbírka se svou velikostí
Představení v úterý 10. září budou
řadí mezi největší na světě. Jsme
dvě - se začátkem v 16:00 a v 17:00
magickým místem, kde se potkáhodin a to ve společenském klu- torové vlaky na trase Ústí n. L.
vají filmové legendy. Více na www.
bu Domu kultury v Teplicích. Cena Střekov - Velké Březno - Zubrnifilmlegendsmuzeum.cz.
vstupného je 40 Kč a vstupenky ce. Denně vyjedou čtyři páry vlalze již dnes zakoupit také v před- ků. Ve stanici Ústí n. L. Střekov se
Dětský festival ohně
prodeji Domu kultury. Odpoledne čeká na přípojné vlaky od Lysé,
a pohybu v Litoměřicích
můžete dětem obohatit také pro- Štětí a Litoměřic (do 15 minut).
Výroční 5. ročník dětského fes- jížďkou na lodičkách v nedaleké Vlaky jsou vedeny přednostně
tivalu Incendio 2019, který se stal Zámecké zahradě nebo projížď- historickým motorovým vozem
tradicí města Litoměřic, si i letos kou po městě až na Doubravku řady M131.1 z roku 1951 - Hurvínek.
připravil bohatý program. Je to v turistickém vláčku; více na visit- Cena je 90,- Kč a snížená 50,- Kč.
první festival v České republice teplice.com.

Film Legends Museum

K A M

a další drobotina. Cesta do minulosti Země je malý pavilon se skutečnými artefakty z dávných dob
od starohor až po dnešek. Můžete

a K D Y
pro děti a rodiče

Dinosauři na střeše

DinoPark najdete na střeše
obchodního centra Galerie Harfa
v Praze poblíž O2 arény. Seznámíme vás zábavnou a atraktivní
formou s informacemi o vývoji života na Zemi, jednotlivými druhy
živočichů a děti si mohou zahrát
na paleontology. Čekají na vás
malí T-Rexové, hraví Allosauři

Jedna země, jeden král
Historická skupina Pancharti připravila pro rodiče s dětmi
víkendová představení 13. - 14. září 2019. Přijďte se pobavit na
Bezděz v sobotu nebo v neděli a prožít se svými dětmi šermířský den na hradě. Začátky vystoupení na druhém nádvoří:
11,00 - 12,30 - 14,00 hod. V sobotu bude ještě vystoupení v 15,30.
Kovářská dílna - na prvním nádvoří se můžete podívat na ukázky kovářského řemesla, bude zde kovářská výheň i vystavené
hotové výrobky. Šermířská hudba a zpěvy-skupina Kalíšci. Občerstvení pro vás i vaše dítka zajištěno.
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zde obdivovat skutečného třetihorního škorpióna, otisk křídel
pravěkých vážek, fosílie přesliček nalezených na našem území,
imitaci skutečného paleontologického výkopu a mnoho dalšího.
Unikátem světového významu je
v DinoParku umístěná živá druhohorní rostlina Wollemia Nobilis.
Tento strom, druh pravěké borovice, byl objeven v roce 1994 v počtu pouhých 39 exemplářů v australské divočině. Pro botanika je
setkání s touto rostlinou totéž, co
pro biologa setkání se skutečným,
živým dinosaurem. Wollemia Nobilis rostla na Zemi před 175 mil.
lety. Park je otevřený od pondělí
do neděle 9-18 hodin s tím že poslední vstup je v 17.30 hodin.
(ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA)

ExpozicE porcElánu & informační cEntrum

Otevírací dOba
pondělí – pátek 8:30 – 15:00

Thun 1794 a. s. • Pražská 435, Klášterec nad Ohří
Rezervace na tel.: +420 702 223 026
e-mail: holkyzporcelanu@thun.cz • www.thun.cz

NAVŠTIV TE TAKÉ

Podzimní Porcelánové
slavnosti
6. – 8. září 2019 • Grandhotel Pupp Karlovy Vary

MĚSTO LITVÍNOV ZVE

DO ZÁMKU VALDŠTEJNŮ
Zámek Valdštejnů v Litvínově, který do dnešní
podoby barokního zámku nechal v letech
1732–1743 přestavět František Josef Jiří
Valdštejn podle návrhu Františka Maxmiliána
Kaňky, je celoročně přístupný.
V současné době nabízí několik expozic a výstav. Do 11. ledna příštího roku zhlédněte interaktivní výstavu LITVÍNOVSKÉ ZÁMECKÉ IMAGINÁRIUM DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL. Bratři
Formanové se svými přáteli výtvarníky obydleli zámeckou galerii loutkami, akrobaty, cirkusovým šapitó,
pohádkovými imaginacemi, hybohledy a kuklostroji,
obrázky i divadelními dekoracemi. Povedlo se jim otevřít
prostor, kde fantazie nemá hranice, hrát si je povoleno
a více než žádoucí. Výstava je rozdělena do několika částí. Přes kouzelný les se dostanete do hýbacího a hravého
cirkusu. Jako hub po dešti je tu naseto hybohledů a kuklostrojů – kouzelných dřevěných bedýnek, které ukrývají
drobná panoramata a historky. Stačí zatočit kličkou,
rozpohybovat postavy a příběh začíná…
Trochu recese nezaškodí – výstava PŘEHLÍDKA ŘEMESEL, NÁPADŮ, ZRUČNOSTI A VTIPU aneb Vánoce
po celý rok nabízí tradiční i zcela netradiční vánoční výzdobu s využitím neobvyklých materiálů. Inspirovat se můžete po celý rok.
Ve stálé expozici zámku najdete instalované SOCHY STANISLAVA HANZÍKA. V galerii jsou vystaveny busty
známých herců R. Hrušínského, V. Brodského, J. Kemra, S. Neumanna nebo
oceněná díla v zahraničí Svářeč, B. Hrabal. Součástí výstavy jsou fotografie
Josefa Sudka a film Petra Skaly o díle akademického sochaře Stanislava
Hanzíka. Některé z vystavených soch se objevily v českém filmu Pupendo.
Do konce tohoto roku zveme na výstavu HRAČKY A HRY DĚTÍ ZE ŠLECHTICKÝCH RODIN a HRAČY HUSCH vyráběné v Litvínově. Hračky zapůjčili sběratelé Miroslav Smaha a Michal Widenský. Výstava je doplněna historickým
nábytkem z Oblastního muzea a galerie v Mostě.

www.litvinov.cz
Litvínov, ul. Mostecká čp. 1, GPS: 50°35´50.656“N, 13°36´37.222“E, www.litvinov.cz
Pokladna, informace: tel. 603 151 600, otevřeno celoročně ÚT-NE 9.00-12.00, 13.00-17.00 hod.
Vstupné: dospělí 50 Kč, důchodci 30 Kč, děti a studenti 20 Kč, rodinné vstupné 90 Kč.
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SEVEROČESKÁ VODA

V říjnu to bude neuvěřitelných 60 let od prvního zápasu litvínovského hokejového klubu mezi tuzemskou elitou. Od té doby „chemici“
smetánku nikdy neopustili, v září mezi ní načnou už 61. sezonu.

VERVA LITVÍNOV

13. září START!
Není bez zajímavosti, že do ní
vstoupí opět, stejně jako tehdy, se
soupeřem z jihomoravské metropole. Tenkrát se jednalo o ZJŠ Brno, 13.
září přijede pod Krušné hory mnohem slavnější brněnský celek – třinácti mistrovskými tituly ověnčená
Kometa. Žlutočerní, kteří se před
čtyřmi lety radovali z historického
mistrovského titulu, ale chtějí extraligu odstartovat co nejlépe. Na rozdíl
od předchozího ligového ročníku si
totiž touží zahrát play off, dokonce
se netají ambicí být v tabulce mezi
předními týmy.
„Mužstvo si uvědomilo, že poslední
dvě sezony nebyly vůbec dobré,“ naráží předseda klubu a i hlavní trenér
Jiří Šlégr na po sobě se opakující
umístění v suterénu tabulky, která
znamenala boj o holé přežití. Sportovní manažer Josef Beránek narýsoval, kde by se měl tým pohybovat.
„Není to nastavené tak, že se jen chceme vyhnout spodním pozicím. Máme
kvalitu, která nás předurčuje k bojům
o horní příčky.“ Šlégr přidává: „Chceme vítězit, ne se jen udržet. V tomto

duchu s hráči komunikujeme; chceme, aby každý přemýšlel tímto způsobem.“ Za hráče se k ambicím vyjádřil
obránce Jan Ščotka, který už nakoukl i do reprezentace. „Chceme hrát
play off. Z hokeje chceme mít radost
a také chceme, aby ji měli také naši
fanoušci. Určitě to bude lepší než minule. V přípravě se nám dařilo, tak to
musíme teď přenést do ligy!“

jednoduché rozhodování, ale vzal
jsem na sebe zodpovědnost. Mými
asistenty jsou Radim Skuhrovec a Jindřich Kotrla. Máme za cíl sjednotit
25 hráčů v jednu partu. Na každém
tréninku jsme naplno pracovali, lpěli jsme na detailech. V tom vidím tu
hlavní změnu. Nepříjemná dřina se
později projeví; až se jich zima zeptá,
co dělali v létě,“ ví Šlégr.

Chtějí hráčům vrátit
vítěznou mentalitu

Chatrná defenziva byla
vyztužená

Jiří Šlégr je společně s Josefem Beránkem držitelem olympijského zlata z Nagana, má i titul mistra světa
a prsten za vítězství v Stanley Cupu,
v roce 2015 byl ještě v roli hráče
i u nečekaného litvínovského triumfu. Nyní se snaží vrátit do nejmenšího extraligového města vítěznou
mentalitu. Šlégr, který na konci minulé sezony vystřídal na postu hlavního kouče Milana Razýma, v létě
hledal pro Litvínov vhodného trenéra, nakonec ale na důležitém postu
zůstal. „Nenašli jsme nikoho, kdo by
zapadal do naší koncepce. Nebylo to

Ke změnám došlo také v kádru
Vervy. Místo brankáře Michaela
Petráska, který zamířil do Prostějova, přišel ze Sparty David Honzík.
Společně s osvědčeným Jaroslavem
Janusem by měl vytvořit jeden z nejsilnějších gólmanských tandemů
v extralize. Posílení je znát především v obranných řadách. Vrátil se
do nich z Ruska ofenzivní bek Karel Kubát; fyzickou hru a odhodlání
bít se za mužstvo si trenéři slibují
od Davida Šticha z Chomutova, který sestoupil; novými obránci jsou
také produktivní Jiří Říha (Kladno)

a Adam Jánošík (Slovan Bratislava),
jenž v minulosti oblékl dres slovenské reprezentace. Za Litvínov oproti
předchozí sezoně už nebudou hrát
obránci Roman Graborenko, David
Tůma, Marek Trončinský a Ladislav
Romančík. V útoku změny nejsou
žádné, klub pouze zkoušel Poláka Pawla Zigmunda. „Posílili jsme obranu
o vesměs kreativní a bruslivé obránce.
Nechceme, aby se opakoval loňský rok,
kdy jsme během sezony při množství
zranění neměli dozadu hráče. Tam
nás bota hodně tlačila. Myslím, že teď
to máme dobře ošetřené,“ přesvědčuje
Šlégr. Věrní fanoušci se těší například na Davida Šticha, který je známý svou tvrdostí. Slevit z ní nemíní
ani v Litvínově. „Jirka Šlégr mi řekl, že
mě nebude měnit, že potřebuje hráče,
který to bude mydlit, ale samozřejmě
čistě, abych nebyl pořád na trestné lavici. Hlavně vyžaduje důraz před naším brankářem. A když bude potřeba,
tak se zastat i našich klíčových hráčů,“
přiblížil urostlý zadák.

Útok? Téměř beze změn
A jak vypadá litvínovská ofenzivní
síla? V minulosti právě ona čněla nad
tou defenzivní, vždyť pro NHL vyrostl na Hlinkově stadionu nejeden
útočník. Hlinka, Růžička, Reichel,
Beránek, Čaloun, Lang, Ručinský. Co
jméno, to pojem. „Co se týče útoku,
tak věříme, že ho máme dobrý,“ nedělá si Šlégr vrásky.
I přes svůj věk byl v přípravě jedním z nejlepších a nejproduktivnějších forvardů Vervy Viktor Hübl. „Už
bych radši góly přestal dávat, ať si to
nevystřílím, a nechal si něco na sezónu,“ zubil se v srpnu veterán, jemuž
opět zdatně sekundovala další ikona
chemiků František Lukeš. „Na Viktorovi je stále vidět, že ho hokej baví.
V jeho letech je to úžasné. Příprava
ale není o gólech, ale spíš o tom, jak
všichni dodržujeme systém. Musíme
na tom dál pracovat,“ upozorňoval
Šlégr.
Mezi zkušené litvínovské útočníky patří i Michal Trávníček, Lukáš
Kašpar, Jakub Petružálek nebo Juraj
Mikúš. Solidní sezonu má za sebou
mladý Lukáš Válek, hodně se čeká 
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od benjamínka týmu Jana Myšáka,
jemuž ještě rok chybí do plnoletosti.
Už ale o něj mají zájem kluby ze zámoří. Talentovaný hokejista se však
rozhodl ještě zůstat v mateřském
klubu. „Chceme mladé hráče, jako je
Myšák nebo Přemysl Svoboda, zabudovávat do kádru a docílit tak toho,
na co byl Litvínov zvyklý dříve, když
vychovával hokejisty světové kvality,“
upozorňuje Josef Beránek na další
klubový cíl. „V týmu je mezi mladými
i staršími cítit zdravá konkurence. Nikdo extrémně nevybočuje a celá parta
ví, za čím si jde. Věříme, že by zkušenosti s přímočarostí mohly na ledě
fungovat,“ je Šlégr spokojený s mixem mladších a starších hokejistů,
který má se svými kolegy k dispozici.

Největším hitem léta byl Jágr
Velkou událostí léta byl v Litvínově start Jaromíra Jágra v dresu
Kladna. Na přípravný duel se přišly
podívat bezmála tři tisícovky diváků, červencová atmosféra v hledišti
byla takřka ligová. Verva zvítězila
v prodloužení 5:4, hráči i fanoušci
domů odcházeli s nevšedním zážitkem. „Jágr je hokejista, který toho
dokázal ve světě opravdu moc. Je to
druhý nejlépe hodnocený hráč na světě. Myslím si, že se od něj dá mnohé
naučit i z pouhého koukání se na něj.
A na to kolik mu je, tak klobouk dolů,
hraje velmi dobře,“ ocenil Ščotka výkon 47leté legendy. „Pořád mi visí
nad postelí jeho plakát. Zahrát si
proti němu byl pro mě další zážitek.
Myslím, že na to kolik mu je, tak hraje
kvalitní hokej,“ rozplýval se Myšák.
Následující možnost vidět v Litvínově slavné číslo „68“ budou mít
hokejoví příznivci 8. prosince, kdy
na Hlinkův stadion dorazí kladenští Rytíři. A další atraktivní domácí
zápasy? Tak například 27. září změří
Šlégrova parta síly s ambiciózním
Libercem, 3. listopadu bude soupeřem Vervy úřadující mistr z Třince.
Tu největší lahůdku si klub připravil
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na 4. ledna. Nejočekávanějšími a nejatraktivnějšími jsou pro Litvínovské
vždy zápasy se Spartou Praha. První
lednovou sobotu vejde duel s „rudými“ do historie klubu jako vůbec
první střetnutí, které „cheza“ odehraje v rámci „Open Air“, čili pod širým nebem. Zároveň se bude jednat
o první utkání mimo hranice naší
republiky, duel se Spartou totiž bude
hostit drážďanský fotbalový stadion,
který pojme více než 30 tisíc lidí.

Historický milník:
utkání v Drážďanech
„Atraktivita utkání bude veliká.
Můžeme vytvořit rekord v počtu diváků na stadionu, pokud se nám
stejně jako Drážďanům povede přilákat na zápas 32 tisíc lidí, což by byl
jednoznačně extraligový rekord. Byli
bychom rádi, kdyby to tak dopadlo,
uděláme pro to maximum,“ zářil
v červnu při oznamování novinky
Jiří Šlégr nadšením. Stejné nadšení
propuklo i mezi fanoušky, během
několika týdnů od spuštění předprodeje se po lístkách jen zaprášilo,
k mání už jich nyní mnoho nezbývá.
„Pro každého to bude životní zážitek.
Jako dějiště utkání jsme zvažovali
i Teplice, nicméně v Drážďanech zápas na fotbalovém stadionu už dělali, mají s tím zkušenosti. Otevřelo se
téma, že bychom mohli udělat dvojzápas, a tak se ve stejný den v Drážďanech utkají domácí Eislowen v derby s Lausitzer Füchse,“ načrtl Šlégr.
„Jsem rád, že to zažiju. Na takováto
utkání jsme dřív koukali jen v NHL,
pak se to zavedlo i tady. Pro nás to
bude zážitek, hodně se těším, když
jsme se to dozvěděli, tak se nám to
hodně líbilo,“ říká za všechny litvínovský kapitán Michal Trávníček.
Litvínovskou Vervu tak čeká
vskutku zajímavá sezona. Tam, kde se
nejvyšší hokejová soutěž hraje už 60
let, by si přáli, aby byla zároveň i mimořádná. Bojů o záchranu si chemici
užili za poslední čtyři roky až až.

INZERCE
KLEMPÍŘSTVÍ
A RIZIKOVÉ KÁCENÍ

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

OPLOCENÍ
PRO NÁROČNÉ
PLASTOVÉ
PLOTOVKY

NOVÁ VANA DO STARÉ

Nabízíme levné

V ÝK U P K N I H

R0852022

stěhování

a autodopravu
• bez bourání
• montáž 3 hodiny

• bez nástřiku
• záruka 5 let

Areál Telasko Hudcov

R08

www.telasko.cz
Tel. 774 099 510

Tel.: 723 617 198

Email: jellimetzkyjiri@gmail.com
IČO: 76501531

Bližší informace

PRODE J:
kačírky, zemina,
štěrky, písky,
recyklát

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě.

Nabízíme bydlení
pro seniory

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

v samostatných bytových
jednotkách ve zcela nově
zrekonstruovaném objektu
v Bílině.

R0882004

Silniční a odtahová služba
Tyršova 95, 417 03 Dubí 3, tel. 417 578 088

Mobil 602 287 065
www.odtahteplice.cz

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

OSBD Teplice

Střední 1057/11, 415 01 Teplice
www.osbdtp.cz
Již 45 let zajišťujeme vše,
co souvisí s bydlením

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY
SPRÁVU DOMŮ
SPRÁVU BYTŮ

R0852019

Tel.: 604 844 179

VYKUPUJEME:

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

R0852010

www.vanabezbourani.cz

R0882008

Tel.: 602 945 204

vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

R0820011

HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP

Dubská 64/12, 417 02 Dubí 2
mobil: 739 617 433
e-mail: ddd-asprahavel@seznam.cz
www.asprahavel.cz

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček
Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz

POTŘEBUJETE
OPLOTIT
POZEMEK?

R0820011

kácení horolezeckou technikou, úprava
živých plotů, ozdravné řezy, práce
s motorovou pilou, opravy střech a
klempířských prvků, nátěry střech a další

HAVEL - HAVLOVÁ
R0820013

nabízíme:

R0852016

Michal Blahuš
tel. 775 511 099
e-mail: mb1982@seznam.cz
IČO: 87541785

ASPRA

Také vaše nabídka
může být na této
„zelené“ stránce.
Kontakt do redakce:
+420 602 643 244
email: vrculova@agenturais.cz

R0852025

iTeplice.cz

zpravodajství Teplicka

Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m 2 do 5 000 m 2

Radek Andres
tel.: 774 077 050 • phrealas@gmail.com

www.vyhodnereality.cz

INZERCE

• PRODÁM kotel na topení na zemní plyn starý funkční, Mora
cena 1 000,- Kč, Teplice. Tel.: 723 466 140. (8101)
• PRODÁM dvě litinové vany 150 a 170 cm á 1 000,- Kč půdovky 20x20x2,5 cca 1 000 ks á 6,- Kč. Tel.: 723 502 540.
(8102)
• PRODÁM levně lustr proutěný světlé dřevo prům. 39 cm,
výška 17 cm. Pouze 1 rok používaný. Původní cena 690,- Kč
nyní 250,- Kč. Tel:. 603 971 081. (8103)
• NABÍZÍM kávovar na překapávanou kávu. Zhotoví současně
jeden nebo dva šálky kávy. Cena 250,- Kč. Tel.: 605 897 486.
(8104)
• PRODÁM umyvadlo s nohou za 200,- Kč. Tel.: 606 892 207.
(8106)
• PRODÁM cestovní elekt. tyčovou spirálu za 80,- Kč. Tel.:
723 079 959. (8107)

NÁBYTEK

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM dětskou postýlku s novou matrací za 400,- Kč. Tel.:
777 280 356. (8201)
• PRODÁM 2 roky starou pračku za 2 500,- Kč, lednici
za 400,- Kč, stěnu černou Oklahoma, komody, šatní skříně,
stolky, starší červenou sedačku, rohovou lavici, židle. Tel.:
732 283 179. (8202)
• PRODÁM dětskou, bílou postýlku, téměř novou, používanou příležitostně pro vnučku s matrací, ochranným krytem
a povlečením, cena 1.700,- Kč. Tel.: 602 151 715. (8203)
3 - HRAČKY-KOČÁRKY
HRAČKY-KOČÁRKY
• PRODÁM krabici, plyšových hraček, zůstaly jako nové.
Různé druhy a velikosti za 280,- Kč, mohu i poslat. Tel.:
602 880 764. (8301)
• PRODÁM kvalitní autosedačku 9-36 kg,vlastní pětibodové
a výškově nast. pásy, polohovatelná hlavová opěrka, nová se
zárukou 2 roky, nejnovější atest ECE R44/04. Zašlu i poštou.
1 190,- Kč. Tel.: 776 495 506. (8302)

ODĚVY

4 - ODĚVY

• PRODÁM dvouřad. dámský vlněný kabát khaki strukturovaný v M, ke kolenům cena 800,- Kč, mango málo nošený. Svetr
stříbrný a stříbrné flitrované šaty v M-mango 700,- Kč. Tel.:
737 819 399. (8401)

R0852023

POTŘEBY
PROPRO
DOMÁCNOST
1 - POTŘEBY
DOMÁCNOST

• SBĚRATEL koupí knihy, časopisy, mapy, fotografie, pohledy,
známky a odznaky. Tel.: 737 397 806. (8806)
• SBĚRATEL koupí nástěnné hodiny, kapesní, náramkové,,
budíky, strojky a vše nejdoucí i celé pozůstalosti po hodináři.
Tel.: 775 691 189. (8807)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, ková. práce. Tel::
722 679 179. (8808)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od r. 1890
do 1930/40, dále nást. hodiny nebo figurál aj. vše od hodin.
Tel.: 606 957 179. (8809)
• PRODÁM housle výrobce Francessco Ruggeri, znal. posudek
mám. Tel:: 704 724 364. (8810)
• SBĚRATEL koupí pánské náramkové hodinky na natahování
( Prim , Doxa, Omega, Zenith a další značky), staré hračky
a autíčka, vojenské věci a vyznamenání, sošky Royal Dux,
zlaté a stříbrné mince, staré sklo a lampy, staré kávomlýnky,
dózy, obrazy, zrcadla a další sběratelské věci. Volat kdykoliv,
přijedu platím hotově. Tel.: 603 589 642. (8811)
9 - AUTO-MOTO
PRODEJ
AUTO-MOTO
PRODEJ
• PRODÁM Renault Megane Classic 1.6 16V, metalíza, pěkný 130 000 km, dovoz SRN, 1. majitel, alu kola s novou STK
na majitele 22 000,- Kč. Tel.: 606 909 901. (8901)
• PRODÁM Opel combo 1.3 CdTi r.v. 2006, Euro 4, nová STK
do 5/21, 208 500 km TZ. Spotřeba 5L / 100 km za 44 000,-Kč.
Tel.: 777 952 920. (8903)
• PRODÁM Renault Twingo 2010 na J.D. Havarované zad.
část. Předek OK, pojízdné za 10 000,- Kč. Tel.: 732 906 927.
(8905)
• PRODÁM Hyundai H-1- valník do 3,5tuny, dízl, nové pneu
a duše, r.v. 2004. Oprava nutná. SPZ v depozitu. Cena 60 000,Kč. Tel.: 606 820 107. (8907)
10 - AUTO-MOTO
KOUPĚ
AUTO-MOTO
KOUPĚ
• KOUPÍM Jawa - ČZ - Cross, Moped Stadion - Simson aj. i nekompletní nebo jen ND velký TP doklady, údržba moto knížky,
také různé stroje motory - zapalování, magneta, karburace,
světla , tachometry, nářadí aj. Platba na místě za slušné
ceny. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu - platí stále. Tel.:
603 335 591. (81001)
11 - BYTY - PRODEJ
BYTY PRODEJ
• PRODÁM 2+kk 45 m2 U Vlastního krbu, 2.patro bez výtahu,
zděný, cihla. Plovoucí podlahy, koupelna, plast.okna. Pěkný,
ihned k nastěhování. Nízký nájem se službami 3tis. Druž-

Tel.: 417 535 300 | Mob.: 603 182 232 | e-mail: info@cbsteplice.cz
stevní. RK NEVOLAT!!! Cena 550.000,- Kč. Tel.: 774 851 095.
(81101)
12 - BYTY - KOUPĚ
BYTY KOUPĚ
• KOUPÍM byt v Trnovanech 2+1--3+1.(výtah). Tel.:
723 154 423. (81201)

VÝKUP BYTŮ

PLATBA V HOTOVOSTI
J. V. Sládka 1113/3, Teplice
Tel.: 774 555 876 R082037
13 - BYTY - PRONÁJEM
BYTY PRONÁJEM
• NABÍZÍM k podnájmu být 2+1 o výměře 68m2 s bal. v ul. J.
Payera v Trnovanech ve 3.patře s výtahem. Byt je po celkové
rekonstrukci, pl. podlahy, nová kuch. linka, pl. okna, vana
a umyvadlo se skříňkou. Wc je samostatně v předsíni, která
má komoru. Slušní sousedé. MŠ hned u domu, občanská
vybavenost v těsném dosahu,obchody, lékař, lékárna, škola
i MHD. Požadujeme pouze slušní a pracující lidé,bez chlupa-

5 - ELEKTRONIKA
ELEKTRONIKA
• PRODÁM el. troubu s třemi plotýnkami za 600,- Kč, zachovalou. Barevnou TV OVP 51 cm, vhodná na chatu, za 300,- Kč.
Tel.: 723 367 685. (8501)

HOBBY

Nabízíme
opravy plochých střech.
Cena 220,- Kč/m2
Tel.: 723 505 787

T0882017

NEMOVITOSTI
PRODEJ
15 - NEMOVITOSTI
- PRODEJ
• PRODÁM garáž v Chotějovicích za 80 000,- Kč. Tel.:
721 170 852. (81501)
• PRODÁM zahradu v Krupce - Maršově - osobní vlastnictví
- 400 m2, podsklepená chata, pergola, skleník a bazén. Tel.:
733 612 191. (81502)

8 - HOBBY

16 - NEMOVITOSTI
- KOUPĚ
NEMOVITOSTI
KOUPĚ
T0852015

• KOUPÍM vojenskou vzduchovku pušku aj.- flašinet, hrací
strojky, smalt cedule, šlapací auto plechové. Socialistické
hračky - plast autíčka i na ovládání bovdenem, mašinky, vláčky HO a TT, různé sbírky všeho druhu. Starší nářadí - kovadlinu, signovačku, malý soustruh aj. Platba na místě za slušné
ceny. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu - platí stále. Tel.:
732 457 993. (8802)
• VYSOCE zaplatím mince - zlaté, stříbrné a z obec. kovu, medaile, řády i vyznamenání. Tel.: 603 230 673. (8803)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy jako originál též kopie, tisky
a staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 733 511 224.
(8804)
• KOUPÍM LP gram. desky, větší množství nebo sbírka, vítána. Přijdu, stačí i prozvonit. Tel.: 721 442 860. (8805)

tých mazlíčků. Nájemné 8 000,- Kč + voda + El. + plyn +
energie a úklid spol. prostor. To je za 2 až 3 os. cca 11000,- Kč.
Volný ihned. Kauce 10 000,-Kč. Bez možnosti přihlášení. Tel.:
777 101 091. (81301)
• INVALIDNÍ důchodkyně, 86letá na vozíčku, hledá touto cestou pronájem malého bytu přístupného invalidním vozíkem.
Mohla by být také společnicí osamělému člověku, který by jí
pronajal malou místnost. Tel: 739 608 036. (81302)
• PRONAJMU byty v Košťanech (Mírové nám.), 2 + kk +
velká koupelna s WC, 48-52 m2, holý nájem 5 000 - 5500,Kč, kauce 3 nájmy předem. Dům i byty jsou kompletně
zrekonstruované, vše nové. Pouze slušní nájemníci. Tel.:
777 026 166. (81303)
• PRONAJMU byt 2+kk, v klidném činž. domě, vhodný pro
1-2 osoby. Vlastní plynový kotel, kuchyňská linka, zateplená
veranda, el. bojler, šatna, koupelna se sprchovým koutem,
plastová okna. Cena nájemného 5000,- Kč + vodné stočné
400 Kč/osoba, energie dle vlastní spotřeby cca 2000,- Kč. RK
nevolat. Tel.: 777 009 924. (81304)

• KOUPÍM chatu, chalupu v os.vl.,v ceně do 800 000,Kč,vzdálené do cca 70 km od Teplic. Tel.: 702 479 919. (81601)
17 - NEMOVITOSTI
- PRONÁJEM
NEMOVITOSTI
PRONÁJEM
• HLEDÁM do pronájmu,domek nebo zahrádku, Teplice
a okolí. děkuji za nabídky. Tel.: 721 952 021. (81701)
• HLEDÁM pronájem malé části vaší nevyužité zahrady k rekreaci, seniorka. Na farmě výpomoc možná. Tel.: 737 105 446.

www.vyhodnereality.cz

22

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

PROVÁDÍME:

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

 elektromontážní práce - bytové, průmyslové, opravy elektro, revize
 prodej elektroinstalačního materiálu
 servis a údržba strojního zařízení včetně automatizace
 zámečnické práce
 kovovýroba
 údržba budov
 autodoprava - dodávka expres
R0852003

R0852002

www.elsen.cz

SEZNÁMENÍ18 - SEZNÁMENÍ

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

R0852003

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.
DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553.

R0852020

• ROM kuřák 75 let, hledá paní k seznámení do 68+. Tel.:
604 608 106. (81806)
• ŽENA vitální, štíhlá, 160cm, nekuřačka se zájmem o přírodu, cestování, pěší chůze, ráda pozná i v podzimu života
muže, nekuřáka se stejnými zájmy. Tel.: 705 214 813. (81807)
• VIKTORE R. ztratil si na mě kontakt? Ozvi se. Daně z Kostomlat. Tel.: 775 303 193. (81808)
• SYMPAŤÁK po 30/180/85 fin. zajištěn modrooký, rád pozná
přítelkyni - plnoštíhlou maminu na vážný vztah, možné spo-

lubydlení v RD - Carpe diem- sms. Tel.: 605 538 239. (81809)
• MUŽ 64/182 hledá ženu, která nechce být sama. Já domácí
typ. Bytem Teplice. Tel.: 722 487 807. (81810)
• PRO hezký trvalý vztah a vzájemnou oporu, hledám
čestného nezadaného přítele do 76 let jsem 69letá 159 cm
nekuřačka, všestranných zájmů, bydlím v bytě sama. Tel.:
797 640 791. (81811)
19 - ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ
ZAMĚSTNÁNÍ
• NABÍZÍM doučování žáků ZŠ v předmětech Ma, Fy, AJ
od září 2019 - Teplice. Tel.: 737 860 261. (81901)
• ČERSTVÁ důchodkyně hledá práci v UL na zkrácený úvazek.
Tel.: 604 587 653. (81902)
• DĚTSKÁ sestra se specia. školou a celoživotní praxí u dětí,
teď krátce v důchodu, ráda pomůže s dětmi. Jakéhokoliv
věku, hlídání doprovod apod. Tel.: 733 352 443. (81903)
• NABÍZÍM služby jako hospodyně. Vedení domácnosti (úklid,
žehlení, praní). Diskrétnost je samozřejmostí, perfektní práce
zaručená! Tel.: 728 224 849. (81904)
• HLEDÁM práci na úklid, jsem v částečném důchodu. Pouze
Teplice. Tel.: 602 873 705. (801905)

ZVÍŘECTVO21 - ZVÍŘECTVO
• PRODÁM mladé Korely, červen 2019 za 250,- Kč kus. Osek
u Duchcova. Tel.: 732 931 005. (82101)

RŮZNÉ

Přijmeme zaměstnance
na zkrácený úvazek
do chráněné dílny v Teplicích

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

R0852009

Nabízíme lehkou práci převážně vsedě vhodnou i pro OZP
Mzda od 88,10 až 100,- Kč na hodinu
Možnost ubytování

22 - RŮZNÉ

• PRODÁM málo použitou cirkulárku s hoblovacím zařízením,
domácí výroby. Jednorázový motor. Cena pouze 3500,- Kč.
Pište sms a jen vážní zájemci. Tel.: 606 517 654. (82202)
• PRODÁM regál do pracovny na šanony do šatny. Úložný
prostor. Tel.: 608 477 626. (82203)
• KOUPÍM velký květináč, venkovní, barva terakota. Žádný plast!!! Pouze keramika, pálená hlína. I více kusů. Tel.:
774 951 095. (82205)
• PRODÁM demižony, 5, 10, 20, 25 litrů, i jednotlivě. Ks 100 Kč. Krupka. Tel.: 736 437 130. (82207)
• PRODÁM Di ANGELO cosmetics No.1 LASH extend serum
6ml v PC 1 950,- Kč nyní 1550,- Kč, nový, nerozbalený - nebo
vyměním za něco do počítače // RAM DDR4, deska AM4, Ryzen //. Nabídněte na mail josef45@post.cz. (82208)
• PŘEPÍŠI vaše videozáznamy ze všech existujících formátů
na DVD. přepisy na studiových zařízeních, možnost střihu,
potisku DVD atd. Tel:: 725 065 344. (82209)
• PRODÁM nový dětský batoh 1. - 3. třída z obrázkem Minnie,
cena dohodou. Tel.: 774 585 812. (82210)
• PRODÁM duše Barum 16 x 4 , 4 ks nové, levně. Gum. kabel
220V 30m x 3. el. svářečku 220V 14A. Lahev propanbut. 2 kg
+ hořáky. Tel.: 728 718 449. (8906)

• PRODÁM Bieder třešňovou komodu za 2000,- Kč, netknutá. Obraz Litoměřické náměstí cca 100 let, 91 x 80 olej sign.
2000,-Kč. Obraz olej moře s lodí - starý za 2 200,-Kč. Tel.:
604 643 410. (82211)
• PRODÁM za symbolickou cenu přenosnou TV uhlopříčku
34cm zn. Philips. Kufříkový šicí stroj Veritas. Stačí sms, zavolám! Tel.: 702 615 458. (82212)

ODDLUŽENÍ

pro věřitele i dlužníky

R0820011

• ROZVEDENÁ nekuřačka 168/66 z Teplic hledá hodného
muže, přiměřeného věku pro vzájemnou oporu a trvalý vztah.
Tel.: 604 694 829. (81801)
• HLEDÁM ženu pro život. Zaopatřenou, bez závazků jako
já. Rozv. 70letý / 172 / 82 nekuřák, relax. sportovec. Tel.:
725 339 023. (81802)

• HLEDÁM muže, který občas něco opraví v bytě, je sport.
založený příkladně kolo. ZN: cestovatelka. Volejte po 17 hod.
Tel.: 739 152 357. (81803)
• HLEDÁM osamělou duši na občasný pokec. Tel: 723 912 299.
(81804)
• HLEDÁM pro svou kamarádku, hodného pána. Kamrádka je
vdova, 70 let. Další informace telefonicky. Tel.: 724 957 525.
(81805)

Nezávazná konzultace zdarma
Kontakt: tel.: 724 929 545
• PRODÁM PVC sud s víkem, 120 l , vhodný na dešťovou vodu.
Zrcadlo (150 x 60cm) na kolečkách, pojízdné. Cena dohodou.
Tel.: 777 040 311. (82214)
• PRODÁM kolo Liberta, dámské. Cena 400,- Kč. Tel.:
606 201 271. (82215)
• KOUPÍM knihy, časopisy, věci z baráku, bytu, půdy. Děkuji
za nabídky. Tel.: 721 771 991. (82217)
• PRODÁM sklenice 1l se šroubovacím uzávěrem za 4,-Kč
na marmeládu. Teplice. Tel.: 737 653 064. (82218)
• KOUPÍM plastovou nádobu na vodu 220 - 300 l. Tel.:
777 114 812. (82219)
• PRODÁM sport. Kočárek, oblečky, chodítko, stolek se židličkou, houpacího koníka, po 1 vnoučeti. Tel.: 733 220 279.

Váš inzerát
v drážďanském
týdeníku vyjde
ve 233.000 výtiscích
za cenu již
od 800,- Kč
Kontakt v ČR:
sekretariat@agenturais.cz
telefon: 602 426 526

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

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

LITOMĚŘICKÝ SPECIÁL
Otočte!

RegioRevue/září

2019

Krbové
vložky
Technická dokonalost, nekompromisní kvalita a absolutní spolehlivost. To je kombinace, která vyjadřuje osobnost nové
řady krbových vložek Impression. Nechte se podmanit a vtáhnout do světa živého ohně, který dokáže vytvořit jedinečnou
atmosféru.
• Dvířka s otevíráním do boku nebo výsuvná.
• Dvojsklo u rovných vložek.
• Celý mechanismus pojezdu je snadno servisovatelný i po
obestavení.
• Možnost použití do sálavých obestaveb.
• Výběr šamotové spalovací komory z černé nebo natur
(žluté) barvy.
• Odnímatelné madlo (lze nahradit pevným madlem).

• Přívod centrálního vzduchu je možné napojit pod různými
úhly.
• Odkouření disponuje možností horní nebo boční.
• Bezroštová šamotová spalovací komora podložena
vermikulitem, pro dosažení vysokých teplot spalování.
• Akumulaci stavby lze zvýšit pomocí akumulačních sad
Mammoth.

Krbové vložky Impression jsou připraveny stát se tím, co udělá dojem opravdu na každého zákazníka.

www.romotop.cz
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Královské město Litoměřice si letos připomíná 800 let své existence. Jaká byla
jeho historie a jak žijí obyvatelé v současnosti? O tom jsme hovořili se starostou
Ladislavem Chlupáčem, který stojí v čele města již páté volební období.

LADISLAV
CHLUPÁČ:
Osm set let, to je na čtyřicet generací lidských osudů, vítězství
i proher. Které milníky z historie
považujete za nejdůležitější?
Město prošlo různými etapami
vývoje. Zažilo krásné chvíle rozmachu, období, kdy zde pod rukama věhlasných architektů vznikaly
unikátní stavby. Nevyhnuly se mu
ale ani hrůzy 30leté války, nacismu
a bombardování na konci 2. světové
války. Litoměřice skutečně prožily
„Osm století příběhů“. Za důležité
milníky považuji udělení městských
práv, díky nimž letos slavíme výročí
800 let, krok krále Karla IV., který
měšťanům daroval vrch Radobýl
a okolní pozemky k zakládání vinic,
dále založení biskupství nebo období renesance a baroka, jež dalo podobu dnešnímu centru města.

Osm století příběhů

V Litoměřicích dnes žije přes 24
tisíc obyvatel. Město systematicky
a dlouhodobě pečuje o své historické památky, ale zároveň nezůstává
pozadu v oblasti využití moderních
technologií, vědeckého výzkumu,
ekologie a sociálních služeb. Patří
k absolutní špičce v Národní síti
Zdravých měst České republiky
a právem se nazývá perlou Ústeckého kraje.

ně českých i světových osobností
v Muzeu křišťálový dotek, možnost vyrobit si vlastní arch v Dílně ručního papíru nebo prohlídka
Galerie marionet. Zážitkem pro
celou rodinu je plavba výletní lodí
Porta Bohemica nebo cyklovýlet
po Labské stezce. V Litoměřicích
to žije, po celý rok se zde koná
několik desítek kulturních akcí.
Z těch nejdůležitějších jmenujme

Které osobnosti se na rozvoji
města nesmazatelně podílely?
Byli to především Přemysl
Otakar I., který udělil Litoměřicím
městská práva, dále král český a císař římský Karel IV., jehož zásluhou
se město rozvíjelo a prosperovalo,
stavitelé jako například otec a syn
Broggiovi nebo Ambrosio Balli.
S Litoměřicemi je spjat i hudební
skladatel Václav Jindřich Veit, básník Karel Hynek Mácha, spisovatel Starosta Ladislav Chlupáč v tričku s emblémem 800. výročí města
Josef Jungmann a další významné a jedním z domácích mazlíčků – kocourem Zrzíkem.
osobnosti. Nesmíme opomenout
Co mohou Litoměřice nabíd- výstavu Zahrada Čech, Vinobraní
ani přínos dvaceti litoměřických
či Vinařské Litoměřice.
nout návštěvníkům?
biskupů.
Především jedinečné kouzlo
Kteří významní hosté město naJak byste charakterizoval sou- historického města malebně položeného na soutoku Labe a Ohře vštívili v tomto století?
časné Litoměřice?
Tak především všichni porevoJako rychle se rozvíjející kulturní pod kopci Českého středohoří.
město s pozitivní energií, docho- Návštěvníci mohou navštívit ce- luční prezidenti České republivaným historickým jádrem, jako lou řadu zajímavých míst a od- ky. Navštívila nás také Madeleine
město, které je velkým propagáto- vézt si spoustu zážitků. K nim Albrightová, řada významných
rem inovativních projektů a postu- patří například návštěva vyhlíd- politiků, vědců, umělců i sporpů. Těší mě, že obyvatelé Litoměřic kové věže Kalich nebo katedrály tovců nejen z České republiky, ale
jsou s městem jako místem, kde žijí sv. Štěpána, podzemní expozice i z mnoha dalších zemí. Díky pevěnované dolu Richard, něko- nězům z evropských fondů jsme
či pracují, spokojeni.
lika galerií, muzea, ochutnávky zrekonstruovali gotický hrad a zísJak žijí Litoměřičané dnes, ko- regionálních vín, pivních speciá- kali unikátní prostor pro pořádání
lik má město stálých obyvatel lů. Malé i velké návštěvníky jistě významných kongresových, kulnadchne možnost osahat si dla- turních a společenských akcí, mezi
a čím se můžete pochlubit?
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které patřilo například vrcholné
jednání Visegrádské čtyřky a jednání ministrů dopravy Evropské unie.
Kde vidíte Litoměřice v horizontu dalších deseti let?
Za posledních dvacet let se nám
podařilo zrealizovat více než stovku projektů. Mám radost, že se Litoměřice zařadily na severu Čech
mezi nejúspěšnější žadatele o evropské dotace, což se příznivě odrazilo na jejich dynamickém rozvoji.
Jde o výsledek systematické a dlouhodobé práce celého týmu zaměstnanců městského úřadu a jeho
příspěvkových organizací, na který
jsem pyšný, ale i řady obyvatel, kteří
hýří obdivuhodnou aktivitou. Město se díky vědecko-výzkumnému
centru geotermální energie výraznou měrou podílí na rozvoji obnovitelných zdrojů energií. V tomto
trendu budeme pokračovat i nadále. Jde nám o čisté, bezpečné město
s bohatým zázemím služeb a širokou nabídkou kulturního a sportovního vyžití. Zkrátka místo, kde
se lidem dobře žije.
Oslavy 800. výročí se prolínají
od začátku roku. Vyvrcholí druhý
a třetí zářijový týden. Na co se vy
osobně nejvíc těšíte?
Program je vskutku bohatý a je
z čeho vybírat. Osobně se těším
na videomapping a také na společné defilé pěveckých sborů, sportovních klubů, skautů, divadelních
souborů, mažoretek Rozmarýnu,
ale i dalších účastníků. Jsem zvědavý, jaká vystoupení si připravili
žáci a studenti litoměřických škol.
A protože Litoměřice jsou městem
vína, těším se, až se společným přípitkem pokusíme zapsat do České
knihy rekordů, a zároveň tak popřejeme další úspěšné roky našemu
krásnému městu, jehož budoucnost
píšeme společně.
Připravila: L. Richterová
Foto: archiv

Památky a turistické cíle
Královské město Litoměřice se pyšní řadou historických
architektonických památek. Původní systém hradeb připomínaný k roku 1257 zanikl beze stop. Dnešní gotický systém
hradeb vznikl ve dvou etapách. Vnitřní hradba z doby kolem
let 1360 - 80, opravovaná v letech 1502-05, je místy vysoká
přes 10m a 2m silná, opatřená zubatým cimbuřím a hranolovitými věžicemi dovnitř otevřenými. Na jedné z nich, mezi
ulicí Novobranskou a Zítkovou, je vyrytý kalich z husitské
doby, jiné byly upraveny v 19. století pro obytné účely. Západní věžice (u pivovaru) byla v roce 1705 upravena jako vy-

hlídkový pavilon zvaný jezuitská hvězdárna. Vnější parkánová zeď, původně 4,5m vysoká, postavená kolem roku 1513, je
zachována do výše cca 3m, silná cca 120cm, s několika podkovovitými baštami, které byly též dovnitř otevřené. Dnešní
obvod hradeb je dlouhý zhruba1 800 metrů. V hradbách byly
původně čtyři brány: východní - Dlouhá brána (připomínaná
r. 1405, zbořena r.1863), jižní - Mostecká (na cestě k přístavu,
zbořena r.1831), západní - zvaná Michalská (dle sousedního
kostela, zbořena r.1839) a severní - řečená Nová (dříve Cínařská, zbořena r.1839). Gotické hradby tvoří hranice Městské
památkové rezervace (MPR), která byla vyhlášena výnosem
ministerstva kultury ČSR 27. října 1978 o prohlášení historického jádra města Litoměřic za památkovou rezervaci.
(Zdroj: www.litomerice.cz)
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Podzimní veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích patří
k největším nejen v našem regionu. Z historického

hlediska už má za sebou 42 ročníků. Co je připraveno pro ten letošní, 43., na to se ptáme

obchodní, marketingové a provozní ředitelky pořádající společnosti Bc. Michaely Mokré.

Michaela Mokrá:
Kolik vystavovatelů
je letos přihlášeno a odkud se rekrutují?
Počet vystavovatelů a
prodejců je v posledních
letech téměř shodný,
pohybujeme se kolem
čísla 500. Je to z důvodu obměny jednotlivých
vystavovatelů. Ti, co se
rozhodnou, že na výstavu
nechtějí, jsou nahrazeni
novými. Přiznám se, že nám to s kolegy dost vyhovuje, protože areál není nafukovací, a přesto
jsme návštěvníkům schopni nabídnout každý
rok něco malinko jiného.
Co bude v sortimentu převažovat?
Před námi je největší zahradní veletrh Zahrada Čech, který má za sebou 42 letou historii.
Vím, že podoba výstavy se v průběhu let změnila, ale i tak se snažíme, aby hlavním nabízeným sortimentem bylo zahradní zboží a zelený
rostlinný materiál. Zájem ze strany návštěvníků
je ale velmi vysoký i u doplňkového sortimentu,
který tím pádem na výstavě taktéž nechybí. No a nějaký ten pokrm či nápoj
je standardní součástí nabídky.
Naučili jsme se pro návštěvníky
každý rok připravovat ukázkové expozice, letošní nosné téma bude „Přijela
k nám pouť“. Doufáme, že tento zvolený motiv bude líbivý na pohled. V loňském roce jsme totiž nasadili velmi vysokou laťku připravenými expozicemi
u příležitosti 100. výročí od založení
Československa. Proto jsme hledali
pro letošní rok něco, co v sobě nemusí
mít vážnost a zachování historických
faktů. A předejít tak srovnávacímu procesu
s loňským rokem, proto ten úkrok úplně do jiné
sféry. Přesto věřím, že se návštěvníkům připravené expozice budou líbit a budou se s nimi chtít
vyfotit, jako tomu bylo u několika předchozích
ročníků.
Jaké významné hosty očekáváte a kdo prodejní devítidenní výstavu zahájí?
Jako již tradičně jsou pozváni zástupci jednotlivých ministerstev, představitelé Ústeckého
kraje a města Litoměřice i reprezentanti jednotlivých unií a svazů či obchodních partnerů,
6

Srdečně zvu na 43. ročník

ZAHRADY ČECH

kteří k dané výstavě patří. Pro nás je každý host
velmi vzácný a významný, přesto není prostor,
aby v rámci slavnostního zahájení promluvili
všichni. V tuto chvíli ještě itinerář slavnostního
zahájení sestavujeme, ale určitě se je na co těšit.
Na co se mohou těšit návštěvníci v doprovodném programu?
Letošní kulturní program je opět velmi bohatý, mezi ty významnější vystupující patří Jaroslav Uhlíř, Yvetta Blanarovičová, František Nedvěd, Vinšovanka či Josef Zoch. V průběhu týdne
pak budou předány ocenění významných soutěží, které jsou s podzimní Zahradou Čech historicky spjaty – Regionální potravina Ústeckého
kraje 2019, Potravinářský výrobek Ústeckého
kraje – kraje Přemysla Oráče, Nejlepší recept ze
Zahrady Čech, Zelí roku 2019, Křišťálové jablko,
ale i nové přírůstky do rodiny, jako je vyhlášení
výsledků celorepublikové soutěže ČESKÝ MED
2019.

Vloni se počet lidí, kteří prošli branami výstaviště, přehoupl přes devadesát tisíc. Tipnete si, jak to bude letos?
Každoročně doufáme, že návštěvnost z předchozího ročníku bude minimálně stejná. Nebudu zastírat, že jakýkoliv, byť jen nepatrný přírůstek, nám udělá neuvěřitelnou radost.
Areál Zahrady Čech je zároveň centrem
kulturního a společenského života na severu
Čech a právem patří do Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Co bude následovat po veletrhu
ještě do konce letošního roku?

Letošní podzim je opravdu velmi nabitý a pro
celý můj tým neskutečně náročný. Po Zahradě
Čech nás hned čeká Techdays – akce zaměřená
na školy a firmy s technickým zaměřením. Letos již po čtvrté budeme studentům prezentovat
atraktivnost uplatnění v technickém oboru. Pak
následuje organizační spolupráce na externí
akci, která je rovněž součástí projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, Josefínské slavnosti
v Terezíně. Den poté proběhne na výstavišti Krajská výstava psů. V týdnu pak
dvoudenní konference GIS OUTDOOR
– FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE. Předposlední víkend v říjnu se koná 7. ročník
Gastro food festu. Na začátku listopadu
se uskuteční nový projekt, který pořádáme ve spolupráci s Ústeckým krajem
a městem Litoměřice – Konference Zeleň v obcích a městech Ústeckého kraje.
A na závěr roku nás čekají tradiční Vánoční trhy.
Za rozšiřování aktivit na externích akcích jsme velmi vděční, posouvá nás to
zase o krok dál. Díky zkušenosti s organizací
velkého rozsahu a našeho zázemí v podobě fundusu splňujeme podmínky obchodního partnera, který je schopen technicko-organizačním
způsobem zajistit téměř jakoukoliv akci. Na závěr bych chtěla podotknout, že bez pracovního
týmu, který na Zahradě Čech mám, by to nebylo
možné. Mí kolegové jsou velmi pracovití, loajální a nadchnou se pro každou „špatnost= můj
výmysl“. Za to jim patří mé velké díky!
Připravila: L. Richterová
Foto: archiv

13. – 21. 9.
13. 9.
pátek

14. 9.

Tep
plice

Chomutov

Most

Louny

Den s ÚSTECKÝM KRAJEM a OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMOROU MOST

pod záštitou hejtmana ÚK Oldřicha Bubeníčka
10 30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ.
Vyhlášení soutěže o značku REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO
KRAJE 2019 a značky POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK ÚSTECKÉHO KRAJE
– KRAJE PŘEMYSLA ORÁČE.
Celým dnem provede moderátor ZDENĚK LUKESLE. Zahraje NO NAME
LT a vystoupí skladatel populární a lmové hudby, herec a zpěvák
JAROSLAV UHLÍŘ s dětským pěveckým sporem ÚSTECKÉ BAMBINY.

Den s ČASOPISEM RECEPTÁŘ

Finále celostátní kulinářské soutěže

O NEJLEPŠÍ RECEPT ZE ZA-

sobota HRADY ČECH 2019 na téma „POMAZÁNKY“.

Celým programem provede muzikant a moderátor VLADIMÍR
VLACH. Zazpívá známá zpěvačka YVETTA BLANAROVIČOVÁ .
Chybět nebude tradiční dechovka VINŠOVANKA .

15. 9.
neděle

16. 9.

Den s CS BETONEM

Vyhlášení výsledků soutěže ČESKÝ MED 2019 spolu s příslušnými přednáškami. Celým programem provede moderátor ZDENĚK
LUKESLE . V průběhu dne zahrají a zazpívají LADY DUO – revivalový
mix známých českých zpěvaček. Vystoupí CELINE DION revival.

Léčebný pobyt LIGHT
Délka pobytu: 4 dny / 3 noci
Ubytování:
komfortní jedno nebo dvoulůžkové pokoje
Strava:
polopenze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• 1x vstupní lékařská konzultace
• 1x klasická částečná masáž zad
• 1x Calmonalová perlivá koupel
• 2x skupinové cvičení
• 1x bazén (volné plavání 30´)
• 1x parafínový zábal na ruce

R0808034

2019

Děčín
Děčí
n
Ústí nad
d Labem
m

Cena pobytu již od

4.265,- Kč/osoba*
*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

Lázeňský resort nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007 • e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz

Den se SEVEROČESKOU VODÁRENSKOU SPOLEČNOSTÍ

Finále a vyhlášení vítězů jubilejního 11. ročníku soutěže ZELÍ ROKU

pondělí 2019 se Zelinářkou unií Čech a Moravy, o.s.

Vystoupí kvalitní ELTON JOHN revival, zahraje litoměřická kapela NO
NAME LT a celým dnem Vás provede moderátor ZDENĚK LUKESLE.

17. 9.
úterý

18. 9.
středa

COUNTRY DEN

Zpěvák a živoucí legenda country scény Josef Zoch, známý z TV
Šlágr, zazpívá ty největší country hity. Program zpestří litoměřická
hudební skupina NO NAME LT. Celým dnem provede moderátor
ZDENĚK LUKESLE.

Den s ČESKÝM ROZHLASEM

Celým dnem Vás provede moderátor Českého rozhlasu Sever PETR
BERAN, svoji show předvede skvělý revival – EWA FARNA . Jako
bonus vystoupí výherce mezinárodní festivalové soutěže INTERPORTA
holandský zpěvák a kytarista JEROEN SMIT. Chybět nebudou soutěže
o zajímavé ceny, rozhovory či autogramiáda.

19. 9.

Den s ARMEX ENERGY

20. 9.

Den ZAHRADY ČECH a RODINNÉHO STŘÍBRA

21. 9.

Den s ČASOPISEM ZAHRÁDKÁŘ

čtvrtek

pátek

sobota

Zahraje a zazpívá OLYMPIC revival nejznámějšími hity, k poslechu
zahraje litoměřická kapela NO NAME LT a celým dnem Vás provede
moderátor ZDENĚK LUKESLE .
Celým dnem Vás provede moderátor Hitrádia FM ZDENĚK LUKESLE .
Vystoupí ABBA revival. V průběhu dne zahraje litoměřická kapela
NO NAME LT.
Vyhodnocení soutěží časopisu ZAHRÁDKÁŘ a tradiční vyhlášení výsledků 10. ročníku soutěže „KŘIŠŤÁLOVÉ JABLKO“.
Vystoupí FRANTIŠEK NEDVĚD, zazpívají LADY DUO aneb revivalový mix známých českých zpěvaček a moderátorem celého dne bude
ADAM CARDA .

Klášterní vinné sklepy Litoměřice
Klášterní vinné sklepy v Litoměřicích, situované do starobylých
sklepních prostor bývalého dominikánského kláštera v centru
města. Navazují na tisíciletou tradici pěstování vinné révy a výroby
vína v jedné z nejsevernějších vinohradnických oblastí. Příznivé
klimatické podmínky - jižní stráně, vhodná půda, ale i láska
člověka pečujícího o vinohrady - to vše je zárukou stálé kvality vín.
Jedna z nejrozšířenějších odrůd Muller Thurgau vyniká výrazným
buketem, jakostní odrůdy Tramín, Rýnský Ryzlink a Rulandské
úspěšně doplňuje známkové víno Radobýl. Modré odrůdy
Svatovavřineckého, Portugalu a Rulandského modrého jsou vedle
lahodné chuti a vůně, charakteristické barvou českých granátů.

www.zahrada-cech.cz
Pořadatel:

43. ročník podzimního veletrhu
Zahrada Čech se koná pod
záštitou ministra zemědělství
Miroslava Tomana.
Mediální
partneři:

Ladislav Pošík - AGROFRUKT KAMÝK
Klášterní vinné sklepy
Velká Dominikánská 11, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 732 829; e-mail: kvs@radobyl.cz

R0833036

R0809041

Partneři:
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VYROBENO
VE
ŠVÉDSKU

+420 737 248 506

MODERNÍ CELOROČNÍ BYDLENÍ
Tel. +420 736 226 370

www.facehome.cz

Lukáš Payerle

R0850045

Kvalitní a levné dřevostavby

Nabízíme ke koupi pozemek s projektem
Nabízíme ke koupi pozemek o velikosti 31 432 m2 se 100% podílem ve společnosti. Pozemek je připraven pro výstavbu projektu rodinných domů. Parcela se nachází v žádané lokalitě v blízkosti plné
občanské vybavenosti s výbornou dostupností do centra města
Teplice. K projektu je kompletní dokumentace, týkající se výstavby
a realizace projektu Pudlák.
Projekt Pudlák je určen pro výstavbu 46 rodinných domů a bytového domu s 26 bytovými jednotkami. Na pozemnku jsou již přípravné
práce IS - komunikace, hrubé terénní úpravy. Dále základové desky
1 RD a 6 řadových domů. Hrubá stavba solodomu do výše 1 patra.

POKRÝVAČ
KLEMPÍŘ / TESAŘ
Provádíme kompletní rekonstrukce střech
a drobné opravy

Mobil: 737 931 354
lukas.payerle@atlas.cz

www.strechyteplice.cz

Kontakt:
Milan Vršecký
telefon: +420 731 618 492
e-mail: milan.vrsecky@re-max.cz
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