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Nájemníci bytů v ulici Doubravická již mají své "vysněné " balkóny
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Zpravodaj Stavebního bytového družstva “Mír” Teplice, zapsán do evidence periodického tisku s evidenčním číslem MK ČR E 22420; občasník, vydává Stavební 
bytové družstvo “Mír” Teplice, IČ 00035351, se sídlem Gagarinova 1558, PSČ 415 00 Teplice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem v oddílu DrXXVI, vložce 297. Příspěvky a náměty přijímáme na zpravodaj@sbdmir.cz. Editor: Karel Schön.

Jak jsme informovali v předchozích číslech Zpravodaje, realizovalo naše družstvo ojedinělou akci výstavby balkónů na bytovém 
domě v Teplicích, v ulici Doubravická 1660 - 1662,1655. 

V červenci tohoto roku byla akce dokončena. 
Celkově bylo provedeno 48 ks nových zavěšených 
ocelových balkónů o rozměrech 5,80 m x 1,36 m 
vč. montáže nových balkónových sestav pro vstup 
na balkóny. Nájemníci velkých bytů tak získali další 

užitnou plochu, která bude převážně sloužit k rela-
xaci a odpočinku. V rámci akce byl také mimo jiné 
proveden nový fasádní nátěr zadního průčelí objek-
tu a byla provedena výměna venkovních parapetů. 
Práce realizovala firma MRB Sazovice v termínu od 

března do července 2016. Celkové náklady akce ve 
výši 10.172.261,- Kč včetně DPH byly hrazeny zčásti 
z dlouhodobé zálohy na opravy a zčásti vnitrodruž-
stevní půjčkou, kterou budou naši nájemníci vel-
kých bytů splácet po dobu 8 let. ■

Vážení družstevníci,

dovolte mi, abych vás v tom-
to podzimním měsíci znovu po-
zdravil prostřednictvím našeho 
Zpravodaje. Rád bych vás infor-
moval, že během období letních 
prázdnin a v měsících poté naši 
pracovníci rozhodně nezaháleli  

a o všem co se událo si budete 
moci přečíst právě v aktuálním 
čísle, které se vám nyní dostává 
do ruky. O tom,  že plánů do dal-
šího období máme hodně, svědčí 
další článek, který se věnuje in-
vestičním akcím ve druhé polovi-
ně letošního roku. 

Chtěl bych vám připome-
nout, že naše celoroční soutěž  
o nejhezčí bytovou proměnu 
spěje do svého finále a velice rád 
bych poděkoval všem jejím účast-
níkům. Zaslali jste krásné foto-
grafie proměn vašich bytových 
jednotek a věřte, že rozhodování 
odborné poroty bude velice ná-
ročné, ale jak doufám spravedlivé 
a vyhraje ten nejlepší. Soutěže  

v našem Zpravodaji se staly veli-
ce oblíbené a proto už nyní mohu 
prozradit, že připravujeme na 
nový rok 2017 novou soutěž, kte-
rá se bude jmenovat „Nejhezčí 
květinová výzdoba“. Těšíte se?

Rád bych vám popřál mno-
ho úspěchů, jak v soukromém, 
tak i pracovním životě. Ať vám 
podzimní čas plyne k vaší spo-
kojenosti. Rád bych také popřál 
dodatečně mnoho úspěchů všem 
školákům, kteří zahájili výuku le-
tos v září, nejenom v základních, 
ale i ve středních školách. Vzděla-
nost totiž pomůže celému městu 
Teplice k jeho smysluplnému roz-
voji.                

JUDr. Ing. Marek Andrášek

PŘED PO
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Společnost TERMOCON s.r.o. je stavebně montážní společností s pevnou pozicí na stávajícím trhu. 
Za dobu svého působení na českém trhu do roku 1996 zajistila sanace více než 1000 bytových 

panelových domů. 

CO NABÍZÍME:
• sanace a zateplení obvodových plášťů především panelových budov
• statické zajištění nosných konstrukcí, lodžií, balkónů a obvodových plášťů
• sanace betonových konstrukcí lodžií a balkónů 
• rekonstrukce střešních plášťů
• výměny výplní otvorů 
• úpravy a zateplení vnitřních konstrukcí 
• opravy a rekonstrukce TZB – silnoproudé rozvody ve společných prostorech a v bytech, 

silnoproudné rozvody v bytech, slaboproudé rozvody – domácí telefony, rekonstrukce 
vzduchotechniky, výměna rozvodů teplé a studené vody a kanalizace

• rekonstrukce výtahů
• dozateplení domu
• obnovující nátěry fasád
• úpravy interiérů 
• úpravy vstupů do domů
• zvětšování lodžií a balkónů 
• výstavba nových budov a objektů
• rekonstrukce stávajících staveb
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Kvalita bydlení se v Teplicích zvyšuje 
Řádné shromáždění delegátů v letošním roce rozhodlo o novém složení kontrolní komise Stavebního bytového družstva “Mír“. 
Nově zvolenou předsedkyní kontrolní komise se stala Mgr. Dáša Doležalová. 

V letošním roce jste se stala novou předsedky-
ní kontrolní komise SBD "Mír" Teplice. Můžete 
nám prozradit, jak došlo k tomu, že jste se roz-
hodla kandidovat do této funkce?

Byla jsem navržena a zvolena členskou schůzí sa-
mosprávy ve svém objektu a nabídku na kandida-
turu v kontrolní komisi jsem přijala. Poté jsem byla 
řádně zvolena shromážděním delegátů a zbývající 

členové komise mě zvolili za předsedkyni. 

Jak máte práci rozdělenou a jak komise fungu-
je? Co má na práci a jaké vykonává činnosti?

Kontrolní komise má celkem tři členy a je opráv-
něna kontrolovat veškerou činnost družstva a pro-
jednávat stížnosti členů družstva. Kontrolní komise 
odpovídá za svou činnost shromáždění delegátů 
a podává mu zprávy o své činnosti. Vyjadřuje se  
k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku 
nebo na úhradu ztráty družstva. Kontrolní komise 
je oprávněna vyžadovat od představenstva jakékoli 
informace o hospodaření družstva. Na zjištěné ne-
dostatky upozorňuje kontrolní komise představen-
stvo a dohlíží na zjednání nápravy. K jednotlivým 
úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho 
nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění 
žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní 
komise. Neodstraní-li představenstvo zjištěné ne-
dostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat 
představenstvo o svolání shromáždění delegátů. 
Členové kontrolní komise se schází jednou měsíčně, 
zúčastňují se  jednání technické komise, bytové ko-
mise, ekonomické komise a výběrových řízení.

Jak dlouho už jste členem družstva?

S krátkou přestávkou více jak 20 let.

Mění se podle Vás družstvo za poslední období. 
Jaké hlavní změny pociťujete? 

Tak především musím ze své vlastní zkušenosti,  
a právě s ohledem na tu krátkou přestávku, kdy 
jsem nebyla členem družstva, konstatovat, že se 
zvýšila kvalita bydlení (tím mám na mysli především 
čistotu a pořádek společných prostor v domech  
a před samotnými objekty) a snížila se cena za by-
dlení, která byla svého času i důvodem k mému 
odchodu od SBD “Mír”. Ostatní, tj. vztah nájemníků  
k jednotlivým (svým) bytovým jednotkám, je zcela 
v kompetenci právě konkrétních obyvatel bytů.  

Co byste chtěla vy konkrétně, pokud něco tako-
vého je, v družstvu změnit, kam ho chcete posu-
nout? 

Zatím se skutečně nemohu vyjadřovat ke konkrét-
ním změnám do budoucna, ale vždy je co zlepšovat 
a posouvat dále…..to přinese čas.

Co byste vzkázala všem družstevníkům?  

Aby byli schopni ocenit práci, kterou pro ně druž-
stvo jako celek vykonává, neboť jeho cílem je zajiš-
tění komfortního, příjemného a pohodlného bydle-
ní pro každého družstevníka. ■

» Chcete se podílet na tvorbě Zpravodaje? 
» Chcete ukázat ostatním družstevníkům, co ve vašem domě změnilo? Nenechte si to pro sebe. 
» Pochlubte se a pošlete fotografie, postřehy, prostě cokoliv, co vás napadne na zpravodaj@sbdmir.cz nebo na adresu Teplice, Gagarinova 1558.   

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA “MÍR” TEPLICE
TEPLICE ● KRUPKA 2 ww.sbdmir.cz

Listopad 2016



Květináče na balkónech mohou způsobit velké problémy
Každý z nás to zná. A ten, kdo má balkón to patrně i vyzkoušel. Že nevíte, o čem je řeč? Většina z nás, kdo má balkón si přeje ho mít 
pěkný, uklizený a navíc i ozdobený. Ideální ozdobou je živá rostlina a tak zejména v jarních a letních měsících se balkóny v českých 
městech proměňují v jeden velký květ. 

Víte však, že za podobnou ozdobou se může scho-
vávat nebezpečí?  Může, a hodně velké. Ne každý 
okrasný květináč na balkóně je zajištěn proti pádu. 
A přímo v Teplicích nalezneme místa, kde majitelé 
ohrožují kolemjdoucí na životě. Ozdobné květináče 
a truhlíky zavěšují na prádelní šňůru, která rozhod-
ně není tím pravým, na čem by měla být květina 
umístěna. „Ano, mohu potvrdit, že se v několika pří-
padech stalo, že naši družstevníci nevědomky umís-
tili květináče na prádelní šňůry. Nápravu je však tře-
ba zjednat, a tak se také stalo,“ prozrazuje předseda 
představenstva SBD “Mír“ Teplice Marek Andrášek. 
Naší snahou je samozřejmě eliminovat tyto případy, 
ale zároveň bych byl nerad, aby se naši družstevní-
ci zcela zdrželi podobných ozdob. Jsme rádi, když 
naše domy jsou pěkné a je vidět, že se to v řadě 
případů i daří a je radost kolem nich procházet  
a projíždět. Naši družstevníci mají své balkóny  
v řadě případů krásně vyzdobené a květinové 
výzdoby by jim mohlo hodně lidí závidět. I proto 
bychom na příští rok rádi připravili soutěž,“ říká 
předseda představenstva Marek Andrášek. Soutěž 
o nejhezčí květinovou výzdobu bude zahájena  
v jarních měsících roku 2017 a potrvá do konce 
října 2017. „Posílejte nám fotografie svých ozdobe-
ných balkónů a první tři se mohou těšit na pěkné 
ceny,“ dodává Andrášek. 

Jak pěstovat květiny na balkóně

Než se pustíte do nákupu květin, je nutné zvolit 
správný typ nádoby. Aby se rostlinám dařilo co nej-
lépe a zároveň aby péče byla co nejméně náročná, 
myslete na následující kritéria:

Umístění

Přijde rostlina na okenní parapet, na balkonové 
zábradlí, na konstrukci pergoly, nebo bude stát na 
verandě či u vchodu do domu? U nádob na para-
petech nebo na zábradlí nesmíte zapomenout na 
pevné přichycení. Vzrostlé rostliny, zvlášť ty převislé, 
by při špatném zabezpečení mohly celou nádobu 
převrátit a případně někoho zranit.

Hmotnost

Závisí na materiálu, z kterého je nádoba vyrobena. 
Na okenní parapety, zábradlí nebo na pergoly jsou 
nejvhodnější plastové truhlíky, protože jsou lehké 
a lze s nimi snadno manipulovat. Květináče, které 
budou umístěné na zemi, mohou být i z těžších ma-
teriálů (terakota, kámen, beton). Důkladně si však 
předem rozmyslete, kam je umístíte, protože po 
naplnění substrátem už bývají velmi těžké.

Klasické nebo samozavlažovací?

Protože květiny v nádobách mají omezené množ-
ství substrátu, potřebují víc vláhy a výživy než kvě-
tiny rostoucí volně v záhonech. Zvažte proto, zda 
koupíte klasickou nádobu nebo se zásobníkem na 
vodu – samozavlažovací.

Jaký tvar?

Nádoby určené na dobře viditelná místa by měly co 
nejlépe korespondovat s danou plochou. V případě 
okenních parapetů a zábradlí jsou nejvhodnější ob-
délníkové truhlíky, které se dají dobře připevnit. Ne-
vhodné jsou naopak 
nádoby kulaté nebo 
takové, jejichž dno z 
větší části přesahuje 
parapet.

Drenáž

Rostliny je vhodné 
vysadit do nádob  
s drenážními otvory, 
které zamezí hroma-
dění vody v substrá-
tu. Máte-li nádobu 
bez drenážního 
otvoru, alespoň na-

sypejte na dno drenážní vrstvu. Nejvhodnější ma-
teriály pro drenáž jsou hrubý štěrk nebo keramzit, 
zkrátka materiál, který tvoří dostatečné mezery pro 
přebytečnou vodu.

Připevnění

Na přichycení truhlíků se prodává celá řada zábran. 
Kromě těch, které se vruty upevňují do zdi, lze 
použít i variantu držáku, který se přichytí v okně. 
Podobný princip uchycení bez vrtání se vyrábí 
i na zábradlí nebo je možné koupit vytvarovaný 
truhlík, který se na ně přímo nasadí. Novinkou jsou 
samozavlažovací truhlíky ve tvaru klasického květi-
náče, které lze řetízky přichytit ke stropu například 
na balkoně nebo pergole. V případě pochybností  
o vhodnosti uchycení vašeho květináče se neváhej-
te obrátit na technika družstva. ■

Listopad 2016

inzerce

Nový herní prvek pro děti

Jankovcova/Jiráskova ulice

Jankovcova/Aloise Jiráska
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Za mnohá léta praxe v pojišťovnictví 
jsem se setkala i s názorem, proč svůj majetek 
nepojišťovat vůbec - „v případě škody stejně 
nedostanu od pojišťovny odpovídající náhradu,  
a tak jen zbytečně vyhazuji peníze za pojistné!“. Ale 
také jsem setkala se zkušenostmi, kdy v případě 
pojištěné domácnosti obdržel nájemce finanční 
náhradu, která mu umožnila vybavení domácnosti 
v naprosto původním rozsahu.

Náklady na pojistné nejsou bohužel 
spořením, ale jistotou, že v případě škody mi 
pojišťovna pomůže. A aby tomu tak opravdu 
bylo, je třeba věnovat uzavření smlouvy náležitou 
pozornost, anebo, v případě smlouvy již uzavřené 

– zkontrolovat její rozsah odborným pracovníkem. 
Doporučuji nezávislého pojišťovacího makléře, 
který je dle zákona o pojišťovacích makléřích 

povinen svou činnost vykonávat tak, aby neuvedl 
klienta v omyl  a mj. má také povinnost upozornit 
klienta na případné výluky či omezení při náhradě 
škody dle platných pojistných podmínek, případně 
na možnost "dokoupení" některých rizik, která 
základní smlouva neobsahuje (např. dopojištění 
přepětí na elektronice, nebo vyšší částku pro 
pojistné plnění na stavebních součástech –  po 
vlastní rekonstrukci koupelny, zasklení lodžie, 
položení plovoucí podlahy apod. je toto navýšení 
většinou nezbytné). 

Tuto činnost pro nás provádí makléř zdarma. 
Mnozí nájemníci se jistě setkali s náhradou 

škody, kterou jim zaplatila pojišťovna z tzv. pojištění 
odpovědnosti bytového družstva. Ročně se jedná 
o desítky škod, ke kterým dojde provozní činností 
družstva – např. zatečení prasklým rozvodem 
v bytovém jádře, zatečení poškozenou spárou 
na střeše nemovitosti apod. Důležitost tohoto 
pojištěného rizika pro bytové družstvo je zřejmá.

V pojistné smlouvě na pojištění domácnosti 
(pojištění vlastního majetku) by proto nemělo 
chybět také pojištění odpovědnosti za způsobené 
škody provozem domácnosti. Škodu můžeme 
způsobit nejen svému sousedovi, např.  vytopením 
z vypadlé hadice pračky, ale také bytovému 
družstvu. 

Toto upozornění a doporučení bude více 
zřejmé po vlastním seznámení se s pasáží  
z platných Stanov, článek 32, kde je uveden 
výčet oprav v bytě, které je povinen hradit člen 

– nájemník. V praxi to znamená, že pokud např. 

svoji činností (chybná elektroinstalace uvnitř bytu, 
chybně instalované rozvody vody v koupelně při 
vlastní rekonstrukci), způsobí škodu na stavebních 
součástech nemovitosti (např. na bytovém jádře 
apod.), je nájemník povinen bytovému družstvu 
škodu uhradit. A právě v tomto případě nastupuje 
zmíněné pojištění odpovědnosti v pojistné smlouvě 
na pojištění domácnosti, ze kterého lze náhradu 
škody pro bytové družstvo uplatnit. Problematika 
škod z odpovědnosti je ovšem značná a tak se 
vlastně vždy jedná o „malý soudní spor“, ale je dobré 
vědět, že tíhu této odpovědnosti nám pomáhá nést 
pojišťovna. Na popsanou skutečnost nás rovněž 
upozorňují Stanovy, a to opět v článku 32, že  

„i v případě vlastního financování je člen – nájemce 
povinen dodržovat příslušné normy a vyhlášky tak, 
aby nezpůsobil škodu na zdraví či majetku...“

Na závěr tohoto článku ještě dobrá zpráva, 
která se týká poskytované slevy na pojištění 
domácnosti:

Od 1.1.2016 je SBD “Mír“ Teplice pojištěno 
prostřednictvím makléřské společnosti I. P. trust 
a.s. v pojišťovně Kooperativa, která nájemcům bytů 
poskytne slevy (vizte inzerát v tomto Zpravodaji).

A pokud se rozhodnete pro kontrolu svých 
stávajících pojistných smluv, případně pro 
uzavření nových nebo nahrazujících smluv 
využít služeb makléřské společnosti I.P. trust  
a. s. s kanceláří v Teplicích, Srbická 489 -  kontakt je 
rovněž v přiloženém inzerátu o slevách pojišťovny 
Kooperativa. ■                      Čechalová Vladimíra

 I. P. trust a.s.

Pojistit domácnost - ano - a proč?

Soutěž o proměnu bytu míří do svého finále 
Družstevníci mají posledních pár dní na to, aby se přihlásili do soutěže nesoucí název Proměna bytu. Soutěž o nejlepší proměnu 
bytu byla zahájena na začátku letošního roku. Poslední přihlášky budou přijímány k poslednímu dni v listopadu 2016. 
Jak se přihlásit
Stačí na emailovou adresu: zpravodaj@sbdmir.cz 
poslat fotografie rekonstruovaného místa před 
úpravou, stručný popis prací a následně vyfotit 
místnost po dokončení. Čím více fotografií pošlete, 
tím se zvyšuje vaše šance na výhru.  

Uzavírka a vyhlášení výsledků
Soutěž bude ukončena 30. listopadu 2016. Slav-

nostní vyhlášení proběhne v prosinci letošního 
roku v prostorách správní budovy SBD “Mír” Teplice. 
Výsledky naleznete i na webových stránkách druž-
stva. 

Jeden příklad proměny - Jak jsem měnila svůj 
byt
Zde vám pro příklad uvádíme jednu proměnu bytu, 
která byla realizována v průběhu letošního roku. 

Pokud se ještě nyní rozhodujete, zda svou promě-
nu bytu poslat, rozhodně neváhejte. „Dokončili 
jsme rekonstrukci bytu ve Vančurově ulici. Jedná 
se o kompletní přestavbu bytu, vybourání starého 
jádra atd. Byt nyní působí vzdušným a prostorným 
dojmem. Díky barevnému dvojitému sklu mezi spr-
chovým koutem v koupelně a chodbou je i v kou-
pelně dostatek denního světla,“ říká družstevnice 
Petra Kučerová. ■

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA “MÍR” TEPLICE
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inzerce

Sídlo provozovny:

Teplická 44/548
419 01 Duchcov

Tel.: +420 417 835 418
Mobil: +420 777 760 280
E-mail: sakar@sakar.cz
www.sakar.cz

Vestavba nového výtahu do bytového objektu

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA “MÍR” TEPLICE
TEPLICE ● KRUPKA 6 ww.sbdmir.cz

Družstevníci v objektu ve Vančurově ulici č. p. 2768 byli denně nuceni 
překonávat překážku ve formě několikaramenného schodiště. Dvanácti  
z dvaceti osob, starších 65 let, byl přístup k jejich bytu ztížen. 

K novému výtahu byly osazeny šachetní dveře ruční s certifikovanou uzávěrkou. Nová celokovová 
kabina byla opatřena kabinovými dveřmi s částečným prosklením, vážením a certifikovanými 
zachycovači. Nově zbudovaná šachta byla provedena z ocelových profilů se zasklením mléčným 
bezpečnostním sklem Connex 4.4.1.

Foto šachetních dveří + výtahové šachty

S ohledem na názory bydlících členů 
družstva se Stavební družstvo “Mír” Teplice 
rozhodlo pro výstavbu nového osobního 
hydraulického výtahu výšky pro 5 podlaží  
s nosností 400 kg, který byl osazen do nově 
zřízené výtahové šachty umístěné v prosto-
ru stávajícího schodiště. Kabina výtahu je 
kovová, opatřená kabinovými dveřmi. Inte-
riér je obložen deskami a doplněn zrcadlem 
a ovládacím panelem. Do nově instalované 
GSM brány byl zapojen a nastaven telefon 
z výtahu na stálou službu. Touto výstavbou 
se docílilo výrazného zlepšení komfortu by-
dlení. 

Výstavba výtahu byla hrazena z dlou-
hodobé zálohy na opravy objektu a spolufi-
nancována z prostředků Ministerstva pro 
místní rozvoj ( MMR ). Tato informace byla 
zveřejněna na objektu, na informační tabuli 

umístěné na průčelí objektu a  uvnitř objek-
tu - na šachtě výtahu. ■

Akce: Vestavba nového výtahu do bytového objektu v Teplicích, 
ulice Vančurova 2768 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Místo stavby: Vančurova 2768, Teplice
Okres: CZ0426 Teplice

Obec: 567442 Teplice

Část obce: 409243 Teplice

Kat.úz: 766003 Teplice

Parc.č.: 1928/43

Výměny dveří družstevníkům 
pomáhají k lepšímu bydlení
V minulých číslech našeho Zpravodaje jsme Vás in-
formovali o řadě novinek, které vycházejí od druž-
stva směrem k družstevníkům. Velké investiční akce 
probíhaly po celé období letních prázdnin, jak na 
domech, tak i ve vnitřních částech domů. Opravy se 
dotkly i samotných bytů. Více informací přináší roz-
hovor s členkou představenstva SBD “Mír” Teplice 
Ing. Lucií Žídkovou, která je současně delegátkou 
objektu 

Vraťme se k investiční akci ve vašem domě, kde došlo  
k výměnám dveří. Oproti letům minulým se hodně změni-
lo, když dříve si tyto opravy museli hradit sami družstevníci. 
Jak došlo k těmto změnám?

Díky změně stanov je možné výměnu dveří financovat z naspo-
řených peněz. 

Jak samotné práce probíhaly?

Po výběru firmy šlo již vše rychle. Během týdne zaměstnanci fir-
my Boulit vyměnili 15ks dveří. Velice jsem se obávala, že bude 
všude plno špíny, ale byla jsem překvapena, že se ani moc ne-
prášilo.

Co vše se opravilo?

Zatím došlo jen k výměně dveří. Ještě v letošním roce budeme 
malovat chodbu, opravovat zábradlí a lino. Dále zvažujeme in-
vestici do čipových karet.

Omezil nějakým způsobem průběh prací družstevníky? 

Myslím, že vše šlo velmi dobře. Nevím, zda by se dalo říct, že 
družstevníci byli omezeni, ale v den výměny musel být někdo 
doma, takže pracujícím to mohlo způsobit komplikace.

Jak velký zájem družstvo zaznamenává i u dalších domů  
a bytů ohledně těchto oprav?

Zájem o tyto opravy určitě roste.

Co všechno si mohou nyní nově družstevníci opravit?

Jak již bylo řečeno, nově je možné provést výměnu vchodových 
dveří, dále je možná výměna radiátorů a zasklení lodžii.

Jak se vám líbí práce člena představenstva?

Nejprve bych chtěla říct, že je to velice zajímavá práce a už od 
začátku mě tato práce baví. Hlavní pracovní náplní je studium 
materiálů, účast na výběrových řízení, samotné jednání předsta-
venstva.  

Jak si nové představenstvo „sedlo“, jak fungujete? 

Myslím, že velmi dobře. Z mého pohledu jsou to sympatičtí  
a ochotní lidé. Jsem ráda, že mě a panu Vašků na začátku vše 
objasňují a berou ohledy, že jsme v představenstvu noví. 

Je něco, co vás překvapilo? 

Velice mě překvapily profese členů představenstva. Mohu říct, 
že se v představenstvu sešly nesourodé profese. Pro mě je to 
velice zajímavé.

Je pro vás přínosné, že jste členkou představenstva a záro-
veň delegátkou? 

Určitě ano.  Každá z těchto funkcí mi něco dala. Vidím problema-
tiku z obou stran. ■
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Co se týká tzv. „komplexních oprav objektů“, 
zde probíhají práce na opravách průčelí s lodži-
emi v ulici Trnovanská 1286 – 1288, 1289 – 1291,  
1292 – 1296 a 1297 a 1301. Na těchto objektech 
jsou opravována podlahová souvrství, vyměňová-
ny parapetní plechy a opravována lodžiová zabradlí. 

Na objektu Trnovanská 1292 – 1296 probíhají 
práce i na průčelí bez lodžií, na kterém byly vymě-
něny parapetní plechy a byl proveden obnovující 
nátěr fasády. Akce na těchto objektech v sídlišti 
Trnovanská by měly být dokončeny v průběhu mě-
síce listopadu. 

Dále byla koncem měsíce září dokončena 
oprava objektu v Řetenicích, v ulici Duchcovská 
2370 – 2371. Na tomto objektu se vyměňovalo 
podlahové souvrství lodžií, opravovalo zábradlí, vy-
měňovaly parapetní plechy, provedl se obnovující 
nátěr fasády, vyměnily se okapové žlaby a svody  
a opravil se sokl objektu.  

V průběhu měsíce srpna byly také zahájeny 
práce na dalším objektu v Řetenicích, v ulici Svoj-
síkova 2342 – 2344. Rozsah prací je obdobný jako  
u objektu Duchcovská. Navíc se provádí i úprava 
střechy spočívající v opravě střešního žlabu, který 
bude v ploše střechy zrušen a bude zde osazen 
nový podokapní žlab. Tímto objektem završíme 

„komplexní opravy objektů“ v tomto roce. 
 Do konce roku již budou prováděny různé sta-

vební práce menšího rozsahu. Např. v ulici J. K.

Tyla se nyní dokončila rekonstrukce lodžií a oprava 
zábradlí, v Jugoslávské ulici 2534 a 2535 se zrekon-
struovalo zadní schodiště. V ulici Rooseveltovo nám.  
421 - 423 a 422 se opravil chodník za objektem.  
V Raisově ulici proběhne oprava opěrných zídek  
a schodů. V Trnovanské ulici č. p. 1332 - 1334,  
1335 - 1337, 1280 - 1281, 1282 - 1285 se budou 
opravovat strojovny výtahů. V mnoha objektech 
probíhá výmalba, rekonstruují se zvonky a rozvody 
elektro, osazují se čipové systémy na vstupní dveře 
do objektů. 

Koncem roku již započne technická příprava na 
opravy v roce 2017. ■

Výčet plánovaných oprav přinášíme v následu-
jících tabulkách dle charakteru prací.  

Montáž přístupového čipového systému

Montáž přepěťových ochran v objektu

    Rekonstrukce rozvodů elektro v celém objektu

     Rekonstrukce zvonků a domácích telefonů

Revitalizace ventilů ÚT včetně výměny termosta-
tických hlavic (* včetně vyregulování soustavy ÚT)

                   Výměna ležatého rozvodu vody

   Výměna stoupačkových a bytových ventilů vody

              

              Malba společných prostor objektů

 
 Nátěr podlah a vybílení sklepních prostor objektů

                           

                        Zasklení bytových lodžií 

                Výměna vstupních dveří do bytů

Opravy 2. poloviny roku 2016 jsou v plném proudu
Rok 2016 je již ve své druhé polovině, stavební sezóna je v plném proudu a na mnoha našich objektech se intenzivně pracuje, 
nebo jsou připravovány akce, které budou do konce tohoto roku dokončeny.

Objekt Adresa objektu
329 Habrová 3081, 3082, Teplice

332 Habrová 3096, 3097, Teplice

541 Třešňová 206, 207, Krupka

504 Antala Staška 1706, 1707, Teplice

505 Antala Staška 1708, 1709, Teplice

506 Antala Staška 1710, 1711, Teplice

717 Zrenjaninská 293, 294, Teplice

Objekt Adresa objektu

155 Arbesova 1582, 1583, Teplice

420 Šeříkova 228 - 230, Krupka

604 Doubravická 1683, 1684, Teplice

Objekt Adresa objektu

612 Novoveská 3090 - 3093, Teplice

Objekt Adresa objektu
403 Kollárova 567 - 570, Krupka

405 Kollárova 575 - 578, Krupka

406 Kollárova 579, Krupka

407 Kollárova 580, Krupka

408 Kollárova 581, Krupka

410 Komenského 589 - 595, Krupka

411 Kollárova 598 - 602, Krupka

412 Jabloňová 211 - 215, Krupka

418 Jabloňová 216 - 219, Krupka

Objekt Adresa objektu
110 Opavská 2625, Teplice

303 Doubravická 1681, 1682, Teplice

308 Doubravická 1656, 1657, Teplice

310 V Závětří 1653, 1654, Teplice

311 V Závětří 1668 - 1670, Teplice

1312 V Závětří 1671, 1672, Teplice

520 V Závětří 1673, 1674, Teplice

521 V Závětří 1675, 1676, Teplice

603* Březová 3088, 3089, Teplice

Objekt Adresa objektu
502 Unčínská 1554, Teplice

Objekt Adresa objektu
194 Unčínská 1549 - 1552, Teplice

Objekt Adresa objektu

125 Nedbalova 1827, 1828, Teplice

403 Kollárova 567 - 570, Krupka

612 Novoveská 3090 - 3093, Teplice

Objekt Adresa objektu
410 Komenského 589 - 595, Krupka

411 Kollárova 598 - 602, Krupka

420 Šeříková 228 - 230, Krupka

421 Šeříková 231 - 233, Krupka

542 Třešňová 208 - 210, Krupka

603 Březová 3088 - 3089, Teplice

Objekt Adresa objektu
196 Unčínská 1666, Teplice

415 Jasmínová 238, Krupka

Objekt Adresa objektu
196 Unčínská 1666, Teplice

637 Josefa Hory 2767, Teplice
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KAVEO

ZAVÁDĚCÍ
CENY!!!

  Výhody zasklívání lodžií a balkónů

   Zvýšení teploty vedlejších místností

*

  Snížení spotřeby energie

*

 * Snížená hlučnost z okolí

 *  Zvýšení zabezpečení bytu

* Ochrana před prachem

* Celoroční využití

Vzorková prodejna

Alejní 2783, Teplice

Tel.: 725 751 234

www.lumon.cz

NOVINKA NA TRHU
V ČESKÉ REPUBLICE

SKANDINÁVSKÝ  DESIGN  A  KVALITA

ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ A LODŽÍÍ

s
.r
.o

.

Naše firma disponuje technickým         
a materiálovým zázemím a profe-
sionálním přístupem. S vývojem  trhu 
a potřebami zákazníků jsme pro vás 
připravili nabídku na zasklívání 
balkónů a lodžií, kterou si vám tímto 
dovolujeme představit (realizace již     
i v Teplicích - Nová Ves,  Javorová ul.).

Nabízíme bezrámový posuvný sys-
tém z hliníkových profilů. Segmenty 
lze posouvat jednoduše a lehce za sebe. 
Předností systému je snadná manipu-
lace a obsluha a bezúdržbový 
provoz.

V případě zájmu nás navštivte             
v Alejní ulici 2783, volejte na tel.     
725 751 234 nebo pište na e-mail: 
kaveo@kaveo.cz.

ZDARMA - Poradenství,
zaměření a cenová kalkulace

inzerce

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA “MÍR” TEPLICE
TEPLICE ● KRUPKA 8 ww.sbdmir.cz

Listopad 2016



Vyluštěte osmisměrku, zašlete tajenku na uvedený e-mail nebo adresu a vy-
hrajte poukaz v hodnotě 1000 Kč do prodejny Stavebniny Černý. Vyluště-
nou tajenku zasílejte na adresu Gagarinova 1558, Teplice, 415 01. Na obálku, 
prosím, napište ZPRAVODAJ SOUTĚŽ. Odpovědi můžete také zasílat na email  
zpravodaj@sbdmir.cz, a to nejpozději do 30. 11. 2016. Nezapomeňte, prosím, 
uvést vaše telefonní číslo, na kterém vás budeme v případě výhry kontaktovat. 

autor
beton
bulka

cement
cihla

dlažba
fasáda

informace
kapsa

kontakt
koště

krumpáč

lešení
lopata

materiál
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nabídka
nářadí

pád
paleta
písek

poptávka
poradenství
provozovna

převoz
přívěs

půjčovna
registrace

servis
služba

stavebniny
studio

zákazník
zárubeň

zlato
žabky

S P N Ě A T A P R O V O Z O V N A

K O A T U P V K E S Í P R E B N K

O P B Š T Á Ů Ň A T L E Ř A I R N

N T Í O O D E J N D G U T Í U Y A

T Á D K R B Č E Č I Á E Ž M V L E

A V K R U N M Ý S O L S P B H Ě Z

K K A R A E A T J A V Á A I A I S

T A Á S C B R T P Í Č N C F V Š E

C Z O P O A Ž A B K Y K A P S A T

Ř E B U C J E A T L Á I R E T A M

E P Ř E V O Z N L A S S T U D I O

L O P A T A T A V D B E T O N Í O

B U N E C A M R O F N I E B B D T

L E Š E N Í Ž Á T N O M O R U A A

E P O R A D E N S T V Í K O L Ř L

S E R V I S N S T K Í N Z A K Á Z

R U Y N I N B E V A T S K C A N I

inzerce

Nedávno jsme udělali radost paní Marečkové z Teplic, která měla z výhry obrov-
skou radost. Cenu, poukázku v hodnotě 1.000,- Kč do restaurace Beethoven, pře-
dávala obchodní ředitelka společnosti Lázně Teplice Yveta Slížková a předseda 
představenstva JUDr. Ing. Marek Andrášek (viz foto).
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Nová výstava v Teplicích - Tři malíři na cestách
TŘI  MALÍŘI  NA CESTÁCH – je název výstavy, která bude otevřena v Regionálním muzeu v Teplicích vernisáži 29. září 2016. Je pořá-
daná k výročí narození malířů dvou generací, jejichž život i dílo odráží historické události 20. století a jejichž „cesty“ jsou spojené 
s Teplicemi.  Název výstavy symbolizuje cestu malířského hledání i životní cesty, kterými se museli dát, aniž mohli cokoli ovlivnit. 
Jejich dílo spojuje především krajinářská a portrétní tvorba. 

Václav Blahoš (1906 - 1985) se narodil v Bohu-
šovicích nad Ohří a v Teplicích působil od roku 1950. 
Dodnes je v povědomí teplické veřejnosti. Život 
Václava Blahoše by mohl být námětem povídky  
z Pábitelů Bohumila Hrabala. Byl malířem francouz-
ské a české krajiny, ale také malířem 1. Českosloven-
ské brigády v Anglii během 2. světové války i desig-
nérem Spojených keramických závodů v Teplicích. 
Výtvarné vzdělání získal v Praze i Paříži. Pracoval 
ve slavných filmových ateliérech, koncem 20. let 20. 
století ve společnosti Gaumont ve Francii a po roce 
1945 na Barrandově v Praze. V roce 1931 vstoupil 
do Cizinecké legie, ve které působil jako člen kar-
tografické společnosti v marockém Rabatu až do 
roku 1939. V září 1939 na vlastní žádost vystoupil 
a okamžitě se stal členem 1. Československé divize 
ve Francii a posléze členem 1. Československé bri-
gády v Anglii. Od počátku 50. let žil a tvořil v Tep-
licích, kde také vystavoval. K teplickým šedesátým 
letům neodmyslitelně patří neformální setkávání  
v jeho ateliéru. Prezentace Blahošova díla není 
výstavou retrospektivní s uceleným pohledem 
na život a dílo. Představuje pouze 12 jeho obrazů  
a kreseb a soustřeďuje se pouze na jeho malířskou 
tvorbu. Ve zkratce přibližuje Blahošovy základní ná-
mětové  okruhy - krajinu, část cyklu z  2. světové vál-
ky a pro mnohé zřejmě překvapivá díla z poloviny 
60. let, kdy se přiklonil k abstraktní tvorbě. Většina 
Blahošových prací se nachází v soukromých sbír-
kách, ze kterých je vystavená část také zapůjčena. 
Tyto zápůjčky doplňují kresby ze sbírek Vojensko-
historického ústavu v Praze a samozřejmě také tep-
lického muzea.

Heribert - Fischer Geising (1986 - 1984)  je 
dnes uznávaným saským malířem a grafikem jehož 
velký soubor prací je uložen v nedalekém saském 

Lauensteinu. Malíř Krušných hor, teplický rodák, 
se do povědomí české veřejnosti teprve dostává.   
V Teplicích byl váženým malířem ve 20. - 30. letech 
20. století, kdy mu byly muzeem uspořádány dvě 
samostatné výstavy. Výtvarná školení získával v od-
borných kurzech teplické keramické školy, pak na 
Akademii výtvarných umění v Drážďanech. Studiu 
však přerušila 1. světová válka a po jejím skonče-
ní se na akademii nevrátil, přesídlil do Geisingu  
a věnoval se svobodné tvorbě. Také k jeho hlavním 
námětům patří krajina, zejména okolí Altenbergu  

a Geisingu, věnoval se rovněž portrétní tvorbě a zá-
tiší. Věnoval se rovněž grafice, ve které se objevily 
rovněž sociální náměty. Po 2. světové válce působil 
dále v Geisingu, odkud v roce 1961 odešel do tehdy 
západoněmeckého Freiburgu, kde v roce 1984 také 
zemřel. Jeho jméno zmizelo z povědomí. V roce 
1999 byl v Geisingu vydán katalog se shrnutím jeho 
života i díla a na českou výtvarnou scénu se vrátil 
v roce 2013, ve kterém bylo jeho dílo vystaveno  
v Liberci  na výstavě Mladí lvi v kleci, která se vě-
novala tvorbě německočeských umělců v me-
ziválečném období. Současná teplická výstava 
prezentuje výběr z jeho tvorby, který je věnován ze-
jména grafickému dílu se sociálním námětem, krajině  

a portrétům. Vystaveno je 16 děl ze soukromé sbírky 
a ze sbírek Regionálního muzea v Teplicích, z nichž 
pochází 60 maleb a kreseb z tvorby malíře Waltera 
Kietze (1866 - 1941), který je pro Teplice velkou ne-
známou. Působil zde v letech 1919 - 1941 a výstava 
jej představí jako malíře Českého Středohoří, seve-
ru Itálie i Afriky a připomene rovněž spojitost jeho 
jména se slavným návštěvníkem teplických lázní 
Richardem Wágnerem. Narodil se v Drážďanech do 
velmi známé umělecké rodiny. Otec Gustav Adolf 
Kietz (1824 - 1992) byl váženým sochařem s úzkým 
vztahem k hudebnímu velikánovi, stejně jako strýc 
Ernst Julius Benedikt (1815 - 1892), malíř, kterému  
v roce 1840 Wagner dokonce věnoval klavírní sklad-
bu „List z alba pro Ernesta Julia Benedikta Kietze“. 

Walter Kietz získal výtvarné vzdělání v Drážďa-
nech a Výmaru a od jinošských let cestoval po Ev-
ropě a kolem roku 1900 strávil čtyři roky v okolí ly-
bijského Tripolisu. Od roku 1916 jsou doloženy jeho 
pobyty v Severních Čechách a v roce 1919 se usadil 
v Teplicích, kde si otevřel malířskou školu a uspořá-
dal první a bohužel poslední samostatnou výstavu. 
V Teplicích se však neuchytil, žil ze sociální podpo-
ry a v  roce 1941 zemřel v duchcovské nemocnici 
zcela opuštěný. Jeho pozůstalost přešla na město 
Teplice, které ji v roce 1942 převedlo do městského 
muzea. Celá pozůstalost čítala více než 6 000 polo-
žek, z  toho bylo kolem 700 kreseb a maleb. Nejen W. 
Kietze, ale také kresby jeho otce a strýce. Do teplic-
kého archivu přešly archiválie, včetně dnes bohužel 
nezvěstných Wágnerových dopisů.

Muzejní soubor jeho malířské pozůstalosti byl 
podrobně zpracován až v nedávné době a teprve 
tehdy se odryla kvalita Kietzeho díla srovnatelná  
s jinými, nejen českými a německými, malíři konce 
19. a první čtvrtiny 20. století. Soubor je  muzej-
ním objevem, který doplní povědomí o středoev-
ropských malířích, kteří převzali impresionistické 
východisko. Kietzova tvorba se dá označit za čisté 
malířství. Nenáročná témata, jako jsou výseky kraji-
ny nebo jednoduché portréty, jsou především stu-
diemi možností světa, barvy i vzdušné atmosféry.  
Je velká škoda, že se Kietzemu nepodařilo prorazit 
ve své době, kvalitou díla do ní určitě patří.  Všem, 
kteří mají rádi tvorbu, která uklidní a přináší radost 
i poznání z malířského podání lze prezentaci vřele 
doporučit. Nová poznání, která patří nejen do kul-
turních dějin města, ale do celé jeho historie, ostat-
ně přináší i zbývající dvě části výstavy, která potrvá 
do 20. listopadu 2016. ■
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Marek Andrášek: realizace záměru by ovlivnila družstevníky 
Již několikrát jsme vás informovali, a samotný předseda představenstva pan Marek Andrášek v řadě rozhovorů avizoval, že 

družstvo myslí na své družstevníky a vždy bude za nimi stát. Potvrzuje to nedávný případ, který se odehrál. 

Společnost Blažek + B s.r.o. uvažovala o výstav-
bě Recyklačního střediska stavebních hmot v areá-
lu SOMET. S ohledem na to, že realizací tohoto zá-
měru by byli dotčeni naši členové, družstvo podalo 
už začátkem září Krajskému úřadu Ústeckého kraje 
nesouhlasné vyjádření k záměru. 

Družstvo předně vyjádřilo jako vlastník by-
tových domů, které se nachází v blízkosti místa 
uvažované výstavby střediska (a jsou nejbližšími 
chráněnými venkovními prostory dotčenými zámě-
rem), důrazný nesouhlas se samotným záměrem 
jako takovým. A to přestože k jeho posuzování  
v širších souvislostech (zejména v rámci územního 
a stavebního řízení před příslušným stavebním úřa-
dem) dojde až v navazujících řízeních, a v tuto chvíli 
je na místě posouzení hlediskem ochrany životního 

prostředí a veřejného zdraví. 
Současně tak družstvo činilo u vědomí toho, že 

někteří jeho členové se sami jako veřejnost krajské-
mu úřadu k záměru negativně již vyjadřovali, pří-
padně vyjadřují. Družstvo je v postavení dotčené 
veřejnosti, neboť může být jako vlastník přilehlých 
objektů rozhodnutím vydaným v navazujících říze-
ních dotčeno ve svých právech a povinnostech. 

Zásadní výhrady družstva směřovaly zejména 
ke zvýšené hlučnosti, prašnosti, ale i dalším imisím, 
které nad míru přiměřenou budou zasahovat do 
práv členů družstva, obyvatel bytových domů, zá-
měr tedy bude mít významný negativní vliv na ve-
řejné zdraví. Nadto může mít záměr vliv i na životní 
prostředí, neboť mohlo dojít k ohrožení chráněné 
kavky obecné, která se vyskytuje v blízkosti uvažo-

vaného místa výstavby střediska. Totéž platí i pro 
jiné živočichy, kteří se v daném prostoru mohou 
vyskytovat.

A jaké je rozhodnutí? S ohledem na to, že ozna-
movatel následně požádal o ukončení posuzování 
vlivu tohoto záměru na životní prostředí, krajský 
úřad toto posuzování bez věcného závěru ukončil. 
Obdobné záměry v této lokalitě družstvo bude 
sledovat a dostupnými prostředky proti nim brojit, 
protože je vnímá jako nevhodné. 

"Několikrát jsem zcela jasně deklaroval, že bu-
deme vždy stát za našimi družstevníky a právě toto  
je jasný důkaz přenesení slibů v konkrétní čin," říká 
předseda představenstva SBD “Mír”  Marek Andrá-
šek. ■

Listopad 2016
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Proměny domů byly k vidění ve Fontáně
Výstava v Nákupním centru Fontána Teplice nesoucí název Proměny města Teplice nás provázela po celý měsíc srpen a polovinu 
září letošního roku. Připravila ji společnost JTH a SBD “Mír“ Teplice. Výstava Proměny města Teplice Vám představila změny, které 
se podařilo na území města Teplice realizovat. Fotografie Vám představily objekty, které společnost teplická JTH postupně opravila  
a město Teplice se díky těmto investicím vrací do své krásné minulosti.

Výstava Proměny města Teplice Vás zavedla  
i na panelová sídliště. Stavební bytové družstvo 

“Mír” Teplice je nejstarším bytovým družstvem na 
okrese Teplice a v současné době zároveň i největ-
ším co do počtu spravovaných bytů. „K vidění bylo 
několik proměn panelových domů, které máme ve 
správě. Myslím si, že bylo dobře vidět na fotogra-

fiích, jak se domy měnily. Jistě ještě všichni pama-
tujeme na období sedmdesátých a osmdesátých 

let, kdy výstavba panelových domů měla největší 
boom. Ovšem každý z domů byl šedivý a ne příliš 
radostný. V současné době jsou domy zateplené, 
nechybí kvalitní fasáda, která nejenom, že ochrání 
dům, ale zároveň je i hezkou ozdobou celého měs-
ta,“ řekl předseda představenstva Marek Andrášek. 

Výstava se v blízké budoucnosti bude znovu 
opakovat. „Ano, mohu potvrdit, že na jarní měsíce 
připravujeme pokračování výstavy Proměny města 
Teplice. Tato první totiž přinesla velký ohlas mezi 
veřejností a vedla nás k zamyšlení, jak výstavu ještě 
vylepšit a zpestřit. V jarních měsících se proto těšte 
na druhý díl této výstavy, kde se dočkáte zhruba 
stovky fotografií, které Vám ukáží další zajímavé 
proměny města Teplice,“ prozrazuje Karel Schön.  

Autoři fotografií 1. dílu výstavy Proměny města 
Teplice byli JTH, Stavební bytové družstvo “Mír” Tep-
lice, Regionální muzeum Teplice, Pavel Kovář, sou-
kromý archiv Jaroslava Třešňáka, soukromý archiv 
Karla Schöna a soukromý archiv Marka Andráška.

„Velké díky bych chtěl vyjádřit zejména pro 
pana Vladimíra Hesse, který již bohužel není mezi 
námi, ale právě jeho model panelového domu byl 
jednou z největších atrakcí výstavy, která téměř 50 
dní těšila návštěvníky nákupního centra v Teplicích,“ 

doplnil závěrem Marek Andrášek. 
„Zároveň bych chtěl vyzvat všechny naše 

družstevníky, pokud máte doma model domu  
v Teplicích, obraťte se na nás a žádáme vás  
o jeho zapůjčení na jarní měsíce roku 2017,“ vy-
slovuje závěrem přání Andrášek. ■
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Jedinečný výběr zrnek pouze druhu Arabica. To je základ 
Lázeňské kávy a celého kávového menu, které mnohé 
láká do Café Restaurantu Beethoven v teplické Lázeňské 
uličce. Stylová lázeňská kavárna a restaurace vévodí 
historické pěší zóně ve středu Teplic.
Zdejší pivní speciál Mistr lázeňský si nenechte ujít. Svrch-
ně kvašené pivo je výjimečně chuťově plné a odkazuje na 
způsob vaření piva v Beethovenově době. Na slavného 
komponistu plně navazuje i prostor, kde v roce 1811 
Ludwig van Beethoven skutečně pobýval a tvořil. Stěny 
pokrývají původní Beethovenovy partitury z děl, která 
skicoval právě v Teplicích. Mezi nimi byla i Devátá, 
nejznámější hudební dílo všech dob. Osvětlení restaura-
ce se seskupuje do obláčků z not a výrazná květinová 
výzdoba vychází z historického pojetí letní louky. Café 
Restaurant Beethoven vždy byl nekuřácký a jako stvořený 
pro vyznavače opravdu dobré kávy, pohodového poseze-
ní a mistrovsky nadčasové kuchyně. Vše se špetkou 
lázeňské elegance.

CAFÉ RESTAURANT BEETHOVEN
www.beethovencafe.cz
Po – Ne  11:30 – 23:00

Rezervace stolu na tel.: 417 977 153
Vlastní pivo, oblíbená Lázeňská káva 

a skvělá kuchyně. Příležitostí k návštěvě 
jsou pravidelné klavírní večery, vždy ve 

středu a v pátek od 18 hodin.
 

Do Lázeňské uličky za příběhem starého 
mistra a na výbornou kávu
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Jedinečný výběr zrnek pouze druhu Arabica. To je základ 
Lázeňské kávy a celého kávového menu, které mnohé 
láká do Café Restaurantu Beethoven v teplické Lázeňské 
uličce. Stylová lázeňská kavárna a restaurace vévodí 
historické pěší zóně ve středu Teplic.
Zdejší pivní speciál Mistr lázeňský si nenechte ujít. Svrch-
ně kvašené pivo je výjimečně chuťově plné a odkazuje na 
způsob vaření piva v Beethovenově době. Na slavného 
komponistu plně navazuje i prostor, kde v roce 1811 
Ludwig van Beethoven skutečně pobýval a tvořil. Stěny 
pokrývají původní Beethovenovy partitury z děl, která 
skicoval právě v Teplicích. Mezi nimi byla i Devátá, 
nejznámější hudební dílo všech dob. Osvětlení restaura-
ce se seskupuje do obláčků z not a výrazná květinová 
výzdoba vychází z historického pojetí letní louky. Café 
Restaurant Beethoven vždy byl nekuřácký a jako stvořený 
pro vyznavače opravdu dobré kávy, pohodového poseze-
ní a mistrovsky nadčasové kuchyně. Vše se špetkou 
lázeňské elegance.

CAFÉ RESTAURANT BEETHOVEN
www.beethovencafe.cz
Po – Ne  11:30 – 23:00

Rezervace stolu na tel.: 417 977 153
Vlastní pivo, oblíbená Lázeňská káva 

a skvělá kuchyně. Příležitostí k návštěvě 
jsou pravidelné klavírní večery, vždy ve 

středu a v pátek od 18 hodin.
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Zdejší pivní speciál Mistr lázeňský si nenechte ujít. Svrch-
ně kvašené pivo je výjimečně chuťově plné a odkazuje na 
způsob vaření piva v Beethovenově době. Na slavného 
komponistu plně navazuje i prostor, kde v roce 1811 
Ludwig van Beethoven skutečně pobýval a tvořil. Stěny 
pokrývají původní Beethovenovy partitury z děl, která 
skicoval právě v Teplicích. Mezi nimi byla i Devátá, 
nejznámější hudební dílo všech dob. Osvětlení restaura-
ce se seskupuje do obláčků z not a výrazná květinová 
výzdoba vychází z historického pojetí letní louky. Café 
Restaurant Beethoven vždy byl nekuřácký a jako stvořený 
pro vyznavače opravdu dobré kávy, pohodového poseze-
ní a mistrovsky nadčasové kuchyně. Vše se špetkou 
lázeňské elegance.

CAFÉ RESTAURANT BEETHOVEN
www.beethovencafe.cz
Po – Ne  11:30 – 23:00

Rezervace stolu na tel.: 417 977 153
Vlastní pivo, oblíbená Lázeňská káva 

a skvělá kuchyně. Příležitostí k návštěvě 
jsou pravidelné klavírní večery, vždy ve 

středu a v pátek od 18 hodin.
 

Do Lázeňské uličky za příběhem starého 
mistra a na výbornou kávu
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Vyluštěte tajenku křížovky, zašlete 
na uvedený e-mail nebo adresu 
a vyhrajte poukázku v hodno-
tě 1000 Kč do Café Restaurant 
Beethoven. 

Vyluštěnou tajenku zasílejte na 
adresu Gagarinova 1558, Teplice, 
415 01. Na obálku, prosím, napište 
ZPRAVODAJ SOUTĚŽ. Správné od-
povědi můžete také zasílat na email 
zpravodaj@sbdmir.cz do 30. 11. 
2016.  Nezapomeňte, prosím, uvést 
vaše telefonní číslo, na kterém vás 
budeme v případě výhry kontakto-
vat. 

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA “MÍR” TEPLICE
TEPLICE ● KRUPKA 12 ww.sbdmir.cz


