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V Teplicích se opět platí za parkování

Dopravu v Mostě oživí
nové vozy a tramvaj

Teplice - Po půl roce se za parková-
ní v Teplicích znovu platí. Tuto skuteč-
nost jistě s povděkem vítají všichni ři-
diči, kteří se ještě v prosinci v průběhu
všedních dní marně snažili v centru lá-
zeňského města zaparkovat. Bezplat-
né parkování totiž hojně využívali za-
městnanci pracující ve středu města
k celodennímu odstavení svého vozu
během pracovní doby. Najít volné
místo pro někoho, kdo si přijel zařídit
úřední či jiné formality v centru pak
bylo zhola nemožné. 

Právě řidičům, kteří si po nezbytně
nutnou dobu potřebují v centru vyří-
dit své záležitosti je nový tarif šitý na
míru. Za první hodinu parkování totiž
motoristé zaplatí pouhou desetikoru-
nu. Delší stání se prodraží, za každou
další započatou hodinu se platí 30 ko-
run. Platí se ve všední dny od 8:00 do
18:00 hod a v sobotu od 8:00 do 12:00
hod na náměstí Svobody i Benešově
náměstí, Mírovém náměstí a v ulicích
Kapelní, Dubská, U Divadla, U Císař-
ských lázní, Masarykova, Kollárova,

měsíčník / soukromá inzerce zdarma
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Vychází zdarma měsíc co měsíc již 23 let! w w w. i re g i o. c z

Leden 2013 / náklad 25 000 výtisků

Mrštíkova, Husitská, U Nádraží a 28. říj-
na. Zdarma naopak zůstává parková-
ní na velkém parkoviště v Alejní ulici.

Nový provozovatel myslí i na obča-
ny města, kteří v centru bydlí. Osoby,
které mají trvalé bydliště v ulicích, kde
se za parkování platí, mají možnost si
zakoupit tzv. rezidenční kartu. Půlroč-
ní stojí pětistovku, celoroční pak 800,-
Kč. 

Při parkování je třeba dávat pozor,
aby vozidlo nepřesahovalo dopravní
značení. „Pokud zákazník zaparkuje
motorové vozidlo takovým způso-
bem, že zasahuje do jiného parkova-
cího místa, je povinen uhradit parkov-
né i za takové jiné parkovací místo,“ zní
ze společnosti Eltodo, která pro měs-
to nově parkování v centru zajišťuje.

Na neplatiče je připravená nepopu-
lární botička. „Za účelem zajištění

úhrady parkovného za takové jiné par-
kovací místo je provozovatel opráv-
něn použít botičku s tím, že botička
bude z motorového vozidla odstraně-
na po úhradě příslušného parkovné-
ho. V takovém případě se zákazník za-
vazuje k úhradě příslušného nezapla-
ceného parkovného a manipulačního
poplatku ve výši 800,- Kč,“ uvádí pro-
vozovatel v parkovacím řádě. 

Další pokutu ve výši až 5 000,- Kč
pak může řidič obdržet za další čin-
nosti, v jejichž důsledku může dojít
k znečištění nebo poškození parkova-
cích míst, ostatních motorových vozi-
del nebo provozovatelem instalova-
ných zařízení. Dále pak za uzamykání
dětí či živých zvířat a spaní v autě, pe-
něžitý trest stihne i každého, kdo na
parkovací ploše zanechá jakékoliv
předměty. (red)

Nově otevřeno v TEPLICÍCH!
Největší prodejna stylového nábytku z masivu v ČR 

DOMÁCNOSTI-RESTAURACE-HOTELY-PROVOZOVNY

2 500 m2 prodejní plochy v Celní ulici
(vedle autobusového nádraží) Teplice

Tel. 475 200 876 www.sobnabytek.cz E-Shop

T163001

LÉTO 2013 aneb
„v partě je nám dobře“
CK TEP TOUR připravila pro velké rodiny
a skupiny přátel mimořádné slevy a zvýhodnění:
• 10% sleva z ceny ubytování při

rezervaci do 30. 3. 2013
• 15. osoba s 50% slevou nebo každá

21. osoba zcela zdarma
• „zájezd na míru“ individuální

nabídka dle požadavku
• Pobyty s delegátkou, výlety na

místě, zajištění prostor pro
sportovní a společenské akce
skupiny.

Tipy na zájezd mimo nabídky z katalogu LÉTO 2013:
Víkend v maďarských a slovenských lázní, zájezd do zábavných parků
a quaparků (Legoland, Tropický ostrov, Disneyland + Paříž….), pozná-
vací zájezdy.

Kompletní nabídku zájezdů CK TEP TOUR pak najdete na

www.teptour.cz
Katalog LÉTO 2013 má v nabídce:
ITÁLII včetně ostrovů Sicilie, Ischie, Sardinie a Elba, CHORVATSKO,
MAĎARSKO, SLOVENSKO. Zajistíme letecké zájezdy: ŘECKO včet-
ně ostrovů, BULHARSKO, TURECKO, EGYPT, ČERNÁ HORA, FRAN-
CIE, ŠPANĚLSKO, PORTUGALSKO, KANÁRSKÉ OSTROVY ...

Cestovní kancelář TEPTOUR,
U Nádraží 697/18, 415 01 Teplice
Tel.: 417 577 704, 417 577 738, 417 533 890,
mobil 777 184 618 
E-mail: teptour@teptour.cz, www.teptour.cz

T16063 

Most - Dopravní podnik měst Mos-
tu a Litvínova zahájil obnovu svého
vozového parku. Do konce ledna bu-
de mít modernější flotilu autobusů
i tramvají, další nová vozidla bude fir-
ma nakupovat i v příštích letech.
Především tak chce nahradit staré
autobusy, nové tramvaje zatím koupí
jen dvě. 

Mostecko-litvínovský dopravní
podnik chce během čtyř let nakoupit
32 autobusů typu SOR NB12. Zatím
má k dispozici osm z nich, první čtyři
jezdí v Litvínově, další čtveřice brzy za-
sáhne do provozu v Mostě. Díky náku-
pu 32 nových vozidel za 138 milionů
korun během dalších čtyř let by měly
z mosteckých ulic postupně zmizet
staré "hranaté" autobusy Karosa B731
vyráběné v 80. a první polovině 90. let
minulého století.

Za dalších 44 milionů korun pořídí
dopravní podnik nové tramvaje, ale ty
budou jenom dvě. Zakázku získala
společnost Pragoimex, která do Mostu
dodá částečně nízkopodlažní tramva-
je Vario LF+. První z nich už má do-
pravní podnik ve vozovně, na trať ji
pošle 15. ledna. "Tramvaj bude nasa-
zena na linku č. 2 ve městě Most,"
uvedl ředitel dopravního podniku
Marcel Dlask.

Dopravní podnik zajišťuje městskou
hromadnou dopravu v Mostě, Litvíno-
vě a na tramvajové trati, která obě
města spojuje. Většinu tramvajového
parku představují staré vozy typu Tat-
ra T3 doplněné dvěma novějšími
tramvajemi Škoda Astra. Autobusový
vozový park je novější, přesto v něm
figuruje i přes dvacet starých autobu-
sů Karosa B731. Karel Schön
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Měsíčník REGIO vstupuje do 23. ročníku 
Vážení čtenáři a obchodní partneři,

stalo se pro mě milou tradicí vás do nového roku přivítat
formou tohoto úvodníku. To potěšení mám již poosmé, co
stojím v čele naší redakce. A protože na každém vydání nás
pracuje mnohem více, přijměte prosím novoroční pozdrav ta-
ké od mých kolegů a kolegyní, bez kterých by REGIO nebylo
tím, čím je. 

Měsíčník letos vstupuje již do 23. ročníku a já doufám, že ani v tomto roce ne-
budete zklamáni a zachováte nám svou přízeň. I nadále budeme pracovat na
dalším zkvalitnění obsahu novin a rozšiřování distribuční sítě, v tomto roce by
navíc většina z plánovaných dvanácti čísel měla vyjít v rozšířeném vydání, tj. čty-
řicetistránková. A protože dobrých nápadů není nikdy dost, uvítáme i vaše ná-
měty, připomínky i redakční příspěvky. 

Přeji vám úspěšný rok plný pohody, spokojenosti a hlavně zdraví.

Jiří Richter, šéfredaktor 
richter@iregio.cz

FIREMNÍ INZERCE
• grafické zpracování v ceně inzerce
• výrazné slevy pro stálé zákazníky (opakovací slevy)
• poradíme a navrhneme nejvhodnější formu prezentace vašeho podniku
• nabízíme dlouholeté zkušenosti a tradiční měsíčník s nákladem 25 000 výtisků!

Volejte: 775 646 267, 775 646 268, 417 534 206

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
� Tel.: 417 534 206 � E-mail: mesicnik@iregio.cz
� SMS: 777 959 061 � Fax: 417 534 209
� Web: www.iregio.cz

SBĚRNÁ MÍSTA BEZPLATNÉ INZERCE:
TEPLICE - REDAKCE, U Císařských lázní 7, Teplice

- Prodejna knih RBP - Masarykova 180, Trnovany
ÚSTÍ N. L. - ZOO centrum - Vaníčkova 31

- Trafika - Pivovarská 4 (pod vanou)

REGIO - Kupón k podání soukromého inzerátu ZDARMA!
POUZE 3 INZERÁTY NA KAŽDÉHO ZADAVATELE. DO RUBRIKY REALITY POUZE 1 INZERÁT NA KAŽDÉHO ZADAVATELE

TEXT: (vyplňte hůlkovým písmem nebo na stroji)

Adresa a telefon: (bude otištěno jako součást inzerátu)

Podpis:

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

Podpis

Text Vašeho inzerátu nám zašlete napsaný na kupónu k bezplatnému podání  in ze rátu, kte-
rý je otištěn na této stránce. V případě, že nechcete, aby Vaše adresa byla v textu inzerátu
otištěna, napište ji odděleně. V takovém případě Vám všechny odpovědi zašleme poštou za
jednorázový poplatek 50 Kč. Seznamovací inzerce musí obsahovat kontaktní údaje (nebu-
dou zveřejněny), následné odpovědi budou k vyzvednutí v redakci příp. zaslány poštou na
vaši adresu. Bez uvedení kontaktních údajů nebude seznamovací inzerát uveřejněn.
Ceny inzerátů podnikatelského charakteru, t.j. inzeráty soukromých podnikatelů a organi-
zací, dle platného ceníku.
Odpovědi na inzeráty zasílejte přímo na adresy uvedené v inzerátech. Není-li adresa v in-
zerátu uvedena, posílejte odpovědi na naši adresu. Do levého rohu obálky uveďte číslo in-
zerátu, na který odpovídáte. Vaše odpovědi zašleme inzerujícímu.
Adresy inzerujících nesdělujeme! Těšíme se na spolupráci s Vámi

Příjem inzerce soukromé i podnikatelské v redakci U Císařských lázní 7 v Teplicích,
pondělí až čtvrtek od 7 do 15 hodin, pátek od 7 do 14 hodin.

Měsíčník REGIO dostanete vždy v redakci U Císařských lázní 7, Teplice, 
a v Informačním středisku města Ústí n. L., Palác ZDAR, Mírové náměstí

Z obsahu tohoto vydání měsíčníku 
Národní dům v Alejní ulici ......................................................................................... str. 13
Na Stínadlech bude koncert skupiny Kabát! ............................................................ str. 14
Úspěšně navázali tradici šachových turnajů ............................................................. str. 15
Vzestup, pád i vzkříšení zámku Korozluky ............................................................... str. 18
Archeologicky bohaté a průmyslové Neštěmice ...................................................... str. 20
Bolestí zad trpíme skoro každý ................................................................................. str. 21

FOTOREKLAMA
T16035Zimní fotografie

z ateliérů FOTOSTYL

Otevírací doba:
Po-Pá od 8.00 do 20.00
So-Ne od 9.00 do 19.00

Jankovcova 1228/56
Teplice
Tel.: 725 290 714, 602 591 010
E-mail: teplice@expreska.cz 
www.facebook.com/ExpreskaTeplice

PF 2013
Expreska děkuje za přízeň a přeje všem
současným i budoucím členkám pevné
zdraví a postavu!

V lednu zavádíme sobotní cvičení na
problematické partie.

Sledujte náš facebook a web, každý týden připravujeme nové akce!

T13006

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM kuch. sporák, levostr. vývod spalin, vý-
hřevná plocha (tály) 70x53 cm, sporák na tuhá pali-
va, cena 2 000,- Kč. Tel.: 417 560 642. (1101)
• PRODÁM nepoužitou el. pizza pánev vel. 36 cm
v orig. balení. Cena 400,- Kč. Tel.: 723 154 423. E-
mail: v.tyc@seznam.cz (1102)
• PRODÁM velmi levně dvoje zachovalé panelákové
umakartové dveře. Jedny do koupelny a jedny na WC
(L/P- dvoupantové). Dále velmi levně jedno umy-
vadlo 50 cm šíře. Tel.: 777 233 084. (1103)
• PRODÁM plynový sporák Mora Gasspo - zachova-
lý. Cena 700,- Kč. Tel.: 728 529 218 (TP). (1104)
• PRODÁM levně zachovalé umyvadlo 50 cm šíře. Pří-
padně i s baterií či bez. Dále zachovalé 70 cm - 2 ks
umakartové dveře (z panelového bytu) 1 ks do kou-
pelny a 1 ks na WC. Pravé a levé. Vše velmi lacino. Tel.:
777 233 084. E-mail: alterivo@seznam.cz (1105)
• PRODÁM bezvadný mrazák zn. EUROTECH typ FM
210 (Italy).Objem 190 l, šest šuplíků, výkon 12 kg/24
hod. Čistý, pravidelně udržovaný. Cena 3 tis. Kč. E-
mail: 44Jann@seznam.cz (1106)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM třídílnou velkou skříň s pojezdovými tře-
mi dveřmi se zrcadlem na dveřích, cena 1 500,- Kč.
Tel.: 777 062 758. (1201)
• PRODÁM kuchyň. linku 180 cm bez prac. desky
a dřezu za 500,- Kč. Tel.: 734 428 468. (1202)

• PRODÁM 4 kuch. dřevěné židle, sedák potažen čer-
nou koženkou, zachovalé, kvalitní práce. Tel.: 737 106
320. (1203)
• PRODÁM 4 ks proutěných jídelních židlí, jako nové,
komplet 1 800,- Kč. Tel.: 725 240 248. (104)
• PRODÁM vybavení do dětsk. pokoje. gauč, 2 křes-
la, starší čalounění v ludvíkovském stylu, cena za vše
800,- Kč. Tel.: 777 191 719 (TP). (105)
• PRODÁM dětský psací stůl s otoč. židlí, možno i jed-
notl. Stůl za 400,- a židli za 400,- Kč. Tel.: 777 191 719
(TP). (106)
• PRODÁM dvě půlskříně vhodné do dětsk. pokoje,
cena za 1 skříň 400,- Kč, sv. barva. Tel.: 777 191 719
(TP). (107)
• PRODÁM kuch. stůl bílý, d. 108 cm, š. 63 cm, silné
nohy, 3 ks židlí z 50.- 60. let, starý, zachov., se šuplí-
kem za 1 500,- Kč. Dále prodám plyn. bombu 33 kg
za 500,- kč. Tel.: 775 134 858. (108)
• PRODÁM 2 noční stolky masiv 40x30x45 za 300,-
Kč a konf. stolek masiv za 100,- Kč. Tel.: 602 641 864
(TP). (109)
• PRODÁM sed. soupravu rozkl.+ 2 křesla, plocha po
rozlož. 200x140, za 1 000,- Kč, dále BTV Sony 55 cm
s dálk. ovl. za 300,- Kč, plochá obrazov., pěkný ob-
raz. Tel.: 720 504 504. (110)

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• PRODÁM dět. kolotoč nad postýlku zn. Fisher, zá-
věs. medvídci, krásné melodie, promítá obrázky na
strop, min. používaný, jako nový, cena 590,- Kč. Tel.:
604 479 733. (1301)

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK
HRAČKY-KOČÁRKY



HRAČKY-KOČÁRKY, ODĚVY 3

U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice - U Nádraží 1763/5a, 415 01 Teplice
Tel./fax: 417 534 645 - Mob.: 606 846 614, 777 663 068
E-mail: info@kn-optik.cz - www.kn-optik.cz 

T16009

PLOTY, PLETIVA
SLEVA

NA VYBRANÉ DRUHY PLETIV PVC
Zapletené při odběru nad 50 m

SLEVA 25 %.
Nezapletené KOMPAKT při odběru nad 50 m

SLEVA 25 %.
Při větším odběru pletiva SLEVA 30% 

Tel.: 472 741 236, 604 351 718
PLOTOVÉ CENTRUM, U vlečky 1, UL-Předlice

T163065

• PRODÁM fialového barbie draka s růžovými křídly
od Mattela. Je veliký asi 25 cm, po stisknutí na hrudi
se směje, zpívá, vydává různé zvuky a mává křídly.
Cena 200,- Kč. E-mail: kruzikova2@seznam.cz (1302)
• PRODÁM pejska na baterie zn. "Bobby". Pejsek re-
aguje na pohyb - vítá, dále na píšťalky - štěká, vrtí
ocáskem a hlavou a chodí. Pejsek je ve výborném sta-
vu. Cena 500,- Kč. E-mail: kruzikova2@seznam.cz
(1303)
• PRODÁM novou kvalitní autosedačku 9-36 kg, vl.
pásy, poloh. hlavová opěrka, v záruce, atest ECE
R44/04. Cena 1 290,- Kč. Tel.: 776 495 506. (1304)
• PRODÁM hl. kočárek Chicco pro dvojč., 2 tašky, síť,
plášť., dále oblečení pro chlapce či děvče od 0 do 2
let, i jednotl. Tel.: 777 890 114. (1305)
• PRODÁM lož. soupravu do děts. postýlky - prostěr.,
deku, sp. pytel, mantinely, pěkné, levně. Tel.: 737 127
852. (1306)
• PRODÁM golfky zn. Chicco ve velmi dobrém stavu,
poloh. vč. nánožníku za 700,- Kč. Tel.: 606 123 507
(Probošt.). (1307)
• PRODÁM dětský spací pytel, úplně nový, 1x vypra-
ný. Zn. nevhodný vánoční dárek (máme už tři). Bar-
va sv. modrá, zevnitř bavlna, zvenku jemný chlou-
pek. Délka 80 cm. PC 209,- Kč, nyní 99,- Kč. Vlastní
odvoz. Kostomlaty p. M. Tel.: 724 817 336. (1308)

• PRODÁM dětský kočárek – trojkomb., sv. modrá
barva, omyvatelná látka, krásně se houpá a ovládá
díky upevnění na řemínkách. Přísl.: přenosná pláš-
těnka, síť proti hmyzu, odnímatelná část boudy pro
letní větrání, výšk. nastavit. rukojeť s možn. přendá-
ní do obou směrů, taška na rukojeť, nánožník, stolek
s prostorem na pití, košík pod kočárkem, kola s duší,
5-ti bodové bezpeč. pásy. V perfektním stavu. Foto
e-mailem. Cena 3 700,- Kč. Tel. 605 167 786 (TP).
(1309)
• PRODÁM vaničku na novorozence s podstavcem,
vč. lehátka. Barva béžová, imitace kamene. Spodní
výpusť vody. Stabilní kovový podstavec do výšky sto-
lu. Možno postavit kdekoliv v bytě u přebal. pultu.
Italský výrobek. Cena 590,- Kč. Tel. 605 167 786 (TP).
(1310)
• PRODÁM Filly poníky, mám jich 10, z toho 3 malé
a 7 velkých, velký za 40,- Kč, malý za 30,- Kč. Ráda
pošlu i foto, jsou v pořádku. Tel.: 721 952 021. (1311)
• PRODÁM dívčí tříkolku s vodicí tyčí, lehce ovlada-
telná na přední kolo. Pro pohodlí a proti vypadnutí
dítěte je tříkolka vybavena podpěrou pro ruce a pod-
nožkou. Bezpečn. obruč před dítě (polohovací smě-
rem vzhůru), nášlapy na nožičky. Ideálně se hodí pro
děti 1,5 - 3 let. Cena 400,- Kč. Tel.: 731 879 640.
(1312)
• PRODÁM po 1 miminku kompl. výbavu s obleč. 0-
8 měs., výbava do postýlky, deka, mantinely, 2 velké
krabice od 5,- Kč/ks, i pošlu. Tel.: 604 782 643. (1313)
• PRODÁM dětskou autosedačku Romör Kid 15 - 36
kg, podsedák s loket. opěrkami lze využít až dítě po-
vyroste, černošedá, zachovalá, 1 200,- Kč. Tel.: 602
641 864 (TP). (1314)
• PRODÁM podsedák modročerný, málo použív., za
150,- Kč. Tel.: 728 949 777 (TP). (1315)

4 - ODĚVY

• PRODÁM 10 párů nových nenoš. dámských bot
z Rodinky, vel. 40, cena za všechny 100,- Kč. Tel.: 608
127 254. (1401)
• PRODÁM béžový teplý, vyšívaný dívčí kabátek s ka-
pucí lemovanou kožešinou. Kabátek je na zip a kno-
flíky. Vel. 152, cena 250,- Kč. Přidám béžovou čepici
+ šálu. E-mail: kruzikova2@seznam.cz (1402)
• PRODÁM nové pán. šaty vel. 52/L s visačkou, kal-
hoty vel. 52, 54. Rifle vel. 48 - 50, pán. pěkný svetr,
boty vel. 45 černé, i na dobírku. Tel.: 777 890 114.
(1404)

• PRODÁM maturitní šaty (světle modré). Na šněro-
vání. Dodám i obruč pod. Cena: 2 000,- Kč. V případě
zájmu dodám foto. E-mail: tynul.ka@seznam.cz
(1405)
• PRODÁM neutrál. dětsk. obleč. 0 - 8 měs., vše mo-
derní, po 1 dítěti, uvítám i stálý odběr. Tel.: 737 127
852. (1406)
• PRODÁM levně oblečení na holčičku 5-6 let. Šaty,
kalhoty, kraťasy, bundy, tepláky aj. Na vyžádání za-
šlu foto. Email:andelova77@seznam.cz. Tel.: 721 906
927. (1407)
• PRODÁM značk. kostým. Vel. 42, barva béžová. PC
2 500,- Kč, nyní 500,- Kč. Email: andelova77@se-
znam.cz. Tel.: 721 906 927. (1408)
• NABÍZÍM hezkou výbavičku pro vaše miminko od
naroz. do vel. 68, neutrál., moderní, pěkné, neuno-

šené, od bačkůrek po čepičku, cena dohodou. Tel.:
732 244 529. (1409)
• PRODÁM 2 dám. bundy s kožíškem, 1 kož. bundu
v. 38-40, bundu v. 44, vín. kabátek přes boky v. 44,
svetry, podprsenky, trička. Tel.: 728 822 928. (1403)
• NABÍZÍM teplé zimní oblečení kolem 6 měs. (vel.
68), slušivé, taška věcí 350,- Kč+dobírka. Tel.: 732
244 529. (1410)
• PRODÁM oblečení na miminko 0-8 měs., po 1 dí-
těti, neutrál., perf. stav, od čepiček, košilek po vrch-
ní oblečení, 850,- Kč. Tel.: 736 684 923. (1412)
• PRODÁM elegantní těhotenské kalhoty do pasu.
Černé, polyester, vel. 38. Český výrobek, Cena 150,- Kč
(pův. 900,- Kč). Tel. 605 167 786 (TP). (1413)
• PRODÁM úplně novou teplák. soupravu zn. UMB-
RO, černozelenou, na rukávech 3 diamanty, vel. XXL,

PC 2 000,- Kč, nyní 1 500,- Kč. Email: cz.iris@se-
znam.cz. Tel.: 775 109 598. (1414)
• PRODÁM kvalitní pánský oblek. Oblek je tmavě
modrý, materiál čistá vlna.Vhodný pro studenta. Dél-
ka rukávu od límečku přes rameno k zápěstí 88,5 cm,
rameno - zápěstí 70 cm, podpaží zápěstí 52 cm, šíře
hrudník 94 cm, délka saka 82 cm, délka kalhot 109
cm, pas 84 cm. E-mail: sualk@seznam.cz (1411)
• PRODÁM značkový kostým. Vel. 42, barva béžová.
PC 2 500,- Kč, nyní 500,- Kč. Email: andelova77@se-
znam.cz. Tel.: 721 906 927. (1415)
• PRODÁM levně oblečení na holčičku 5-6 let. Šaty,
kalhoty, kraťasy, bundy, tepláky aj. Na vyžádání za-
šlu foto. Email: andelova77@seznam.cz. Tel.: 721 906
927. (1416)

(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4)

ODĚVY
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Dámská a pánská móda 
předních

českých a slovenských výrobců
zejména

ŠiFra móda,
Masarykova třída 364/2, Teplice

Po-Pá 9.00 - 17.00 • So 9.00 - 12.00
Tel: 776 886 693

T163050

T13007

• PRODÁM málo nošené těhoten. kalhoty ve vel. 40,
42 a 42. Každé za 300,- Kč. Tel.: 731 879 640. (1417)
• PRODÁM po 1 miminku celou krabici hezkého ob-
leč. vel. 0-6 měs., vše 750,- Kč + dobírka. Dále pro-
dám červenou teplou kombinézu pro holčičku, vel.
62, jako nová, cena 150,- Kč. Tel.: 739 816 462. (1418)
• PRODÁM dětské oblečky po chlapečkovi (věk 3 - 6
měs.): zimní kombinézka, zimní bundička, 6x zimní
rukavičky, 5x kalhoty, 8x tepláky, 6x tričko kr. rukáv,
4x pyžámko, 6x čepička, 6x mikina, 3x triko dl. rukáv,
3x dupačky, kraťásky. Cena: 1 350,- Kč. Tel.: 725 240
612 (po 18 hod.). (1419)
• PRODÁM dětské oblečky po chlapečkovi (věk 6 - 9
měs.): 1x zatepl. kalhoty s laclem, 3x kalhoty, 3x bo-
dy dl. rukáv, 5x tepláčky, kraťasy, klobouček, 4x mi-

kina, 6x body kr. rukáv + košilka, 2x triko dl. rukáv, 7x
triko kr. rukáv, 3x košile. Cena: 965,- Kč. Tel.: 725 240
612 (po 18 hod.). (1420)
• PRODÁM dětské oblečky po chlapečkovi (věk 0 - 3
měs.): teplá bunda, rukavičky, 8x body kr. rukáv, 2x
triko dl. rukáv, 3x body dl. rukáv, čepičky, bryndáčky,
5x tepláčky, 5x dupačky, 5x mikina, 1x mikina bez ru-
kávů, kalhoty. Nenáročná maminka. Cena: 690,- Kč.
Tel.: 725 240 612 (po 18 hod.). (1421)
• PRODÁM spol. šaty nenošené, černé, zn. Moravec,
vel. 38, PC 7 500,- Kč, nyní 2 400,- Kč, nevh. dárek.
Tel.: 602 641 864 (TP). (1422)

5 - ELEKTRONIKA

• PRODÁM TV Grundig, uhl. 52 cm, plně funkční se
set top boxem, 550,- Kč. Tel.: 602 602 411. (1501)

• PRODÁM BTV zn. OK LINE, uhl. 70 cm, téměř ne-
hraná, 4 000,- Kč. Tel.: 602 602 411. (1502)
• PRODÁM skoro nepoužité elektrické klávesy
zn."Skytec MK-206 7A", cena 600,- Kč. E-mail: kruzi-
kova2@seznam.cz (1503)
• KOUPÍM videokameru Digital nebo Mini-DV i po-
škoz. nebo bez přísl. Tel.: 608 590 039. (1504)
• PRODÁM magnetofon Tesla B90, cena 400,- Kč
a BTV Toshiba, uhl. 52 cm, cena 500,- Kč. Obojí velmi
dobrý stav. Tel.: 723 367 685. (1505)
• PRODÁM elektrocentrálu SDMO TURBO 2500 HB,
výkon 1760W/230V/7,7A 12V/6,3 a výstup, motor
čtyřtakt, vyhlazení napětí AVR. 82DB, byla jen málo
použita v obchodním přívěsu). Stroj je vybaven sy-
stémem AVR, proto je s ním možné bez rizika napá-
jet i spotřebiče vybavené jemnou elektronikou. Pů-
vodní cena 7 000,- Kč, nyní za 3 000,- Kč. E-mail:
globaltech@email.cz (1506)
• PRODÁM mrazák zn. Eurotech 190 L, šest šuplíků ve
velmi dobrém stavu. Je čistý, bezvadně mrazí, je vy-
baven volitelnou funkcí rychlomražení a alarmem při
poklesu teploty. Velmi tichý. Je pro nás již velký. Ce-
na 3 tis. Kč. E-mail: 44Jann@seznam.cz (1507)
• PRODÁM el. klávesy Yamaha PSR 19, 99 nástrojů,
rytmika, pro začátečn., cena 800 až 1 000,- Kč, okr.
Louny. Tel.: 725 240 248. (1508)

6 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA

• PRODÁM starší notebook zn. Chiicony, plně funkč-
ní ve velmi dobrém stavu, Win. 2000, levně, cena asi
2 000,- Kč. Tel.: 605 577 264, e-mail aaafotoban-
ka@volny.cz (1601)
• KOUPÍM notebook dvoujádro i mírně poškoz., plat-
ba ihned. Tel.: 608 859 039. (1602)
• PRODÁM AVerTV Hybrid+FM CardBus TV karta
analog+digitál pro majitele notebooků s volným
PCMCI slotem. Nezabírá ostatní volné porty a roz-
hraní. PC 1 300,- a nyní 500,- Kč. Již nemám notebo-
ok, používaná cca rok, ponechám komplet DO, soft-
war. manuál. Pouze osobní převzetí Teplicko. Tel.: 721
517 939. (1603)
• KOUPÍM Playstation 3 nebo i jen hru na něj Buzz
kvíz s ovladačema. Tel.: 777 131 556. (1604)
• PRODÁM EDIMAX BR ROUTER 4X 10/100 SWITCH;
WAN: RJ45. Router v originální krabici včetně napá-
jecího zdroje. E-mail: sualk@seznam.cz (1605)
• KOUPÍM modem 02 ADSL, VDSL, pro klasický PC,
levně, prosím nabídněte. Tel.: 776 269 305. (1606)
• PRODÁM za hubičku LCD monitor SAMSUNG
2233SN, 21,5", 1920x1080, 5ms, 15000:1, černý. Již
nemám PC, úhlopříčka obrazovky 21,5" Rozl. 1920 x

www.iteplice.cz Denně zveřejňujeme průměrně 20 čerstvých inzerátů

TIP NA SKVĚLÝ  DÁREK - ESTETICKÉ STUDIO DAKAR
V prosincovém vydání jsme Vám s majitelkou estetického studia, paní Evou Čepelíkovou,
doporučili dárek Estetického studia DAKAR – DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT, který se setkal s vel-
kým ohlasem, proto Vám ho v našem dnešním vydání znovu připomeneme…

Paní Čepelíková, k jaké příležitosti se hodí
Dárkový certifikát věnovat?

Dárkový certifikát se hodí pro každou příležitost,
kdy chceme udělat radost tomu, koho máme rádi,
tj. k svátku, narozeninám, výročí, Velikonocům, Vá-
nocům, také např. jako poděkování nebo jen tak pro
radost…

Pro koho jsou Vaše certifikáty vhodné?
Jsou určeny jako dárek pro naše lásky, maminky,

babičky, dcery, přítelkyně, sestry, tety, kamarádky
a samozřejmě tyto certifikáty můžeme darovat ta-
ké milovanému muži, tatínkovi, synovi, kamarádo-
vi… ☺Dárkový certifikát je také velmi vhodným po-
děkováním např. obchodnímu partnerovi.

V čem je výhoda Vašich certifikátů?
Výhodou je, že si dárce sám zvolí částku, kterou

chce do dárku investovat, certifikát může být na li-
bovolnou částku. Hezké je také to, že si dárce sám
napíše věnování, které chce na certifikátu mít…

Na jaké služby se může certifikát čerpat?
Na všechna ošetření Estetického studia DAKAR,

na zboží z našeho butiku nebo na lékařskou kos-

metiku Eucerin… Platnost certifikátu je 6 měsíců od
zakoupení. 

Je možné si k certifikátu připlatit a využít
dražší ošetření?¨

Samozřejmě, jakoukoliv částku.
Kde se dají certifikáty koupit?
Na našich stránkách www.studiodakar.cz si kaž-

dý může určit částku, vymyslet originální věnování
a dokonce si Certifikát vytisknout doma. Je to
ideální v případě, že někdo zapomene na dárek
k výročí nebo k narozeninám, což se mužům občas
stává… ☺ Certifikát můžeme vytisknout samozřej-
mě také my ve studiu a připravit ho k vyzvednutí
nebo ho zaslat na požadovanou adresu. Stačí si cer-
tifikát na našich stránkách vyplnit a zadat požado-
vaný tisk. V tomto případě obdrží dárce certifikát
v krásném tubusu.

V listopadu a prosinci proběhla ve Vašem es-
tetickém studiu soutěž o Dárkový certifikát
v hodnotě 2x 5 000,- Kč. Již znáte výherce?

Ano, požádali jsme ředitele společnosti AUTO DA-
KAR, s.r.o., pana Radka Desenského, a on vylosoval

Chcete vědět více? Kontaktujte přímo Estetické studio DAKAR!
Srbická 474, 415 10 Teplice
(v objektu autosalonu Peugeot)
Objednávky na telefonu 774 808 808, konzultace zdarma
e-mail: info@studiodakar.cz
www.studiodakar.cz

ze všech listopadových a prosincových zákazníků
po jednom. Dárkový certifikát v hodnotě 5 000,- Kč
získávají paní Daniela Šináglová a paní Jana Dede-
rová. Moc oběma blahopřeji a věřím, že jim udělá
vybrané ošetření radost.

Všem našim zákazníkům i Vašim čtenářům pře-
ji do roku 2013 za Estetické studio DAKAR hlavně
pevné zdraví, štěstí, lásku a aby měli v letošním ro-
ce na sebe více času – vždyť život je tak krátký….

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

ELEKTRONIKA

ODĚVY
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� Pronájem obchodních prostorů v přízemí o výměře od 50 m2 do 150 m2. Kanceláře ve druhém a třetím nadzemním
podlaží nemovitostí o výměře od 25 m2 do 200 m2. K dispozici informační systém uvnitř i vně budov, recepce, úklid
společných prostor a správa nemovitostí. V době pracovního volna jsou nemovitosti střeženy bezpečností službou.
Kanceláře a obchodní prostory se nachází v centru Statutárních měst Teplice a Ústí nad Labem. 

� Pronájem jednacích sálů a konferenčních místností s kapacitou od 45 osob, které se nachází v centru Statutárního
města Teplice. 

� Pronájem ordinací praktického lékaře o výměře od 15 m2 do 60 m2. K dispozici informační systém uvnitř i vně budov,
úklid společných prostor, výtah a správa nemovitosti. Ordinace praktického lékaře se nachází v centru Statutárního
města Ústí nad Labem. 

� Pronájem výrobních prostorů, skladů, dílen a garáží o výměře od 30 m2 do 800 m2. Dále pronájem manipulačních
a odstavných ploch o výměře až 10 000 m2. K dispozici vrátnice, úklid, správa průmyslových areálů, parkovací plochy.
Areály střeženy bezpečnostní službou. 
Popis lokality: Teplice, Dubí a Kamenný Pahorek

� Pronájem bytových jednotek o velikosti 1+1, 2+1 a 3+1. Nemovitosti i bytové jednotky po celkových opravách.
K dispozici úklid společných prostor a správa nemovitostí. 
Popis lokality: centrum Statutárního města Teplice. 

obchodní nebytové prostory, kanceláře,
ordinace praktického lékaře, garáže, výrobní haly,
manipulační plochy na Teplicku a Ústecku? 

Hledáte
NABÍZÍME:

Kontakt: LIBOR WOHLRAB tel. číslo: +420 602 404 002 e-mail: nemoexpert@seznam.cz
PETR HAMPEJS tel. číslo: +420 602 725 540 e-mail: petrhampejs@volny.cz
PAVEL JAROSIL tel. číslo: +420 724 250 801 e-mail: jarosilpavel@volny.cz
RADEK ANDRES tel. číslo: +420 774 077 050 e-mail: radandres@seznam.cz 

ww ww ww.. vv yy hh oo dd nn ee rr ee aa ll ii tt yy.. cc zz
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Plynárenská 282, Teplice - Prosetice
tel./fax: 417 570 023, mob. 603 431 816

zaluziepoborsky@seznam.cz T1
60
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Výroba - montáž - servis
žaluzie a markýzy - všeho druhu
plastové shrnovací dveře
těsnění do oken a dveří
čalounění dveří
záclonové garnýže
sítě proti hmyzu

Žaluzie
na plastová

okna
SLEVA
45 %

1080, dynamický kontrast 15.000:1 (1.000:1). Tel.:
721 517 939. (1609)
• PRODÁM velmi pěkný manažerský notebook, úhl.
36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako no-
vý, jen 3 900,- Kč. Celá ČR, i na dobírku. Tel.: 723 509
549. (1607)
• PRODÁM zachov. funkční notebook HP COMPAQ NX
9020 (slabá baterie). HDD-60GB, RAM 512MB, DVD
vypalovačka. Cena 2 200,- Kč. Tel.: 608 048 713 (TP).
(1608)
• KOUPÍM starší malý funkční notebook do 1 000,-
Kč. Tel.: 773 482 104. (1610)

7 - TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

• PRODÁM mobil zn. Alcatel, dobrý stav, cena 300,-
Kč, vyklápěcí, barva fialová, foto mohu zaslat. Tel.:
721 952 021. (1701)
• PRODÁM zachovalý funkční neblok. telefon NOKIA
6230i + paměťová karta 32 MB + nabíječka, dobrá
baterie. Cena 360,- Kč. Tel.: 608 048 713. (1702)
• PRODÁM zachovalý funkční zachovalý telefon NO-
KIA N72 + nabíječka, dobrá baterie. Cena 1 140,- Kč.
Tel.: 608 048 713. (1703)

• PRODÁM pěkný levný mobilní telefon Nokia 3310,
hry, dlouhé text. zprávy, dobře čitelný displej, velmi
jednoduché ovládání, ve 100 % stavu, s novou nabí-
ječkou, cena pouze 500,- Kč. I na dobírku. Tel.: 731
342 476. (1704)
• PRODÁM NOKIA 6070, barevný displej, MMS, foto-
aparát/kamera, FM rádio, infraport, organizér, java,
hry, s novou nab., stříbrný, jako nový, ve 100 % sta-
vu, jen 800,- Kč. I na dobírku. Tel.: 604 961 269.
(1705)

8 - HOBBY

• PRODÁM kufříkový psací stroj Remighton (staro-
žitnost). E-mail: zelinka.zdenek@volny.cz (1801)
• PRODÁM 2 štípané rybářské pruty (stáří 70 let). E-
mail: zelinka.zdenek@volny.cz (1802)
• PRODÁM elektronické piano zn. Casio, PC 7 900,-
Kč, nyní 2 000,- Kč. Tel.: 603 397 675. (1803)
• KOUPÍM Flašinet, hrací skřínky aj. Harmoniku - He-
ligonku. Dále vojenskou vzduchovku různé - popř.
perkusní, pistol, pušku, dýky, bodáky, šavle aj. Stačí
i sms, ozvu se hned. Tel.: 603 335 591. (1804)
• PRODÁM starodávný šicí stroj ve funkčním stavu.
Cena 500,- Kč. Tel.: 723 376 312. (1805)
• PRODÁM běžky Sporten Cristal, 200x5 cm, s váz.
na boty č. 45, boty Cristal, vázání, bezp. upínání, hůl-
ky Nova Exel, v laminát. obalu, 2x použité. Dále ne-
použ. sjezdovky Artis Elite, 210x8 cm, zdrav. důvody,
cena dohodou. Tel.: 605 823 088 (TP). (1806)
• MÁM stálý zájem o staré bankovky a mince, příp.
žetony - pivo, chmel, mouka atd. Děkuji za nabídky.
Tel.: 603 376 114. (1807)
• PRODÁM Saxofon ES, ALT. Špičkový nástroj hraný
v předním orchestru ČR. Cena prosím na dotaz. Ve
špičkovém stavu. Tel.: 603 375 114 (MO). (1808)
• PRODÁM stř. velkou mačetu za 300,- Kč, vzdu-
chovku za 800,- Kč, zlatý kabát nenošený za 1 000,-
Kč, náušnice za 1 800,- Kč a 3x pozlacené za 500,- Kč.
Tel.: 605 484 732. (1809)
• KOUPÍM filmy, pohádky ve 3D na Blu-Ray. Tel.: 725
065 344. (1810)
• PRODÁM National Geografic, ročník 1985-91 v AJ,
cena dohodou. Tel.: 605 823 088. (1811)
• PRODÁM 2 000 MC kazet s rock. hudbou od r. 65 (i

rarity), orig. i nahráv. (nahráv. = 2 LP), levně 10,-
Kč/ks. Na přání možno převést na CD (CD 40,- Kč),
rozpisky jsou, množstevní sleva, sběratel a DJ. Tel.:
776 689 420. (1812)
• PRODÁM české pivní etikety, staré 20-30 let, cena
dohodou. Tel.: 602 613 872. (1813)
• PRODÁM elektr. akordeon Roland Fr 3bs, síťový
i bateriový provoz, nabíječka, sluchátka, knoflíkový,
bílý, spousta digit.funkcí, velká škála doprovodů a ná-
strojů, pěkný za 46 000,- Kč. Tel.: 604 982 093. (1815)
• PRODÁM sbírku cukrů nabídněte cenu. Váha asi 5-
6 kg. Pouze v celku. Tel.: 774 233 141. (1816)
• KOUPÍM Napoleonské války - výstroj, výzbroj, jejich
části i poškoz. Dále obrazy, litografie aj. k tomuto té-
matu. Tel.: 604 542 128. (1817)
• PRODÁM věci pro sběratele: starý fotoaparát Go-
erz Frontar z r. 1945, holicí strojek do auta v pouzdře
z r. 1957, masážní přístroj Elektroller v originálním
pouzdře i s návodem k použití - z r. 1928. Pohledy
s razítkem a známkou z let 1936 - 1940 poslané ze
zahraničí do ČR i nepopsané zahraniční. Cena doho-
dou. Vlastní odvoz. Kostomlaty p. Mil.. Tel.: 417 534
614, 724 817 336. (1818)
• PRODÁM puzzle - historický automobil (1 000 díl-
ků, rozměr 68 x 48 cm). E-mail: sualk@seznam.cz
(1819)
• KOUPÍM pivní sklenice z pivovarů Teplice, Bílina
a Jirkov. Dobře zaplatím. Tel.: 732 170 454. E-mail:
petrahekova@seznam.cz (1820)
• VYSOCE zaplatím mince - zlaté, stříbrné a z obec.

kovu, medaile, plakety, řády a vyznamen. Děkuji za
nabídky, sběratel. Tel.: 603 230 673. (1821)
• PRODÁM letadlo RC model zn. Trener, nový, cena 2
000,- Kč. Tel.: 728 083 472 (UL). (1814)
• KOUPÍM harmoniky, váhy, mince, mlýnky, hodiny,
šperky, sošky, obrazy, nábytek, známky, sklo, vláčky,
panenky, vyznamenání. Tel.: 733 511 224. (1822)
• VYKUPUJI za hotové porcelán, sošky, hodiny, ná-
bytek, odznaky, známky, knihy, rádia, harmoniky, ob-
razy, váhy, sklo. Tel.: 775 691 189. (1823)
• PRODÁM běžky 180 cm, vázání hrazdička za 150,-
Kč, běžky 180 cm, vázání norma 75 za 150,- Kč, ho-
kej. přilba za 100,- Kč. Tel.: 604 382 478. (1824)
• PRODÁM maketu os. automobilu Buick Riviera,
1971, otv. př. dveří, pohyb př. kol volantem, barva
zlatá, 800,- Kč. Tel.: 725 240 248. (1825)
• PRODÁM dalekohled 30 x 60 mm, Russia, klasický
binokulár, černý, s brašnou, výb. stav, úplně nový, jen
450,- Kč. Zašlu i na dobírku. Tel.: 731 342 476. (1826)
• PRODÁM švýcarský víceúčelový kapesní nůž- velký
nůž, pilka, nůžky, otvírák na láhve, vývrtka, šroubo-
vák a další nástroje. Velikost 9 x 2,2 x 1,8 cm, nerez,
zcela nový, nepoužitý. Vhodné jako pěkný dárek pro
každého muže. Cena 190,- Kč + poštovné. Tel : 731
342 476. (1827)
• KOUPÍM pohlednice-místopis i žánr do r. 1945
(malý formát), odkoupím hotově i za vyšší odhadní
ceny. Není problém uhradit vaš cestovné. Tel.: 602
741 507. (1828)

Firemní inzerce
u nás

jako vaše vlastní
reklamní tiskovina
vydaná v nákladu

25 000!!!
Volejte:

775 646 267
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AUTO DAKAR s.r.o., Srbická 474, 415 10 Teplice Sobědruhy, Tel: 417 569 419 - 425

Radek Desenský Jiří Vorel
777 144 763 777 144 790
radek.desensky@peugeot-teplice.cz jiri.vorel@peugeot-teplice.cz

www.autodakar.cz

PEUGEOT 5008 1.6 HDI 112k ACTIVE
předváděcí vozidlo 
Barva: Červená Babylone
Do provozu: 2012 Najeto: 100 km
Výbava: airbag řidiče a spolujezdce, boční 
a hlavové airbagy, ABS, ESP, dvouzónová 
klimatizace, el. ovládání všech skel a zrcátek
tempomat, HF sada Bluetooth, rádio s CD 
park. asistent, al. ráfky 16", palubní počítač
hill asist, vyhřívaná sedadla, park. asistent. 
Ceníková cena včetně doplňků: 590 395,- Kč
Akční cena včetně doplňků:    439 000,- Kč

PEUGEOT 308SW 1.4 VTi 98k Access 
skladové vozidlo 
Barva: Bílá Banquise
Rok výroby: 2012 Najeto: 0 km
Výbava: airbag řidiče a spolujezdce, boční 
airbagy, hlavové airbagy, ABS, ESP, klima,
elektrické ovládání předních skel, el. 
seřiditelná a vyhřívaná zpětná zrcátka,  
autorádio s CD, palubní počítač, centrální
zamykání, 16" hliníková kola
Ceníková cena včetně doplňků: 370 223,- Kč 
Akční cena včetně doplňků:    280 000,- Kč

PEUGEOT Partner 1.6 HDI 75k Premium
předváděcí vozidlo 
Barva: Červená
Do provozu: 2010 Najeto: 18 000 km
Výbava: airbag řidiče a spolujezdce, 
ABS, klimatizace, elektrické ovládání
předních skel, levé a pravé posuvné dveře
el. seřiditelná a vyhřívaná zpětná zrcátka,  
autorádio s CD, palubní počítač, centrální
zamykání
Ceníková cena včetně doplňků: 465 200 ,- Kč 
Akční cena včetně doplňků: 245 000,- Kč

AUTO DAKAR Výprodej předváděcích
vozů PEUGEOT

PEUGEOT 308 1.6 VTi 120k Active 
předváděcí vozidlo 
Barva: Šedá Vapor
Do provozu: 2010 Najeto: 42 000 km
Výbava: airbag řidiče a spolujezdce, boční 
airbagy, ABS, , dvouzón. klimatizace, 
elektrické ovládání všech skel, denní svícení 
el. seřiditelná a vyhřívaná zpětná zrcátka,  
autorádio s CD, automatické stěrače a 
světla, alu 16" a další 
Ceníková cena včetně doplňků: 437 500,- Kč
Akční cena včetně doplňků: 195 000,- Kč

PEUGEOT 207SW 1.4 75k ACTIVE
předváděcí vozidlo
Barva: Modrá Belle - Ille
Do provozu: 2011 Najeto: 2 100 km
Výbava: airbag řidiče a spolujezdce, boční 
airbagy, ABS, klimatizace, el. ovládání
předních skel, el. seřiditelná a vyhřívaná 
zpětná zrcátka, autorádio s CD, palubní 
počítač, centrální zamykání, kožený volant,
metalíza, podélné střešní nosiče
Ceníková cena včetně doplňků: 334 900,- Kč 
Akční cena včetně doplňků: 200 000,- Kč

PEUGEOT 208 1.2 84k ACTIVE 5 dv.
předváděcí vozidlo
Barva: Blossom Grey
Do provozu: 2012 Najeto: 500 km
Výbava: airbag řidiče a spolujezdce, boční 
airbagy, hlavové airbagy, ABS, ESP, LED 
denní svícení, tempomat, autorádio s dotyk.
obrazovkou, HF sadou a USB vstupem, el.
ovládání předních skel a zrcátek, loketní
opěrka, centrální zamykání, metalíza
Ceníková cena včetně doplňků: 325 000,- Kč 
Akční cena včetně doplňků: 268 000,- Kč

PEUGEOT 301 1.6 16V 115k ALLURE
předváděcí vozidlo 
Barva: Hnědá Rich Oak - metalíza
Do provozu: 2012 Najeto: 500 km
Výbava: airbag řidiče a spolujezdce, boční 
airbagy, ABS, ESP, ASR, automatická klima
el. ovládání všech skel, el. seřiditelná a vyhř.  
zrcátka, rádio s CD a Bluetooth, USB, pal. poč.
dálk. centrální zamykání, al. kola, park.
asistent, vyhřívaná sedadla, metalíza
Ceníková cena včetně doplňků: 346 000,- Kč
Cena vozu včetně doplňků: 305 000,- Kč

PEUGEOT 207SW 1.4 95k Active
předváděcí vozidlo 
Barva: červená
Do provozu: 2010 Najeto: 30000 km
Výbava: airbag řidiče a spolujezdce, boční 
airbagy, ABS, klimatizace, elektrické ovládání
předních skel, el. seřiditelná a vyhřívaná 
zpětná zrcátka, autorádio s CD, palubní 
počítač, centrální zamykání

Ceníková cena včetně doplňků: 348 395,- Kč 
Akční cena včetně doplňků: 180 000,- Kč

Pokud se nerozhodnete
pro žádný

z předváděcích vozů,
můžete využít naši akci                   

7 DNÍ
PEUGEOT
Ve dnech 21. - 27. ledna

pořídíte nové vozy
PEUGEOT

za nejlepší možné ceny! 



HOBBY, AUTO-MOTO 7

Přítkov, ul. Skalní
Kontakt:

Tel. 721 076 019 
E-mail: myti.aut@email.cz 

Sledujte
aktuální AKCE

a věrnostní slevy na:
www.mytiaut.eu

T163051

www.opravna
výfuků-rychloservis

-pneuservis.cz 
LEVNÉ VÝFUKY, OLEJE, ČEPY,

DESTIČKY A KOTOUČE, PNEU APOD.

! PROHLÍDKY ZDARMA ! 
! PŘEZOUVÁNÍ PNEU OD 400,- KČ !
TP – U PIVOVARU 1
(vjezd z Nákladní 150 m od „ONA“) 
777 249 446

T16019

SLEVY
AŽ 15% 

PNEUBAZAR
PNEUSERVIS

TP - ul. Hřbitovní
areál Horizont
603 210 483

Zajímavé ceny pneumatik

T
16015

• KOUPÍM dopisy, dopisnice, korenspond. lístky pro-
šlé poštou (do r. 1955) a poštovní známky odkoupím
hotově za katalogové ceny. Není problém uhradit va-
še cestovné. Platné katalogy předložím. Tel.: 602 741
507. (1829)
• KOUPÍM dekrety, řády, vyznamenání a medaile ho-
tově za katalogové ceny. Není problém uhradit vaše
cestovné. Platné katalogy předložím. Tel.: 602 741
507. (1830)
• PRODÁM klasický silný dalekohled 16x50 za vý-
hodnou cenu! Zcela nový kvalitní německý daleko-
hled určen zejména pro myslivce a k pozorování pří-
rody. Cena jen 1 900,- Kč. Na dobírku. Vhodné i jako
pěkný dárek. Tel.: 723 509 549. (1831)
• PRODÁM Československou sbírku známek. TP, tel.:
736 613 221. E-mail: truhlarstvi.hudecek@se-
znam.cz (1832)
• PRODÁM hvězdářský dalekohled - teleskop pro za-
čínající astronomy, kompl. souprava včetně hledáčku,
kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze
800,- Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: 604 961 269.
(1833)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM Š Superb 2.5 TDI ,120 Kw, DSG, aut. pře-

vod., RV 7/06, 312 000 km, STK do 7/13. Provedení
Elegance, aut. převod., el. výbava, kůže alcantra, dře-
vo, xenony, střešní okno s termočlánkem, navigace,
televize, el.sedačky. Zimní pneu + Al.disky a letní
pneu. Auto je po havárii, pásy jsou vyměněny, schá-
zí airbag řidiče a lak . Tel: 739 106 554, e-mail: 3tri-
duby@seznam.cz. (1901)

• PRODÁM plech. disky rozm. 4x114-3, střed. prům.
66 mm, gumy prům. 15, na Nissan Almera, perf. stav,
2x použité, koupě jiného auta. Tel.: 605 894 298.
(1902)
• PRODÁM starší 4 disky na Felicii a na Favorita. Ce-
na: 50,- Kč/ks. Tel.: 721 773 576. (1903)
• PRODÁM zimní pneu Sava 165/70 R13, jsou jeté tři
měsíce a jsou v dobrém stavu, cena 2 000,- Kč. Tel.:

724 619 790. E-mail: orclmiloslav@seznam.cz (1904)
• PRODÁM Š. Octavia Laurin a Klement 1.8 turbo
benzín, r. 99, najeto 111 000 km, serv. knížka, zele-
ná metal, nehavar. garáž, vynikající stav, max. výba-
va, PC byla 920 000,- Kč, nyní cena dohodou. Tel.: 605
577 264. E-mail: aaafotobanka@volny.cz (1905)
• PRODÁM 3ks disku a 2ks zimní pneu na Š Felicia,
250,- Kč/ks. Tel.: 606 949 414 (TP). (1906)
• PRODÁM na Š Octavia 2 orig. přísl. se slevou, stř.
příčníky 3 000,- Kč, gumové autokoberce 400,- Kč,
lapače nečistot 400,- Kč, síť. program 200,- Kč. Tel.:
724 619 533. (1907)
• PRODÁM autorádio Kenwood s CD, půl roku staré,
PC 2 300,- Kč, nyní 800,- Kč. Tel.: 724 619 533. (1908)
• PRODÁM výbavu do auta. Trojúhelník, lékárničku,
lano, vestu. Cena 350,- Kč. Tel.: 606 883 693. E-mail:
biker74@centrum.cz (1909)
• PRODÁM přepravník aut Jothawerk AT-3003. Nos-
nost 2350 kg, váha přívěsu 650 kg, celková hmotnost
3 000 kg. Hydraulický výtah, naviják, zařízení pro na-
kládání vadných vozů, bržděný. Rozměry 7 250 x 2
500 cm, (5 020 x 2 000 cm). Dobrý stav. STK do

8/2014. Rok výroby 1992. Cena 48 000,- Kč. E-mail:
globaltech@email.cz (1911)
• PRODÁM VW LT 2.4 D valník, RV 85, 55kw, 282 000
km, celk hmotnost 3,5 tuny, tupláky. V r. 05 kompl.
GO. Nová podlaha, korba. Přidám ještě jedno VW LT,
valník na ND. Email: 3triduby@seznam.cz. Tel.: 739
106 554. (1912)

Tento měsíc uplynulo přesně 5 let, co se firma
Kontinent cz s.r.o. začala řešením poškozených
stropů pomocí moderní technologie navlékání
zabývat. Během té doby se stala oficiálním ob-
chodním zástupcem největšího výrobce navlé-
kaných stropů v Evropě Saros Design.

Jejím zákazníkům tento elegantní,
rychlý a čistý způsob úpravy poško-
zených stropů pomohl zpříjemnit jak
obytné, tak komerční prostory.

Jeden příklad za všechny, jak uvádí
jednatel společnosti, pan Andrei Ete-
revski, je tento: „Zákazník navštívil na-
ši firmu, protože ho zaujala 10ti letá
záruka na navlékané stropy a svěřil se
nám se svým problémem ohledně re-
konstrukce staronového bytu. Říkal,
že se chystal opravit jednu místnost
v bytě, na celý byt neměl peníze, ale
když už se do toho pustil, chtěl mít
pokoj na úrovni. Objednal si plastové
okno, změnil starý radiátor na mo-
derní, na podlahu položil plovoucí
podlahu, tapety na stěny. Doteď to
nebyl problém, ale co se stropem? Dům je starý,
mezery mezi betonovými panely a praskliny - zkou-
šel cokoliv! Zbytečné, rok, možná dva a zase strop
praská a peníze jsou pryč. Samozřejmě ho zajíma-
lo v čem je mimo 10ti leté záruky výhoda navléka-
ného stropu a další podrobnosti. Rád se s Vámi o je-
ho otázky i s našimi odpověďmi podělím“. 

Kdo jsou vaši hlavní zákazníci?
Mezi naše klienty patří všechny sociální skupiny,

lidé s různými příjmy. Mnoho seniorů i mladých li-

dí. Navlékaný strop není luxus, někdy je to prostě
nutné.

Proč doporučujete nainstalovat navlékané
stropy? Ideální vyrovnaný štukový strop také vy-
padá hezky. 

Dobrá otázka. Pojďme začít s cenou, která je srov-

natelná s výše uvedeným stropem a pohybuje se od
650 kč za m2 . Tato cena zahrnuje nejen všechny ma-
teriály a práci, ale i životnost ... naše stropy nepo-
praskají, nezmění barvu a nepoškodí se vodou. Vel-
kou výhodou je 10ti letá záruka při splnění všech
jednoduchých pravidel provozu.

Při instalaci navlékaného stropu jsou minimální
stavební odpady, není nutné vynášet nábytek, jen
musí být přístup ke zdem po obvodu místnosti.
A samozřejmě čas. Štukový anebo jiný strop zabere

minimálně týden, ale navlékaný strop se montuje
během 5-6 hodin, je to obrovská výhoda.

Co mám dělat, když mě sousedi každou chvíli
vytopí?

Není problém! Navlékané stropy vydrží až 100 li-
trů vody na 1 m2, zavoláte nám, přijedeme a během

půl hodiny odstraníme následky.
Koberce, nábytek, elektrické zaříze-
ni zůstanou v bezpečí.

Stropy vyžadují jen minimální
údržbu, jsou použitelné v jakémko-
liv prostředí: koupelna, kuchyň, dět-
ský pokoj.

Strop nemusí být bílý! Nabízíme
víc než 200 odstínů, vyberete si bar-
vu a zbytek vyřešíme my.

Navlékané stropy jsou vodotěs-
né, tepelně odolné, anti-statické
a odolné proti ohni. Odrazný povrch
lakového stropu opticky zvyšuje
každou místnost. S příchodem ba-
revných stropů už stropy nejsou jen
stropy, ale módní interiérový detail.

Vzbudily naše argumenty Vaši
zvědavost? Chtěli byste zjistit další

podrobnosti? Je to jednoduché. 
Zavolejte na číslo 608 074 989 nebo navštivte

naší kancelář na adrese U Nových lázní 3270 v Tep-
licích - v přízemi hotelu „Teplice Plaza“ od pondělí
do pátku 9.00 - 17.00 hod. Doporučujeme také
navštívit naše webové stránky www.kontinent-
cz.eu

V současné době nabízíme nejrychlejší a moder-
ní řešení designu Vašeho stropu.

NAVLÉKANÉ STROPY společnosti Kontinent cz s.r.o.
jsou elegantním řešením interiérů
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VÝHODNÉ
AUTOBATERIE

zn. VARTA, ZAP,
do všech osobních,

nákladních vozů.
Záruka 24 měsíců,

kontrola dobíjení zdarma.
Sleva při odevzdání staré baterie.

Autodíly Dolejší, Štúrova ul.,
tel.: 417 534 504, 774 708 222.

T163003



Vaše cesta na STK
vede k nám…

Vaše cesta na STK
vede k nám…

Co nabízíme:
� Technické kontroly osobních vozidel, 

dodávek a nákladních vozidel do 3,5 t
� Měření emisí 
� Evidenční kontroly
� STK + ME individuálně dovezených 

automobilů ze zahraničí
� Naše služby provádíme bez objednání
Adresa: STK 35.31 Teplice - Prosetice

V Lipách 3275
415 01 Teplice

Otevírací doba: Po - Pá 7.00 - 18.00 hod.
Příjem posledního vozidla 30 minut 
před koncem pracovní doby.

Chcete vědět více?
Volejte 417 535 386

Chystáte se na technickou kontrolu 
nebo měření emisí?

Hledáte nové, moderní a hlavně dostupné 
„estékáčko“?

Pak právě pro vás je zde nově otevřená
stanice technické kontroly v Teplicích - Proseticích,

pod čerpací stanicí OMV na Pražské!

T16022
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FINANČNÍ PORADNA
Pro všechny, kteří chtějí vědět víc o tom, jak se svými penězi
hospodařit, jak řešit problémovou finanční situaci nebo jak
své peníze zhodnotit.

Na dotazy odpovídá Václav Rychtařík,
manažer společnosti
Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s.
Kancelář Teplice, 28.října 889/32, www.kapitol.cz

Požadujete-li na Váš dotaz okamžitou odpověď,
zavolejte mi na tel. číslo 723 363 599

Jak je to se státním příspěvkem na penzijní připojištění v roce 2013? 
Od 1. 1. 2013 se mění státní podpora. Minimální úložka pro získání státní podpory je 300 Kč měsíčně a podpora
činí 90 Kč. V případě nižšího příspěvku není státní podpora připisována. Proto doporučuji si příspěvek navýšit.
Maximální státní příspěvek je 230 Kč na 1000 Kč. 

Když si chci uzavřít životní pojistku potřebuji mít k tomu zdravotní prohlídku?
V případě, že pojistná částka nepřesahuje stanovený limit pojišťovnou stačí vyplnit zdravotní dotazník (není
potřeba potvrzení od lékaře). Když je tento limit překročen je požadována lékařská prohlídka a výpis ze
zdravotní dokumentace. 

Chtěla bych se pojistit pro případ pobytu v nemocnici. Jakou musím mít pojistku a kolik bych
maximálně dostala za 1 den pobytu? 
Toto připojištění si lze sjednat v rámci životního pojištění. Maximální pojistné plnění na den činí 3000 Kč

Má Kapitol pro veřejnost připravenu nějakou "osvětu" ohledně Penzijní reformy v ČR?
Ano, 1. 1. 2013 odstarovala v ČR penzijní reforma. Obyvatelé ve věku 35 let a výše mají pouze půl roku na
rozhodnutí (do 30.6.2013) zda vstoupí či nevstoupí do II.pílíře připraveného současnou vládou České republiky.
Kapitol připravil od ledna do března 2013 v teplické Olympii informační stánek, informace zde získané Vám
určitě pomohou a budete mít větší "rozhled". Na stánku Kapitolu v Olympii si můžete kromě účasti v zajímavé
soutěži o 600 000,- rentu od pojišťovny Kooperativa také domluvit termín na pravidelných sobotních besedách
pro veřejnost o Penzijní reformě na teplické pobočce Kapitolu na rohu 28. října a Husitské ulice.

Na Vaše dotazy se, spolu s našimi specialisty na finance,
těšíme na e-mailové adrese poradna@iregio.cz

nebo je lze zasílat poštou na adresu redakce:
Měsíčník REGIO, U Císařských lázní 7, 415 01 Teplice.

PODPORUJEME PROJEKT

Nabízené služby: Kosmetická péče
Péče o ruce a nehty
Prodlužování řas
přírodními materiály
Trvalá na řasy
Sprejové opalování

Prodej kosmetiky: Styx Naturcosmetics
Germaine de Capuccini
Beauty Mineral

Kosmetický salon Zdenka Kyusová

N O V I N K A :  C H E M I C K Ý  P E E L I N G z a  7 5 0 , -  K č

Proboštovká 425/28, Proboštov 417 12tel. +420 722 811 738
Email: zdenkakyus@seznam.cz   IČO: 86747118

Otevírací doba: Pondelí - Pátek 9.00 - 20.00

T16026

• PRODÁM ND na Š 135L, 5ks dveří, světla, chladič,
palub. deska, startér aj. díly, velmi levně. Tel.: 721
118 328. (1913)
• PRODÁM 4 ks nových plech. disků na auto za 3
000,- Kč (4,5Jx13,4x70), nevh. koupě, dohoda mož-
ná. Tel.: 607 800 211 (UL). (1910)
• PRODÁM Daewoo Matiz 0.8 SE, 2002, najeto 126
tis. v plné výbavě (ABS, klima, 2x airbag, posilovač, el.
př. okna, centrál, rádio s MP3, dělená zadní sedadla,
tónovaná okna atd.). STK do 08/14. K vozu letní pneu
na discích a zahrádka s držáky na kolo. Cena: 50 000,-
Kč, dohoda možná. Tel.: 725 758 846. (1914)
• PRODÁM pneu, nové, nepouž., 4 ks, 245/40/18,
letní. PC 20 000,- Kč, nyní 5 000,- Kč. Tel.: 602 161
258. (1915)

• PRODÁM na Š Favorit 135 startér, alternátor aj.
drobnosti, dále domazávání LPG na ventily. Tel.: 777
608 131. (1916)
• PRODÁM nabíječku autobaterii 6/12V, úplně nová.
Elektronická s LED diodami. Velmi praktická. Cena:
450,- Kč. Tel.: 776 357 960. (1917)
• PRODÁM Renault Megane hatchback, RV 98, 1.6e,
66 kw, červená barva, 165 500 km, STK 1/14, central
+ 2 klíče, 2x airbag, mlhovky, rádio s CD, EKO zapla-
ceno, po nekuřákovi, el.okna + zrcátka, teploměr, re-
zerva + hever, tažné, spousta nových dílů, velmi po-
hodlný vůz, cena 25 000,- Kč. Tel.: 736 258 396.
(1918)
• PRODÁM řemen k alternátoru na Felicii - nový. Ce-
na 100,- Kč (PC 165,- Kč). Dále páku na uzamčení vo-

lantu se dvěma bezpečnostními klíči. Cena 150,- Kč.
Bovden plynu kompletní na Felicii - nový za 100,- Kč
(PC 140,- Kč). E-mail: sualk@seznam.cz (1919)
• PRODÁM tažné na Hyundai Lantra RV 95, dobré,
cena 1 500,- Kč, dohoda. Tel.: 721 952 021. (1920)
• PRODÁM přívěs. vozík, malá kola, s platnou STK do
r. 2015. Tel.: 725 813 085. (1921)
• PRODÁM Jawa Babeta, dobrý stav. Tel.: 725 813
085. (1922)
• PRODÁM zimní kola na discích Ford - 175/65-14,
4x108, 7 mm, dále Reanult - 185/65-14, 4x100,
6 mm a Golf IV. - 175/80-14, 5x100 - 1 700,- Kč/sa-
da. Tel.: 606 909 901. (1923)
• PRODÁM na Š Favorit příčníky na střechu, dále na
Š 120 2x kompl. kolo, VZ OR 6, slušný vzor, přidám
nový zimní protektor. Tel.: 725 290 808. (1924)
• PRODÁM VW Bora 1,9 Tdi, combi, euro 3, nové zim-
ní pneu, klima, 6 rychlostí, vše v el., levně, 69 000,-
Kč. Tel.: 606 909 901. (1925)

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• KOUPÍM auto-moto veterán, nabídněte cokoli,
s doklady nebo bez. Tel.: 606 909 901. (11001)
• KOUPÍM zadní blatník, tachometr a kryt řetězu na
Jawu panelku, případ. i jiné díly. Nabídněte. E-mail:
44Jann@seznam.cz (1002)
• KOUPÍM Jawu 350 před renovací i nekomplet., po-
př. jen motor. Tel.: 607 473 245. (1003)
• KOUPÍM motoveterána Jawa 350 kejvačka, panel-
ka, sport, 634 do konce r. 1974 i výměna za os. auto-
mobil. Tel.: 777 952 920. (1004)
• VYMĚNÍM Renault Megane, Twingo s TP+TK+ME
za starou Octavii, Spartaka, Tudora, Š 1 000 MB a ND,
nabídněte. Tel.: 777 952 920. (1005)

18 - SEZNÁMENÍ

• ZATÍM k přátelství a kamarádství hledám obyč. po-
hlednou, štíhlou a dlouhovlas. ženu. Věk nerozhodu-
je, čas ukáže, co bude dál. Já 59/178/80, nezadaný,
pohledný, foto potěší. Zajdeme na kávu? (1809)

Silniční a odtahová služba

Tyršova 95, 417 03 Dubí 3, tel. 417 578 088

Mobil 602 287 065
www.odtahteplice.cz

T16016

VÝFUKY
KATALYZÁTORY
pro všechny typy automobilů

� Teplice - Trnovany � tel.: 417 562 257
� Thámova 1630 � mobil: 602 181 721
Otevřeno: Po-Pá 7.00-17.00. So 8.00-13.00 hod. 1
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opravy na počkání
montáž zdarma
servis, prodej
prodej sportovních výfuků
tažná zařízení
výroba potrubí za studena s antikorozní úpravou

RUČNÍ MYTÍ AUT
A INTERIÉRŮ

ČERPACÍ STANICE OMV,
DUBSKÁ, TEPLICE

777 342 601
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(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 10)

AUTO-MOTO PRODEJ

SEZNÁMENÍ

AUTO-MOTO KOUPĚ
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Pod Doubravkou 13
415 01 Teplice v Čechách 

Tel.: +420 603 501 306
Tel.: +420 603 501 314
Tel.: +420 417 532 672
Fax: +420 472 742 253
E-mail: info@sanatoriumeuropa.eu

www.sanatoriumeuropa.eu Více na: www.sanatoriumeuropa.eu

* 3 x ultrazvuková liposukce + 3 x
lymfodrenáž (1 ošetření za 300 Kč
/místo 600 Kč/)

* Hubnoucí hřejivý zábal ZDARMA
Původní cena: 3 300 Kč,
! AKČNÍ CENA: 1 650 Kč !

Bonusy:
Ke každému kosmetickému  oše -

tření PNEUVEN (lymfodrenáž) ZDAR-
MA!!! 

Ke každé kadeřnické službě ZÁBAL
vlasů ZDARMA!!!

TIP SANATORIA EUROPA:
Mládí a zdraví z nitra Země

Minerální sole a minerální jíl značky
Sanatorium s obsahem vysoce kon-
centrovaných, ekologicky čistých mi-
nerálů mají výborné terapeutické
účinky. Původem z hlubinných dolů
(pozůstatky druhohorních severských
moří) jsou extrémně bohaté na mine-
rály, jejichž koncentrací převyšují
i bahno z Mrtvého moře. Solné kou-
pele či jílové zábaly si můžete vychut-
nat v balneu Sanatoria Europa nebo si
vybrat z naší nabídky jíl a sole k do-
mácímu využití.

Hubnutí a léčba celulitidy pomocí
speciálních přístrojů mají nespornou
výhodu neinvazivních metod – tedy
procedur, při nichž nejde o násilný zá-
sah do organismu. Jedná se o přiroze-
nou podporu potřebných procesů

Sanatorium Europa:

elektrod umožňuje tento přístroj oše-
třovat všechny partie najednou. Oše-
třovanými partiemi jsou: břicho, boky,
stehna, hýždě. Bodyterm je přístroj,
který pomocí kombinace tepla
a elektrostimulace svalů přispívá k for-
mování postavy a odstraňování celu-
litidy v problémových partiích. Vzhle-
dem k velikosti a počtu destiček lze
ošetřovat všechny problémové partie
najednou. Ošetřované partie: břicho,
boky, stehna, hýždě. Přístrojová lym-
fodrenáž poskytuje tlakovou masáž
působící na problematické partie. Do-
poručené aplikace přístrojů jsou 2-
3krát týdně, celkem 5-10 ošetření.

NYNÍ v Sanatoriu Europa:
"Balíček hubnutí" : * 3 x Bodyterm

(1 ošetření za 250 Kč /místo 500 Kč/)

Hubnutí a léčba celulitidy
v těle, jako např. tvorby kolagenu
a elastinu, ale i stimulace nejsvrchněj-
ších podkožních buněk (na rozdíl od
chirurgických zásahů, které působí ví-
ce do hloubky). Účinně zlepšují odtok
tkáňové tekutiny (lymfy), výsledkem
je tedy i pomoc při léčbě otoků. Vý-
znamnou úlohu hrají také při hubnu-
tí, protože mají schopnost odstraňo-
vat lokalizovaný tuk. 

V Sanatoriu Europa pro tyto účely
najdete nabídku přístrojových ošetře-
ní, jejichž nabídku doplňuje hubnutí
za pomoci speciálních koupelí a tělo-
vých zábalů (viz webová prezentace).

Přístroj US2A nabízí neinvazivní ul-
trazvukovou liposukci, která přináší
průměrný úbytek 5 - 7 cm v problé-
mových partiích. Dochází k rozpuště-
ní tuků-lipolýze v nižších podkožních
vrstvách a lymfodrenáží se tuk odve-
de z těla. Vzhledem k velikosti a počtu

• MILÉ ženy podnikatelky, chystáte se na společ. ak-
ci a nemáte doprovod? Nabízím své služby. Tel.: 722
010 481. (11801)
• NAJDU křehkou ženu? Jsem Maďar, žijící v ČR, jme-
nuji se Roman (27/178/75), jsem spol., pohledný.
Hledám dívku, ženu nebo svobodnou maminku, exis-
tuješ? Roman Ficu, PS1, 435 26 Bečov u Mostu.
(11802)
• HLEDÁM paní, která ráda vaří a peče a nemá ko-
mu, dohoda. Tel.: 608 138 279. (11804)
• HLEDÁM štíhlou nekuřačku kolem 40 let, zaopatř.
sympaťák ve stř. letech 183/83, nerad jezdím na ko-
le, raději používám letadla. (11803)
• 50/178 SŠ hledá upřímného muže, nekuřáka k ob-
časným schůzkám (TP, UL, MO). (11805)
• JSEM muž 45 let a hledám ženu mezi 50-58 lety na
přátelství, občasné schůzky a třeba i víc. Jsem kuřák,
abstinent z TP. E-mail: harshebm@centrum.cz.
(1806)
• ZRALÝ muž hledá dívku nebo ženu s většími prsy
na občas. sex, jen nezadanou a s vlast. zázemím, uví-
tám dlouhod. vztah. (1807)
• RÁD poznám mladou a drobnou cizinku s malými
prsy k občas. schůzkám, nejlépe asiatku, mulatku,
ukrajinku, slovenku, polku, romku. Jsem muž v le-
tech, rozved., pohledný nekuř. s knírem. Najdu?
(1808)
• 37/175/63 hledá vážný vztah bez lží a nevěry. Jsi-
li štíhlá, možno i s mimčem a myslíš to vážně, pak to
můžeme zkusit. Pouze vážný vztah, Louny. Adamec
Pavel, PS:1, 435 26, Bělušice okr. Most. (1810)
• NIKDY jsem to takto nezkoušel, ale třeba to vyjde.
Jmenuji se Vašek, 31/185/65 černé vlasy, hnědé oči,
upřímný, romantický a hledám dívku - ženu do 40 let
na dopisování, dítě není překážkou. Byl bych, když se
ozveš. Kuneš Václav, 23. 8. 81, Bělušice 66, okr. Most,
435 26. (1811)
• ZRALÁ a pohledná žena hledá muže pro vše hezké
v roce 2013, štěstí přeje odvážným. (1812)

21 - ZVÍŘECTVO

• PRODÁM nové akvárium, kupovali jsme jej před 2
měs., zjistili jsme, že potřebujeme pro chov Tlamov-
ců větší. PC 1 390,- Kč (akce z 2 290,- Kč), PRODÁM
za 1 000,-Kč. Možný os. odběr v Kostomlatech p. M.
nebo TP. Akvárium 60x30x30 cm, 54 l, dále v ceně
vrchní kryt, fofotapeta na zadní str., podložka, vnitř-
ní filtr a osvětlení. Tel.: 608 226 687. (1101)
• NABÍZÍM štěňata irských vlkodavů z vrhu V Bedři-
ška. Odběr v polovině ledna, štěňata budou odčer-
vená, očkovaná, čipovaná. S odchovem rádi poradí-
me i pomůžeme, máme dlouholeté zkušenosti. Po
domluvě nezávazná návštěva možná. Oba rodiče jsou
naši, takže je při návštěvě uvidíte spolu s ostatními
vlkodavy. Více informací a fotek na
www.brloh.com/stenata. E-mail: zubr.bedriska@se-
znam.cz (12102)
• PRODÁM dvě husy české chocholaté sedící, 1 husu
labutí šedou, dva housery, cena 500,- Kč/ks, dále 2
čínské kachny za 200,- Kč/ks. Tel.: 732 268 833.
(12103)
• PRODÁM štěňata Jack Russel Teriér bez PP, krásná,
zdravá, očkovaná a odčervená, stáří 10 týdnů. Cena 4
000,- Kč. Tel.: 777 275 115. (12104)

• KOČIČÍ obří mazlíčci ihned k odběru, z vrhu Q (krás-
ně urostlí kocourci), z vrhu R (krémáčkové), čekají na
nové majitele. Úžasně vymazlení kočičí chlupáči, pl-
ně socializovaní, hraví. Čtyřnozí mazlíčci, bezva ka-
marádi, plní elánu, všichni jsou silní, zdatní, krásně
rostou. Rodiče jsou testovány, FIV, Felv, neg. HCM.
Koťátka jsou vhodná jak na mazlíčka, tak i do chovu.
Poradenský servis samozřejmostí. Návštěva nezá-
vazně vítána. E-mail: sindelaro-
va.majka@seznam.cz. Tel.: 602 424 004. (12105)
• WEST highland white terrier nabízím ihned k od-
běru krásné štěňátka s PP, zahraniční krytí, rodiče vý-
stavní, multich., krásné nové krytí, se vším ráda po-
radím, smlouva a mnoho věcí sebou, servis, úprava
rok zdarma. Tel.: 776 163 171. (12106)
• PRODÁM mladé andulky vhodné k ochočení. Tel.:
607 919 142 (TP). (12107)
• FORPES - občanské sdružení psích páníčků s názo-
rem, že chvíle strávené s pejskem mají být pro všech-
ny zábavou. A tak přinášíme zábavné cvičení se psy,
které se kromě školky pro štěňátka, kurzů základní
poslušnosti, kynologického výcviku a sportovní ky-
nologie zaměřuje i na ostatní psí sporty jako je agi-
lity, flyball, frisbee, kroužek pro děti a další. Pokud
máte stejný názor a chcete Vašeho pejska nějak za-
městnat, tak Vás rádi poznáme. Další nfo na

www.forpes.cz E-mail: kozarova.vladka@seznam.cz
(1108)
• PRODÁM zakrsl. králíčka "beránek", 6 měs., stra-
katý, huňatý za 120,- Kč, důvod alergie. Tel.: 728 949
777 (TP). (1109)
• CHS BORDERHASTE nabízí štěňata border kolií
s PP, rodiče typickými představiteli tohoto plemene.
Nejsme množitelé! Kontakt: aymee-plush-
berry.webnode.cz. (1110)

22 - RŮZNÉ

• PRODÁM pozink. pojezd. ocel. vrata se sloupkem
+ zámek, d. 3 100 mm, v. 1 300 mm, cena 1 500,-
Kč. Tel.: 777 577 019. (1201)
• PRODÁM přenos. kachl. kamna, šamot+litina,
hnědá zdob. drakem, funkční, nepoškoz., prům. kou-
řov. 10 cm, možno dodat i redukci, 50. léta, v. 98 cm,
š. 47 cm, h. 56 cm, zadní nebo boční výstup, cena 6
000,- Kč. Tel.: 777 577 019. (1202)
• PRODÁM sloupovou vrtačku INTERKRENN econo-
my 130, T motor 0.37 kw, prům. 13, rychloupína-
cí.Cena 2 000,- Kč. Tel.: 603 397 675. (1203)
• KOUPÍM vybavení dílny - kovadlinu 80 kg a více do
cca 2 000,- Kč, dále kovářskou probíjecí desku. Svá-
řečku KS nebo Triodyn cca do 4 000,- Kč. Menší sou-
struh, Pertlovačku, aj. stroje. Nabídněte - stačí SMS
ozvu se hned. Tel.: 603 335 591. (1204)
• KOMU překáží a daruje piano, klavír pro výuku dě-
tí. Odvoz a stěhování zajistím, stačí SMS, ozvu se. Tel.:
603 335 591. (1205)
• DARUJI Č-A a A-Č slovník, cca 1 030 stran, trochu
salátové vydání - volné listy, ale žádný list nechybí.
Dále daruji otočnou židli k psac. stolu, kov. konstr.,
dřevěný sedák a opěrka, není na kolečkách, neničí
podlahu. Tel.: 775 158 589 (TP). (1206)
• DARUJI časopisy Maminka, Dia život, Marianne
Bydlení, Burda vč. střihů, ročníky staré 3-8 let. Tel.:
776 840 845 (TP). (1207)
• PRODÁM dílenskou svářečku ks nebo triodyn na-
bídněte, děkuji. Tel.: 728 817 960. (12218)

www.iteplice.cz Denně zveřejňujeme průměrně 20 čerstvých inzerátů

- největší prodejna elektronických cigaret v regionu
- nejširší sortiment - odborné poradenství
TEPLICE, Školní 514/15, Tel. 775 110 600
e-mail: obchod@e-cigarety.cz • www.e-cigarety.cz

S tímto
kupónem

sleva na celý
nákup
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Studio KAPA, Sovova 1, Teplice

• KOSMETIKA • PÉČE O TĚLO • THAJSKÉ MASÁŽE • PEDIKÚRA •
• MANIKÚRA • PÉČE O ŘASY • KADEŘNICTVÍ • SOLÁRIUM •
• PERMANENTNÍ MAKE-UP • INTENZIVNÍ PULZNÍ SVĚTLO •

• ESTETICKÁ MEDICÍNA • CVIČENÍ
E-mail: info@studiokapa.cz Telefon: +420 777 227 619

www.studiokapa.cz

Na Vaše dotazy se těšíme na e-mailové adrese poradna@iregio.cz
nebo je lze zasílat poštou na adresu redakce:

Měsíčník REGIO, U Císařských lázní 7, 415 01 Teplice.

Profi přístup
v profi prostředí

Kosmetická poradna
PROČ a JAK si správně čistit pleť?

Každý si přeje mít zdravou a krásnou pleť a pokládá si otázku: jak
toho dosáhnout? Je to jednoduché - pravidelně si pleť čistit vhodným
přípravkem. Pravidelnost v tomto případě znamená čištění pleti dva-
krát denně. Jednou je málo, jelikož by vám mohlo způsobit problémy
s „ucpanými“ póry. Při použití nevhodného přípravku může dojít k po-
rušení přirozených obranných mechanismů, k narušení Ph (pleť se za-
čne více mastit nebo naopak vysoušet). U čištění pleti je důležité re-
spektovat typ pleti a zvolit správný produkt. 

Studio KAPA vám doporučuje:
P50 - VYROVNÁVACÍ EXFOLIANT
P50 je základní kámen mezi produkty profesionální

kosmetiky Biologique Recherche. Tento produkt je
excelentní, o vitamíny obohacený exfoliační elixír.
Jemně čistí, hydratuje, tonizuje, vyrovnává pH pleti
a kontroluje sekreci mazu. Aktivuje obnovu buněk, vi-
ditelně zlepšuje mnoho běžných stavů včetně zralých
pupínků, ucpaných pórů a příznaků akné. P50 připra-
vuje exfoliací a tonizací pleť na příjem produktů. Vhod-
ný pro všechny typy pleti. Aktivní látky zahrnují extrakt
z cibule, myrty, myrhy, planktonu, lopuchu, kůry Quil-
laja saponaria a kyselinu mléčnou. 

Značka Biologique Recherche nabízí 3 varianty:
P50 – doporučeno pro mastnou, smíšenou a aknózní pleť 
P50V – doporučeno pro normální a suchou pleť 
P50W – doporučeno pro zralou a velmi citlivou pleť 

Hlavním úkolem tonika je eliminovat černé tečky, rozšířené póry
a nečistou pleť. Budete mít pleť čistší, „poslušnější“ a s menším poč-
tem černých teček. Pokud vás tedy vaše póry trápí, zkuste zařadit to-
nizační vody do své kosmetické výbavy a třeba si taky všimnete roz-
dílu. Nebo už tonikum dávno používáte?

Správný krok ke zdravé pleti znamená - ráno a večer umýt pleť čis-
tícím mlékem a vodou, následně použít pleťovou vodu P50. Taková
očista prospěje pleti a pomůže vám ji probudit a zaktivovat, aby moh-
la přijímat další ingredience z následných produktů, kterými pleť oše-
tříme. Večer se bezpodmínečně nezapomeňte odlíčit, v noci se pleť
regeneruje a pokud byste si nechaly nánosy denního make-upu i přes
noc, výsledkem by byly zanesené póry, zpomalená regenerace
a urychlené stárnutí pleti. 

AKTUÁLNÍ AKCE STUDIA KAPA:
Speciální ošetření pro PROBLEMATICKOU PLEŤ za akční cenu

550,- Kč /1-1,30 hod/
(čistící mléko, P50 / použití deep kyseliny / vivant maska, Profipeel /

hloubkové čištění, sérum, maska, závěrečný krém) 

Vaše Kateřina Uhříková

„Salón roku“ 2002,2003,2004,2005,2006,2007 „Profesionál roku“
2008, 2009, 2011 „Finalista TOP Beauty Salón ČR a SR 2010“

Jateční 1836, 415 01 TEPLICE
tel.: 417 536 434, 603 862 001
www.plastokna.cz / e-mail: info@plastokna.cz

ZELENÁ
ÚSPORÁM

Novinka: - 8komorový systém THERMICO uW 0,7
- vhodný i pro pasivní domy
- 6komorový systém DECCO

výroba a montáž
plastových oken,
dveří

VELMI ZAJÍMAVÉ CENY

T1
63

06
1

• PRODÁM boty s kolečkem, č. 32, nové, jednou obu-
té, černé se žlutými detaily, cena 150,- Kč. Tel.: 721
269 268 (Kostomlaty p. M.). (1208)
• VYPOMŮŽU s pořezáním paliv. dřeva i větš. roz-
měrů, pilu mám. MO a okolí. Tel.: 605 461 857. (1209)
• PRODÁM jízdní kolo U. S. cycle, 21 rychl., bezvad-
né, cena 500,- Kč. Tel.: 602 602 411. (1210)
• PRODÁM nepouž. kov. otočnou nástěnnou konzo-
li, nosn. 30 kg, držák je určen pro TV s uhl. do 55 cm
a PC monitory do 17", cena 200,- Kč. Tel.. 608 127
254. (1211)
• PRODÁM benzín. zahrad. rotovátor zn. Rigid, no-
vý, nepouž., s českým návodem, motor 4 HP, záběr
40 cm, hloubka až 30 cm, hmotnost 30 kg. Cena 4
500,- Kč. Tel.: 725 719 504 (Bílina). (1212)
• PRODÁM interier. dveře bílé, 60 levé plné s kaze-
tami 2 ks, 80 pravé celoproskl. 1 ks, 80 pravé proskl.
2/3 2 ks. Jedny 80 proskl. 2/3 koupené originál la-
min. - 800,- Kč, ostatní vyráběné, lakov. 200,- Kč. Tel.:
773 665 251 (Lovosicko). (12213)
• HLEDÁM paní, které jela rychlíkem z Ústí do Teplic
27.11. 2012, bydlí v Proseticích. Býv. výpravčí ČD
a v Chabařovicích si byla vyměnit zničenou tisíciko-
runu. Ozvěte se. Tel.: 736 257 796. (12214)
• PRODÁM dívčí kabelku přes rameno zn. High scho-
ol musical + 2 peněženky st. značky. Taška je tmavě-
modrá s růžovým uchem a obrázkem. Cena 150,- Kč.
E-mail: kruzikova2@seznam.cz (12215)
• PRODÁM dívčí kabelku přes rameno zn.Witch, tyr-
kysová - nepoškozená, cena 130,- Kč. E-mail: kruzi-
kova2@seznam.cz (12216)
• PRODÁM bezvadně zachovalý zvětšovák zn. KRO-
KUS + stejně dobrou leštičku. Za pět stovek. Na po-
žádání dám foto. E-mail: 44Jann@seznam.cz (12217)
• PRODÁM kufř. šicí stroj Singer, 2x šicí stroj šlapací
LADA Singer. Tel.: 728 822 928. (12219)
• PRODÁM okna, v. 1000, š. 600, 5 ks, vakuo. dvojsk-
lo. Tel.: 728 822 928. (12220)

• PRODÁM levně deky Larisa, pán. košile vel. 39, 42.
Dále kulaté ubrusy a dám. svetry vel. M/L. Levně. Tel.:
777 890 114. (12221)
• PRODÁM dekor. drhaný závěs na květiny, očko
k uchycení, přírod. barva, foto pošlu, lze jako dárek.
Tel.: 737 127 852. (12222)
• PRODÁM 10 ks litin. podstavců od šicích strojů, růz-
ných typů, nástřik černý komaxit, vhodné jako stolky
na kávu, cena 500,- Kč/ks. Tel.: 777 577 019. (12223)
• VDOVA se synem prosí hodné lidi, kteří by finanč-
ně vypomohli v těžké život. situaci, č. ú.
2045806103/0800. Děkujeme. Tel.: 732 979 709.
(12224)
• PRODÁM kufr velký značkový z USA- XL Samsoni-
te-vínový koženkový na kolečkách, nemá vysunova-
cí rukojeť, jezdí tahem za spec. ucho. Kufr má za se-
bou pouze cestu z USA, je na mne moc velký, za
500,- Kč. Dále el. programovatelný psací stroj Carre-
ra Olympia za 500,- Kč. Jen os. odběr v Teplicích Tel.:
732 370 096 (po 18. h.). (12225)
• PRODÁM 3 ks použitých vikýřů. Rozm. 56,5x56,5
cm, okolní plechování 80,5x96cm. Stále pěkné. Ce-
na 700,- Kč/ks. Tel.:731 581 877. (12226)
PRODÁM funkční elektr. psací stroj UTAX AX-160. Ce-
na 300,- Kč. Tel.:724 234 284. (12227)
• PRODÁM nové pilotní hodinky IWC Schaffhausen
Swiss. Limit. edice. Horní díl z 18. kar. bílého zlata,
spodní platina. Pásek hnědá krokodýlí kůže s dvoj.
poj. sponkou. Automatic rez. chodu-datum-svít. ru-
čičky-vodotěs. 60 m. Safírové sklo. Prodávají se za 24
200,- EU. Nemám certifikát, tak je prodám za méně
než 1/3 ceny. Platba v hotovosti 150 000,- Kč. Doho-
da o ceně možná. Tel.: 493 571 677. (12228)
• PRODÁM 10 kg šedé barvy Ekoban, vhodné na be-
ton. podlahy, stěny, dřevo atd. 5 kg za 400,- Kč (PC
560,- Kč). Tel.: 606 949 414 (TP). (12229)

22.-24. 2. 2013 v Regionálním muzeu Teplice 
Zdraví ženy a rodiny
Léčivá síla stravy a přirozený životní styl

Více info: www.u-slavika.cz

NepřehlédněteSeminář s vynikajícími
holandskými lektory Adelbertem a Wieke Nelissen
řediteli Kushi Institutu pro Evropu

T163060

T163034

(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 31)
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Budova bývalého ČEDOKu v Krupské ulici

Rohový dům na Benešově náměstí

Firma JTH Group
a současné proměny Teplic

Vaše  firma JTH Group a.s.  v Tep-
licích úspěšně rekonstruovala ce-
lou řadu domů a obnovila tak je-
jich původní  ráz a genius loci.
Kterou stavbu považujete za nej-
zdařilejší ?
„Pamatujete si ještě jak vypadalo
místo a okolí dnešního Intersparu
a Lidlu na Nákladní ulici? Vzpomíná-
te na opuštěné areály Bonexu v Tr-
novanech?  Bývalý Gastronom, ro-
hový dům na Benešově náměstí,
domy v Krupské a v Masarykově uli-
ci ... těžko vyberu objekt, jehož stav-
bu nebo rekonstrukci považuji za
nejzdařilejší, k srdci mi přirostly
všechny stejně.“

Některá místa na své oživení te-
prve čekají, hodně se mluví o bý-
valých Městských lázních a koste-
le v Českobratské ulici.
„Když jsem získal kostel,  již roky ne-
sloužil církevním účelům. Byl odsvě-
cený a byl předměten konkurzu. Pro-
vedli jsme na vlastní náklady
kompletní rekonstrukci střechy v řá-
du milionů korun a udržujeme jej,
aby nedocházelo ke zhoršování sta-
vu. Snem mé ženy je vytvoření umě-
lecké galerie v prostorách kostela.
Pro tuto ideu hledáme partnera, pro-
tože taková, prakticky nevratná, in-
vestice je mimo naše možnosti. Spe-
kulace ohledně Městských lázní mne
trápí. Když jsem lázně kupoval, byly

Jaroslav Třešňák  podniká již přes dvacet let. Ačkoliv aktivity jeho společností dávno přesáhly rozměr Teplic a okolí,
přesto stále zůstává nejen teplickým „rezidentem“, ale i patriotem. Jeho činnost v oblasti nemovitostí je ve městě
nepřehlédnutelná. Sám k tomu říká: „Narodil jsem se tady, vyrůstal, oženil se, narodily se tady a vyrůstají mé děti.
Navštívil jsem spoustu míst a zemí, měl jsem možnost pobývat delší dobu v jiných městech, ale Teplice bych nikdy
neopustil. Mám naše město rád a jsem hrdý na to, že mám možnost se podílet na zlepšení vzhledu města.“

zcela zničené, nikdo nebyl schopen
je oživit. Trosky tam mohly stát do-
dnes, plné narkomanů, bezdomov-
ců a jiných individuí. Stačí se podívat
na jiné „chlouby“ ve městě, třeba
v Mlýnské ulici. Ano, převzal jsem
odpovědnost a proběhla demolice
lázní, ale předtím jsme sejmuli odlit-
ky z fasády a uložili tak, aby při vý-
stavbě mohly být zakomponované
původní prvky a podoba.“

Aktuální aktivity v centru Teplic –
Nákupní centrum Fontána
„Jako stavaři se mi rozhodně nelíbil
vzhled náměstí Svobody, které za
minulého režimu prošlo „povede-
nou“ rekonstrukcí. Nikdy nedosta-
věný objekt bývalého hotelu Radni-
ce přímo v sousedství lázeňské
promenády byl pro mne výzvou.
Kromě toho, že nedostavěné torzo
hyzdilo centrum, mi bylo smutno, že
z centra mizí život. Večer ve městě

KAUFLAND dnes a před výstavbou

nepotkáte ani nohu. Trvalo však 17
let, než se mi podařilo získat vše po-
třebné k tomu, abych mohl Nákupní
centrum Fontána začít stavět. Fon-
tána přijde celkem na 800 mil. ko-
run. V tom je zahrnuta cena domů
a pozemků, které jsem vykupoval,
dále je v tom cena projektů, inžený-
ringu i samotné stavby.  Abych
předešel další otázce (kde na to vez-
mu?), tak domy jsem skupoval více
než 15 let a celou stavbu financuje
rakouská banka.“

Redakce REGIO děkuje za rozho-
vor.  
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www.sdas.cz

www.agenturais.cz
Reklama a inzerce pro Teplice,

Ústí nad Labem, Most, Drážďany, Regensburg

Národní dům v Alejní ulici
Budova někdejšího Národního domu v čase poslední etapy své
existence - v sedmdesátých letech 20. století. Vpravo byla napo-
jena školní budova, vlevo kolem ní procházela ulička Lužánky.

Budovu Národního domu zachytil fotograf roku 1900. Na samém
levém okraji snímku je ještě zachycen roh též už zbořelého domu,
ve kterém dříve sloužil hostinec „U zámecké zahrady“.

Národní dům v roce 1910. Vlevo od něj po-
hled do uličky Lužánky, směrem k okresní-
mu soudu.

V těsném sousedství bývalého
kláštera milosrdných sester Karla
Boromejského, k němuž patřila dív-
čí škola s penzionátem a dětskou
školkou, stával na horním konci

Alejní ulice, nedaleko Zámecké za-
hrady, dům popisného čísla 50, kte-
rý byl původně znám pod názvem
"Horskyfeld" - tedy něco na způsob
"Horského pole", podle majitele do-
mu. Vedle něho odbočovala z Alejní
ulice ulička Lužánky, vedoucí pří-
mým směrem odtud do míst, kde se
dnes nachází budova Okresního
soudu. Majitel domu v Alejní ulici
František Horský (1801-1877) se na-
rodil jako syn správce lobkowiczké-
ho panství v Bílině, čímž měl blízký
vztah k našemu regionu. Stal se vy-
nikajícím zemědělským odoborní-
kem, který se zasloužil o rozvoj ze-
mědělského školství. Působil jako
nájemce lobkowiczkého dvora
v Nelahozevsi, v roli ředitele statku
v Dolních Beřkovicích i jako majitel
panství Kolín, přičemž všude zavá-
děl do praxe veškeré dostupné po-
krokové metody.

Téměř dvacet let po smrti Františ -
ka Horského za přispění Sokola
a dělnického spolku Slavík - Lidumil,

zakoupila Horského dům v Alejní
ulici roku 1896 Česká beseda. Od té
doby se pak tento objekt stal spole-
čenským střediskem českých spol-
ků, kde přirozeně nemohla chybět
restaurace. Restaurační interiér Ná-
rodního domu zdobil portrét Franti-
ška Stehna, úředníka Duchcovsko-
podmokelské dráhy a zasloužilého
starosty České besedy spolu s tably
členů českých spolků.

Po uplynutí dvanácti let pak právě
v Národním domě došlo ke střetu
nacionalistických Němců s českými
menšinami, když v noci na 30. listo-
padu 1908 táhl dav Němců mimo ji-
né též do Alejní ulice k Národnímu
domu, na který nevybíravě zaútočil
a způsobil zde značné materiální
škody. Po zdlouhavých soudních
jednáních obdržela teprve až po

první světové válce, v roce 1923,
 Čes ká beseda od obce odškodnění
ve výši dvou tisíc korun.

V roce 1938 německé úřady po
záboru pohraničí Národní dům za-
bavily a tehdy rovněž došlo ke zni-
čení zdejšího archivu, knihovny
a dalších památek českého spolko-
vého života. Po druhé světové válce
dům stále více chátral a na konci
osmdesátých let 20. století padlo
rozhodnutí o jeho demolici. Po likvi-
daci budovy se ještě více rozšířila
vedlejší proluka po zbořeném hos-
tinci, kdysi nazývaném "U Zámecké
zahrady." Dnes se v místech, kde Ná-
rodní dům stával, nachází parkoviš-
tě osobních vozů před nákupním
střediskem BILLA.

(Při uvedení historických skuteč-
ností autor vycházel z podkladů Re-
gionálního muzea a ze zpracova-
ných textů Jitky Budínské.)

Pavel Kovář

V těchto místech, kde dnes začíná parkoviště před nákupním střediskem BILLA, stával až
do konce osmdesátých let 20. století někdejší Národní dům. Dosud stojící školní budo-
va vpravo, která s Národním domem sousedila, patřila dříve po dlouhou dobu klášter-
ní škole boromejek.Pohled do jídelny Národního domu roku 1910.

Národní dům ve dvacátých letech 20. sto-
letí.



Rozhovory, sestřihy, hodnocení, analýzy 
– klubová televize Stínadla TV na

www.fkteplice.cz
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Na Stínadlech bude
koncert skupiny Kabát!

Teplice - Velká hudební událost proběhne 8. června tohoto roku na tep-
lickém stadionu Na Stínadlech. Koncert zde totiž bude mít skupina Kabát,
která právě z Teplic pochází a její členové jsou fandy teplického fotbalu.

Půjde o poslední koncert Turné 2013, které kapela připravuje. Více in-
formací ke koncertu přineseme v nejbližší době. "Moc se na to těšíme,
a dou fáme, že je to pro fanoušky žijící u nás doma „na severu“ ten pravý dá-
rek, který potěší," citují členy skupiny webové stránky Kabátů. (mk)

Teplice - Zimní příprava FK Tepli-
ce vypukla hned v úvodu měsíce
ledna. Hráči se sešli ve čtvrtek 3. led-
na, nikoliv však k tréninku na Stí-
nadlech, ale místo toho zamířili do
Ústí nad Labem, kde na místní uni-
verzitě absolvovali fyzické testy.
V sobotu 5. ledna poté odehráli žlu-
tomodří turnaj Indoor fotbal cup
v Liberci za účasti Liberce, Jablonce
a Viktorie Žižkov. Zde skončili na tře-
tím místě.

V zápětí je čekala hned trojice zá-
pasů v zimní Tipsport lize, kterou po
zrušení děčínské skupiny odehráli

tepličtí hráči v pražském Edenu. Nej-
prve nastoupili ve středu 9. ledna
proti Baumitu Jablonec, poté v so-
botu 12. ledna proti Slovanu Liberec
a v neděli proti Bohemians 1905. Po
tomto náročném víkendu následo-
val odjezd na kondiční soustředění
v německém Bad Blankenburgu.

Poslední zápas Tipsport ligy ode-
hrají žlutomodří ve středu 23. ledna
od 14.30 proti domácí Slavii Praha.
O víkendu 26. a 27.ledna poté bu-
dou následovat boje o umístění
v zimním turnaji.

Od 3. února do 14. února bude

Michael Lüftner obsadil třetí místo
v kategorii nejlepší hráč staršího dorostu

Michael Lüftner obsadil při Galavečeru Grassroots fotbalu za
rok 2012 třetí místo v kategorii nejlepší hráč staršího dorostu.
Teplický odchovanec tak dovršil rok snů, ve kterém se mu po-
dařilo proniknout do základní sestavy ligového áčka.

Uskuteční se druhý ročník
Lázeňského plesu

Je tu zimní příprava

přebývat tým na herním soustředě-
ní ve středisku Agia Napa na Kypru,
kde odehraje čtyři přátelské zápasy.
Po návratu na něj již bude čekat
pouze generálka s Chomutovem

v neděli 17. února od 15.00. Ligová
soutěž vypukne o posledním úno-
rovém víkendu domácím zápasem
s Duklou Praha. Termíny zimní pří-
pravy se mohou ještě změnit. (mk)

Datum Čas Soupeř Místo

Od 13. 1. 2013 Do 19. 1. 2013 Soustředění Bad Blankenburg (Německo)

23. 1. 2013 14.30 Slavia Praha UMT Praha - Eden (Tipsport liga)

26. 1. 2013 ??? Utkání o umístění Tipsport liga

1. 2. 2013 14.00 Ústí nad Labem UMT Anger - Teplice

Od 3. 2. 2013 Do 14. 2. 2013 Herní soustředění Agia Napa (Kypr)

17. 2. 2013 15.00 Chomutov Generálka na ligu

Jak vnímáš třetí místo?
"Třetí místo je výborné, já jsem

moc rád, že jsem se do té trojky do-
stal."

Když se měli zveřejnit nomina-
ce, očekával jsi, že se v ní objevíš?

"Vůbec jsem to nečekal, volala mi

to paní Šílová ze svazu a já byl velmi
překvapený."

Jak jsi prožíval slavnostní gala-
večer?

"Byl jsem hodně nervózní, navíc
naši kategorii vyhlašovali až jako po-
slední, jako zlatý hřeb, takže ještě
o to víc jsem byl nervózní."

Bál jsi se, že budeš muset na
pódiu mluvit?

"Já jsem věděl, že mluvit nebudu,
ale mohlo se něco stát a zeptat se
mě na nějakou otázku. Toho jsem se
trošku bál."

Nyní začala zimní příprava, ty
ještě zatím netrénuješ s týmem,
takže jak na tom jsi?

"Měl jsem lehké zranění, takže tý-
den budu trénovat sám, ale od sou-
středění chci do toho vlétnout napl-
no, abych se pořádně připravil na li-
gu."

Pro tebe je to první příprava
v mužském týmu, co od ní čekáš?

"Sám nevím, co čekat, ale moc se
na přípravu těším." (mk)

Teplice - V polovině ledna, kon-
krétně 18. ledna od 19.30 hod., se
uskuteční v Krušnohorském divadle
v Teplicích Lázeňský ples, přesněji je-
ho druhý ročník.

Ples společně chystají FK Teplice,
Lázně Teplice v Čechách, Dům kultu-
ry Teplice a Severočeská filharmonie
Teplice a návštěvníci se mohou těšit
Báru Basikovou, která na plese vy-
stoupí. Moderovat ho bude herečka
a moderátorka Tereza Kostková, kte-

rá s teplickými lázněmi dlouhodobě
spolupracuje. Vystoupí ovšem také
Severočeská filharmonie Teplice, kte-
rou povede její šéfdirigent Charles
Olivieri-Munroe. Dalšími účinkujícími
budou například North Big Band,
Medicimbal, Brass Bombers nebo
Clarinet Society. 

Několik posledních lístků můžete
zakoupit přes FK Teplice, více infor-
mací na e-mailu info@fkteplice.cz.

(mk)



ČTENÍ Z REGIONU 15

Na snímku manželé Suskovi uprostřed.

Jubileum diamantové svatby v teplickém domě seniorů

Ludmila a Vladimír Suskovi z Teplic
oslavili diamantovou svatbu

Teplice - V prosinci 2012 si diamantovou svatbou připomněli 60 let man-
želství Ludmila a Vladimír Suskovi společně s dalšími obyvateli domu s pe-
čovatelskou službou v Českobratrské ulici v Teplicích. Jak k tomu sami do-
dali, neznají se "pouze jen" oněch 60 diamantových let, ale před svatbou
spolu ještě 6 let chodili. Jedná se tedy o plných 66 let společné známosti.
Počátkem ledna 2013 pak pan Vladimír Suska oslavil se svojí manželkou
i dalšími klienty z domu seniorů své 84. narozeniny. Je třeba připomenout,
že manželé Suskovi žijí stále kulturním a společenským životem, který
v rámci zdejších aktivit vyvíjí dům s pečovatelskou službou pana Ing. Sta-
nislava Holuba a společně se zúčastňují většiny pořádaných akcí. Přejeme
manželům Suskovým do dalších let především pevné zdraví, potřebné
štěstí a stálou duševní svěžest. Text a foto: Pavel Kovář

79. výročí velkého důlního
neštěstí na Nelsonu v Oseku

Osek - V sobotu 5. ledna se usku-
tečnil u pomníku Nelsonské katastro-
fy v Oseku pietní akt k uctění památky
horníků, kteří zahynuli při důlním ne-
štěstí dne 3. ledna 1934 na dole Nel-
son III. Ke katastrofě na dole Nelson III.
došlo v 16,45 hodin dne 3. ledna roku
1934. Prvním znamením o probíhají-
cím neštěstí byl výbuch a následné
otřesy půdy, které byly znatelné nejen
v Oseku, ale také v okolních městech.
Následně již byly viditelné vysoké pla-
meny šlehající z větrné jámy VII. V do-
bě, kdy došlo k explozi, byla v dole pří-

tomna celá odpolední směna, čítající
celkem 144 horníků. Většina z těchto
mužů zemřela okamžitě na následky
exploze, pouze několik z nich zřejmě
o pár minut později na následky na-
dýchání se toxických zplodin. Z horní-
ků přítomných v dole zahynulo 140,
dva další lidé, včetně jediné ženy, ze-
mřeli na povrchu. Jediní dělníci, kteří
přežili byli v danou dobu dál od epi-
centra výbuchu a byli poblíž větrné já-
my Nelson VII, kterou se nakonec
zhruba dvě hodiny po výbuchu do-
stali na povrch. 

Vlastní památník obětem katastro-
fy na dole Nelson byl odhalen jeden
rok po katastrofě, dne 5. května 1935.
Iniciátorem a zadavatelem prací na
pomníku byla československá vláda
potažmo Ministerstvo veřejných pra-
cí. To jako vhodný pomník vybralo,
v dané době již deset let existující, ná-
vrh dvojice Josef Grus a Karel Pokor-
ný. Ale v roce 1984 došlo k výrazné
proměně podoby památníku, která
zůstala rámcově zachována do dneš-
ních dnů. Vedení města nechává nyní
zpracovat stavebně-historickou rešer-
ži, která bude základem pro rozhodo-
vání zda pomníku bude vrácena pů-
vodní podoba z období jeho vzniku
v roce 1934. (red)

Teplice - Málokdo ví, že lázeňské
město Teplice se v proslavilo v minu-
losti také ve světě šachovém. Bylo to
v říjnu roku 1922 při příležitosti šacho-
vého kongresu. Kromě mistra světa Jo-

sé Raúla Capablancy, Emanuela Laske-
ra a Alexandra Aljechina se do Teplitz-
Schönau sjela celá tehdejší šachová eli-
ta. Bojovalo zde čtrnáct vynikajících
šachistů té doby. Československo re-
prezentovali Richard Réti a Karel Trey-
bal. Své síly zde změřili také velmistři
Spielmann, Tartakower, Grünfeld, Ru-
binstein, Maróczy, Tarrasch, Sämisch
a jiní. O první místo se podělili hyper-
modernista Réti a romantik Spielmann.
Oba získali 9 bodů z 13 partií. Následo-
vali Tartakower a Grünfeld, kteří měli
o půl bodu méně. Turnaj se hrál v Cí-
sařských lázních v prvním patře v míst-
nosti, kde je nyní kavárna. Partie byly
každý den uveřejňovány s komentáři

i s karikaturami šachistů v Teplitz-Schö-
nauer Anzeiger. O turnaji byla dokon-
ce vydána kniha se všemi partiemi
a s karikaturami hráčů. 

V roce 2005 Šachový klub Teplice
přišel s nápadem pořádat
každoročně velký mezi-
národní šachový turnaj,
aby byly Teplice opět zná-
mé mezi šachisty. Členo-
vé klubu si uvědomili, že
v našem kraji schází velký
mezinárodní turnaj, na
který by se sjížděli šachis-
té z Evropy i ze zámoří.

Tak vznikl mezinárodní šachový turnaj
Open Teplice. První ročník v roce 2006
byl skromný. Turnaj ještě nebyl známý,
zúčastnilo se ho tak pouze 36 hráčů
a to jenom z České republiky. Od té do-
by se počet účastníků rok od roku zvy-
šoval a v 2012 zavítalo do Teplic již 134
šachistů ze 14 zemí. Z toho osm velmi-
strů a sedm mezinárodních mistrů, což
je na podobných turnajích nebývalý
počet. Teplický turnaj tak byl silnější,
než podobná akce v Praze. Vyhrál ho
mladý velmistr z Brazílie Alexandr Fier. 

Šachový klub Teplice se snaží po-
jmout klání trochu jinak, než jsou tur-
naje ostatní. Stalo se již tradicí, že při
zahájení je uvedeno krátké hudební

vystoupení, které většinou obstarají
hudebníci ze Severočeské filharmonie
Teplice. Na minulém turnaji však vy-
stoupily baletky z ústecké opery a za-
tančily slavný Offenbachův Can-can.
Turnaj se koná vždy v červnu v Estrád-
ním sále Domu kultury a trvá devět
dní. Pořadatelé se snaží vytvořit pro
hráče klidné a příjemné prostředí, což
také hráči oceňují. Estrádní sál je pro
takovou akci skutečně ideální a díky
patří vedení Domu kultury za vstřícný
přístup. Pro hráče je připraveno malé
občerstvení, káva,
minerálky a chlaze-
ná voda zdarma. Je-
den mezinárodní
mistr napsal v ša-
chovém týdeníku,
že pořadatelé Open
Teplice jsou ti nej-
starostlivější a nej-
pozornější pořada-
telé, jaké kdy po-
znal. To je velké
ocenění od hráče, který se zúčastňuje
turnajů po celé Evropě. Open Teplice
má také své internetové stránky a par-
tie na prvních osmi šachovnicích jsou
přenášeny živě. Na závěr turnaje přijíž-
dí štáb ČT a natočí z něj reportáž. Tur-
naj v roce 1922 byl třináctikolový a hrál

každý s každým. Open Teplice je hrán
jiným systémem. Hraje se na devět kol
tzv. švýcarským systémem, kde soupe-
ře vybírá počítač podle toho, kolik má
kdo bodů. 

Největší starostí Šachového klubu
Teplice je pochopitelně takový velký
turnaj finančně zajistit. Proto se začína-
jí jeho členové věnovat sponzorským
aktivitám již nyní, i když turnaj bude
v červnu a jsou vděčni za každou po-
skytnutou podporu turnaje. Šachy sice
nejsou pro své nároky na myšlení tak

populární jako jiné sporty, ale věnuje se
jim skutečně hodně lidí. Šachy jsou hra
královská. Podporují soustředění, fan-
tazii, kombinaci, myšlení napřed a dal-
ší vlastnosti. Informace o turnaji Open
Teplice si lze přečíst na stránkách
www.openteplice.cz. Pavel Kirs

Úspěšně navázali na tradici šachových turnajů

Účastníci turnaje v Teplicích r. 1922

Pohled do sálu při Open Teplice 2012
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DŮM KULTURY
Mírové nám. 2950, tel.: 417 515 940

17. ledna v 19.00 hodin
4. koncert abonentního cyklu A
SEVEROČESKÁ FILHARMONIE
TEPLICE

22. ledna v 19.00 hodin
Herecké studio DK Teplice
POZDNÍ SBĚR
Scénická koláž povídek, básní a monolo-
gů.

24. ledna v 19.00 hodin
4. koncert abonentního cyklu B
SEVEROČESKÁ FILHARMONIE 
TEPLICE

31. ledna v 19.00 hodin
5. koncert abonentního cyklu A 
SEVEROČESKÁ FILHARMONIE
TEPLICE 

5. února v 19.00 hodin
MADAGASKAR
Promítání s Martinem Loewem. 

7. února v 19.00 hodin
PETR SPÁLENÝ a MILUŠKA
VOBORNÍKOVÁ se sk. APPOLO BAND

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
U Císařských lázní 4, tel.: 417 515 930

16. ledna v 19.00 hodin
FELIX HOLZMANN 
VČERA DNES A ZÍTRA

18. ledna od 19.30 - 02.00 hodin
Prostory Krušnohorského divadla Teplice 

LÁZEŇSKÝ PLES 
20. ledna v 10.30 hodin

PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU
Divadelní představení spojuje animova-
ný loutkový film a hraný projev s herci. 

23. ledna v 19.00 hodin
Cyklus „Velké návraty“ - Studio Dva
VŠE O MUŽÍCH
Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je
opět nepochopily. 

29. ledna v 9.00 hodin
Pro MŠ a I. stupeň ZŠ
DIVADLO NA ROZHRANÍ
JAGABABA A TŘI LOUPEŽNÍCI
O zlé čarodějnici Jagababě, zakleté prin-
cezně Krasněnce, kocourovi Černoočkovi
a o třech loupežnických bratrech.

31. ledna v 10.30 hodin
Docela velké divadlo Litvínov
UBOHÝ CYRANO

15. února ve 20.00 hodin
X. REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA TEPLICE
Moderuje a zpívá: Vladimír Hron.

KINO KVĚTEN
Mírové nám. 2950, tel.: 417 515 940

14.-16. ledna v 17.00 hodin
ATLAS MRAKŮ 
Drama / Mysteriózní / Sci-Fi. Německo /
USA / Hong Kong / Singapur.

14.-15. ledna ve 20.00 hodin
ANNA KARENINA
Drama. Velká Británie / Francie. 

16. ledna ve 20.00 hodin
Teplický filmový klub
HON
Drama / Thriller. Dánsko.

17.-18. ledna v 15.00 a 17.30 hodin
19.-20. ledna v 15.00 hodin

O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Animovaný, rodinný film. Francie.

17.-18. ledna ve 20.00 a 22.00 hodin
20. ledna v 17.30 a 20.00 hodin

FRANKENWENIE:
DOMÁCÍ MAZLÍČEK 3D
Animovaný / Komedie / Horor / Sci-Fi.
USA.

19. ledna v 18.45 hodin
PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY
Gaetano Donizetti:
MARIE STUARTOVNA
Nová inscenace.

21.-22. ledna v 17.30 a 20.00 hodin
23. ledna v 17.30 hodin

ALEX CROSS
Krimi / Mysteriózní / Thriller. USA.

22. ledna ve 14.00 hodin
Filmové odpoledne nejen pro seniory
BÍDNÍCI
Muzikál / Drama / Romantický. V. Británie.

23. ledna ve 20.00 hodin
Teplický filmový klub
THE MASTER 
Film USA.

24.-25. ledna v 15.00 hodin
26.-27. ledna v 15.00 a 17.30 hodin

SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Animovaný / Rodinný. Španělsko.

24.-25. ledna v 17.30 hodin
CARMEN 3D
Exkluzivní 3D záznam proslulého diva-
delního muzikálu. ČR.

24.-27. ledna ve 20.00 hodin
NADĚJNÉ VYHLÍDKY 
Drama. Velká Británie / USA.

24.-26. ledna ve 22.00 hodin
PROMETHEUS 3D
Napínavé pátrání po kořenech naší civili-
zace. Akční / Horor / Sci-Fi. USA.

28.-29. ledna v 17.00 a 20.00 hodin
30. ledna v 17.00 hodin

LINCOLN
Životopisný / Historický / Drama / Váleč-
ný. Režie: Steven Spielberg. USA / Indie.

29. ledna v 15.00 hodin
Filmové odpoledne nejen pro seniory
SAMSARA
Film, který vznikal přes pět let ve dvaceti
pěti zemích. Dokumentární, USA.

30. ledna ve 20.00 hodin
Teplický filmový klub
SUNSET BLVD.
Jeden z nejlepších filmů legendárního re-
žiséra Billyho Wildera. USA.

31. ledna - 3. února v 15.00 a 17.30 hodin
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Populární komiksový seriál se dostává na
filmové plátno. Rodinný / Komedie.

31. ledna - 3. února ve 20.00 hodin
NIC NÁS NEROZDĚLÍ
Akční / Drama / Thriller. Španělsko / USA.

31. ledna - 2. února ve 22.00 hodin
PARALELNÍ SVĚTY Upside Down
Sci-Fi / Romantický / Drama. Kanada /
Francie.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Zámecké náměstí 14, Teplice, tel.: 417 537 869

VÝSTAVY: 
Výstavní místnosti: 8. ledna - 10. února

PESTRÝ - BUND
V českém i německém jazyce se návštěv-
níci výstavy dozví zajímavosti o bioto-
pech, živočiších a rostlinách typických
pro Krušné hory.

EXPONÁT MĚSÍCE:
HISTORIE PUNČOCH
Chcete-li se potěšit s některými z expo-
nátů našich babiček, tak neváhejte a při-
jďte se podívat.

STÁLÉ EXPOZICE: (pondělí zavřeno)
Trasa A - začátky vždy v 10 a 14 hod.

Expozice zoologie, mineralogie a arche-
ologie, keramiky a porcelánu, zámeckých
interiérů, historických hodin a umění.

Trasa B - začátky vždy 11 a 15 hod.
Expozice umění 14. - 18. století, historic-
kých hodin a zámeckých interiérů, nu-
mismatický kabinet a expozice lázeňství.

Trasa C - začátky vždy 13 a 16 hod.
Expozice mineralogie, archeologie a zoo-
logie, parohová chodba, rokokový sál.

Románská expozice „Po stopách královny Ju-
dity“ je až do května vstupem od rybníčku ote-
vřena pouze o víkendu 10-12 a 13-17 hod.

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM

PLANETÁRIUM:
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI
16. ledna v 19.00 hodin

MIMOZEMSKÝ ŽIVOT
20. ledna ve 14.00 hodin

Pohádka KŘIŠŤÁLOVÉ SESTRY
20. ledna v 19.00 hodin

HVĚZDY - VZNIK, VÝVOJ, ZÁNIK
23. ledna v 19.00 hodin

ZIMNÍ HVĚZDNÁ OBLOHA
27. ledna ve 14.00 hodin

Pohádka LOVEC ORION
27. ledna v 19.00 hodin

ZIMNÍ HVĚZDNÁ OBLOHA
30. ledna v 19.00 hodin

PLANETA ZEMĚ
HVĚZDÁRNA: OTEVŘENA KAŽDOU SOBOTU 

DENNÍ POZOROVÁNÍ: 13.00 - 15.00
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: 18.00 - 19.00

KULTURNÍ CENTRUM
22. ledna v 17.00 hodin, Dům kultury

TANEČNÍ PODVEČER
S PICHLOVANKOU

23. ledna v 9.00 hodin, Dům kultury
DUCHCOVSKÝ SKŘIVÁNEK
Recitační soutěž pro děti MŠ a ZŠ.

INFORMAČNÍ CENTRUM
Městské informační centrum Duchcov
14. 1. - 25. 2. 2013

ENKAUSTIKA A GRAFIKA 
Výstava učitelek a dětí z Dětského domo-
va, Základní a Střední školy Duchcov.

Městská knihovna Duchcov 
15. ledna od 10.00 - 12.00 hodin

TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY 
22. ledna od 10.00 - 12.00 hodin

ČTENÍ PRO MRŇOUSKY 
Pro nejmenší 2- 4 roky, krátké čtení, sou-
těže, hry.

TEPLICE

Muzeum města Duchcova
leden 2013, Poppelova výstavní síň 

KERAMIKA RUKAMA DĚTÍ 
Výstava prací z DDM Duchcov.

Muzeum města Duchcova
HISTORIE MĚSTA DUCHCOVA
Stálá expozice historie Duchcova.

Základní umělecká škola I. Kawaciuka
23. ledna od 17.00 hodin, sál ZUŠ

KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU 
Dům dětí a mládeže Duchcov
23. ledna od 9.00 hodin, Dům kultury Duchcov 

DUCHCOVSKÝ SKŘIVÁNEK
- 12. ročník pěvecké soutěže

27. ledna od 17.00 hodin
NOC DINOSAURŮ 
A PRAVĚKÝCH MONSTER
Končit budeme v sobotu v 8.30 hodin.

KINO 
15.-16. ledna v 19.00 hodin

MISTR 
Drama / USA. 

17.-18. ledna v 19.00 hodin
NÁVRAT DO SILENT HILL 3D
Horor / USA.

20. ledna v 19.00 hodin
LADÍME
Komedie / hudební / USA.

22.-23. ledna v 19.00 hodin
HON
Drama / Dánsko. 

24.-25. ledna v 19.00 hodin
LINCOLN
Životopisný / USA.

27. ledna v 19.00 hodin
FRANKENWEENIE: 
DOMÁCÍ MAZLÍČEK 3D
Animovaná hororová komedie / USA. 

29.-30. ledna v 19.00 hodin
CARMEN 3D
Muzikál / ČR.

31. ledna v 19.00 hodin
NIC NÁS NEROZDĚLÍ 
Drama / thriller / Španělsko. 

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
20. ledna v 15.00 hodin

O MYŠCE A MEDVĚDOVI 
Animovaný / Francie. 

27. ledna v 15.00 hodin
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK 
Animovaný, rodinný / Španělsko. 

DK KRUPKA-OLYMPIE 
Komenského 202, Krupka. Tel.: 417 861 389 

Každou neděli od 15.30 hodin
SOUSEDSKÁ ODPOLEDNE
Taneční odpoledne pro starší generaci.

KINO 
Bohosudovská 454, Krupka. Tel.: 417 861 414. 

NEDĚLNÍ POHÁDKY
20. ledna od 15.00 hodin

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE 
27. ledna od 15.00 hodin

O PRINCEZNĚ, KTERÁ VŠECHNO VĚDĚLA
21. ledna od 17.30 a 20.00 hodin

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 
Animovaná komedie USA.

22. ledna od 17.30 a 20.00 hodin
SNĚHURKA A LOVEC
Fantasy USA.

27. ledna od 17.30 a 20.00 hodin
96 HODIN: ODPLATA
Krimi Francie.

KRUPKADUCHCOV

JAZZ CLUB TEPLICE
Zámecké náměstí 14, Teplice, tel. 777 020 825

www.jazzteplice.cz

PROGRAM LEDEN 2013
Pokud není uvedeno jinak, začátky koncertů jsou ve 20 hodin
Koncerty se konají za finanční podpory města Teplic 

Sobota 19. 1. TOM ZVARDON & FRIENDS
Pestrost, barevnost a žánrový přesah patří k atributům kytaristy
a skladatele Tomislava Zvardoně, zakladatele kapely Duende.

Pátek 25. 1. LUBOŠ ANDRŠT BLUES BAND
Blues Luboš Andršt - český kytarista a skladatel je všestranný hudebník, který

čerpá svou inspiraci především z oblasti blues.

Pátek 1. 2. VÁCLAV KOUBEK
...Václav Koubek je z toho typu kumštýřů, kterým se nežije lehce za žádného
režimu.

Sobota 9. 2. JAZZ Q MARTINA KRATOCHVÍLA
Je to neuvěřitelné, ale jazzrocková legenda Jazz Q je na české scéně již 48 let!

T1
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Do Dvora Králové
s 25% slevou

Penzion Za Vodou ve Dvoře Králové nad
Labem je rodinný penzion, který se nachá-
zí v klidné části města několik málo minut
chůze od ZOO a Safari Dvůr Králové nad La-
bem. V areálu penzionu je krásná zahrada,
zahradní bar, posezení u grilu, venkovní ba-
zény, dětský bazén, prostorné dětské hřiš-
tě, hřiště na fotbal a basketbal, trampolína,
putting green a indoor golf. Novinkou je
půjčovna koloběžek. Parkování je přímo
v areálu zdarma. Penzion Za Vodou ve Dvo-
ře Králové nad Labem je tak ideální místo
pro rodinnou dovolenou nebo příjemný ro-
dinný víkendový pobyt. Více o penzionu na
webových stránkách www.penzionzavo-
dou.cz. Pobytové vouchery, dárkové pou-
kázky koupíte s 25% slevou u nás v redakci. 

Redakci Regio najdete v Teplicích, U Císařských lázní 7. Pro více informací
volejte p. Zlámalovou na tel. č. 417 534 206, 777 959 061. Pondělí až čtvrtek
7 – 15 hodin, v pátek 7 – 14 hodin. Po telefonické domluvě možno i mimo tu-
to pracovní dobu. 
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KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
17. ledna v 15.00 hodin

DECHOVKA NA FONTÁNĚ
19. ledna ve 20.00 hodin

MYSLIVECKÝ PLES
26. ledna ve 20.00 hodin

PLES FOTBALISTI
1. února ve 20.00 hodin

PLES AUTOŠKOLA JANA
2. února ve 20.00 hodin

PLES GYMNÁZIA BÍLINA

MĚSTSKÉ DIVADLO
20. ledna v 15.00 hodin

ČERT A KÁČA
Čertovská pohádka. 

DIGITÁLNÍ KINO 
18. ledna v 17.30 hodin

FRANKENWEENIE: 
DOMÁCÍ MAZLÍČEK - 2D 

18. leden / 20.00 hodin
SEDM PSYCHOPATŮ - 2D

19. ledna v 16.00 hodin
O MYŠCE A MEDVĚDOVI - 2D

19. ledna v 19.00 hodin
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA - 3D

20. ledna v 17.30 hodin
FRANKENWEENIE: 
DOMÁCÍ MAZLÍČEK - 2D 

24. ledna v 19.00 hodin
CARMEN - 2D

25. ledna v 17.30 hodin
FRANKENWEENIE:
DOMÁCÍ MAZLÍČEK - 2D 

25. ledna ve 20.00 hodin
MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO - 2D

26. ledna v 16.00 hodin
O MYŠCE A MEDVĚDOVI - 2D

26. ledna v 19.00 hodin
CARMEN - 3D

27. leden / 15.00 hodin
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK - 2D

27. ledna v 17.30 hodin
MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO - 2D

31. ledna v 16.00 hodin
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE - 2D 

31. ledna v 19.00 hodin
NESPOUTANÝ DJANGO - 2D

MÚ BÍLINA
18. ledna v 17.00 hodin (od 11.00 pro školy)

BESEDA PhDr. MARIE IMBROVÉ

GALERIE POD VĚŽÍ
24. listopad 2012 - 27. leden 2013

VÍTEJTE V NOVÉM ROCE 2013
NETRADIČNÍ NOVOROČENKY
- JAROSLAV TIŠER

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
OPERY A BALETU

Masarykova 3, Ústí nad Labem
16. ledna v 19.00 hodin

THE BEATLES - THE DOORS
19. ledna v 17.00 hodin 

KOMEDIANTI
20. ledna v 15.00 hodin 

MATYLDA ZASAHUJE
21. ledna v 9.00 a 10.30 hodin 

MATYLDA ZASAHUJE
26. ledna v 17.00 hodin

NABUCCO
29. ledna v 19.00 hodin 

Richard Wagner 
SLAVNOSTNÍ KONCERT K VÝROČÍ 
HUDEBNÍHO SKLADATELE 

ČINOHERNÍ STUDIO
Varšavská 767, Ústí n. L.

15. ledna v 19.00 hodin
REVIZOR
Protikorupční komedie.

16. ledna v19.00 hodin
LÉČITEL
Lahůdka pro fajnšmekry.

17. ledna v 19.00 hodin
BOHOVÉ HOKEJ NEHRAJÍ
Industriální komedie.

18. ledna v 19.00 hodin
NORDOST 
23. října 2002, Divadlo na Dubrovce, Moskva. 

19. ledna v 19.00 hodin
NEPŘÍTEL LIDU
Drama o komunální politice.

22. ledna v 19.00 hodin
KLUB RVÁČŮ
Anarchistická hymna.

23. ledna v 19.00 hodin
32 HODIN MEZI PSEM A VLKEM
Drama na motivy skutečné události.

24. ledna v 10.00 hodin
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Pohádka s písničkami.

25. ledna v 19.00 hodin
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Pohádka pro dospělé.

26. ledna v 19.00 hodin
SPIKNUTÍ 
Tragikomedie.

30. ledna v 19.00 hodin
ZRADA, STARÉ ČASY
Hraje Divadelní spolek Kašpar Praha.

31. ledna v 19.00 hodin
SOUKROMÁ VICHŘICE

KULTURNÍ STŘEDISKO
Informace o programech na www.ksul.cz

19. ledna ve 20.00 hodin - Dům kultury
MYSLIVECKÝ PLES

19. ledna ve 20.00 hodin - Národní dům
48 LET SKUPINY BONIFANTI

23. ledna v 19.00 hodin - Národní dům
VLADIMIR VYSOCKIJ
Vzpomínkový večer s písněmi.

25. ledna v 19.00 hodin
WABI DANĚK

26. ledna v 15.00 hodin - Dům kultury kinosál
O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU
A VĚTRNÍKU
Pohádka, hraje Mladá scéna.

26. ledna ve 20.00 hodin - Dům kultury
PLES VŠECH ÚSTEČANŮ
V DUCHU BEATLES

30. ledna v 19.00 hodin
PROCHÁZKA ČESKOU OPERETOU

LEZECKÉ CENTRUM YMCA
Drážďanská 106, Ústí n. L. - Kr. Březno 

pravidelně každé úterý v 18.00 hodin
ŠPANĚLSKÝ KLUB

pravidelně každý čtvrtek v 18.00 hodin
ANGLICKÝ KLUB

MINIAKADEMIE LEZENÍ - naučíme děti bez-
pečně lézt, možnost členství v klubu. 
AKADEMIE LEZENÍ - pořádáme každý měsíc
pro začátečníky kteréhokoliv věku.

KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most 

NEDĚLNÍ PROMÍTÁNÍ PRO MLÁDEŽ
Sál MAXI 
20. ledna od 15.00 hodin

O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Animovaný rodinný.

27. ledna od 15.00 hodin
PÍ A JEHO ŽIVOT 3D 
Dobrodružné drama.

PROMÍTÁNÍ PRO MAMINKY S DĚTMI 
15. ledna v 9.30 hodin

KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA

SÁL MAXI
14.-16. ledna od 20.30 hodin

CARMEN 3D
Veleúspěšný muzikál.

14.-16. ledna v 17.30 hodin
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA / Nový Zéland, dobrodružné fantasy.

17.-20. ledna v 17.30 hodin
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Francie, animovaný rodinný film.

17.-23. ledna ve 20.00 hodin
NESPOUTANÝ DJANGO 
USA, western / drama.

21.-23. ledna v 17.30 hodin
MISTR
USA, drama. 

24.-30. ledna v 17.30 hodin 
MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO
USA, komedie plná hvězd. 

24.-27. ledna ve 20.00 hodin
NADĚJNÉ VYHLÍDKY
Velká Británie, drama.

28.-30. ledna ve 20.00 hoidn 
HON
Dánsko, drama / thriller.

31. ledna - 6. února v 17.30 hodin 
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
ČR, animovaná rodinná komedie. 

31. ledna - 3. února ve 20.00 hodin
NIC NÁS NEROZDĚLÍ
USA / Španělsko, akční / drama / thriller.

SÁL MIDI
14.-20. ledna v 19.00 hodin

MINISTR
Francie / Belgie, drama. 

21.-23. ledna v 19.00 hodin
KUŘE NA ŠVESTKÁCH
Francie / Německo / Belgie, drama.

24.-30. ledna v 19.00 hodin
PEVNOST
ČR, dokument. Poetický příběh.

31. ledna - 6. února v 19.00 hodin
SEDM PSYCHOPATŮ
USA / Velká Británie, komediální krimi.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Moskevská 12, 434 01 Most 

17. ledna v 17.30 hodin
KUŘE NA ŠVESTKÁCH
Rodinné drama.

24. ledna v 17.30 hodin
SVATÁ ČTVEŘICE
Romantická komedie. 

31. ledna v 17.30 hodin
MÁME RÁDI VELRYBY
Romantické drama na motivy skutečné
události.

SOBOTNÍ POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
19. ledna v 10.00 hodin

ŠROUBKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
26. ledna v 10.00 hodin

SAMETKA

MĚSTSKÉ DIVADLO
VELKÁ SCÉNA
15. ledna v 19.00 hodin

JAZZ, SWING, POP A MUZIKÁL
16. ledna v 19.00 hodin

NEBEZPEČNÉ VZTAHY
Známý a několikrát zfilmovaný román. 

17. ledna v 19.00 hodin
KAČENKO, PUSU!
Muzikál v pravém slova smyslu.

21. ledna v 19.00 hodin
HROBKA S VYHLÍDKOU 
Poněkud černá komedie.

24. ledna v 19.00 hodin
PROKLETÍ RODU BASKERVILLŮ
aneb POZOR, ZLÝ PES!
Hororově detektivní komedie.

26. ledna v 19.00 hodin
BEZ ROUCHA
Jedna z nejlepších komedií současnosti.

28. ledna v 19.00 hodin
CALIGULA
Drama revolty proti absurditě, drama věč-
ného hledání.

31. ledna v 19.00 hodin
KONCERT - VÁCLAV NECKÁŘ
A SKUPINA BACILY
Úspěšný návrat Václava Neckáře na pódia
a přední příčky hitparád. 

KOMORNÍ SCÉNA
14. ledna v 19.00 hodin

OBCHODNÍK S DEŠTĚM
22. ledna v 19.00 hodin

ČERNÍ BÝCI
30. ledna v 19.00 hodin

PŘÍHODY JEDNÉ NOCI
Anton Pavlovič Čechov:
SLZY,CO NIKDO NEVIDÍ
Georges Feydeau:
NEBOŽKA PANINA MATKA
Humorný pohled na dvě běžná manžel-
ská soužití. Zdání ale často klame.

SCÉNA NA TOČNĚ
19. ledna v 19.00 hodin

POVEDENÝ TATÍNEK A MY

SCÉNA POD TOČNOU
18. ledna v 18.00 hodin

KLEVETĚNÍ II

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
15. ledna v 17.00 hodin

REK ŘEK ŘEŽ čili ODYSSEUS 
19. ledna v 10.00 hodin

DVA STŘEVÍČKY PRO POPELKU
19. ledna v 10.00 hodin

OTESÁNEK

BÍLINA

MOST

ÚSTÍ NAD LABEM

V botanické zahradě
vykvétají pravé klenoty

Teplice - Zimní měsíce jsou časem, kdy v bo-
tanických zahradách vykvétají pravé klenoty, or-
chideje. Dnes si představíme rod, který dozajis-
ta patří k nejkrásnějším, střevíčníkovec,
Paphiopedilum. Zahrnuje asi osmdesát druhů
rozšířených od Indie a jihu Číny přes jihový-
chodní Asii až po Pacifické ostrovy. Původní dru-
hy najdeme i ve sbírkách amatérských nadšen-
ců, častěji se ale pěstují odolnější a mnohdy
i hezčí (anebo stejně krásné) hybridy. V Teplicích
počátkem ledna vykvetl krásný kříženec filipín-
ského Paphiopedilum adductum se snad nejob-
divovanějším druhem P. rothschildianum po-
cházejícím ze severního Bornea. Hybrid,
pojmenovaný Paphiopedilum Johanna Burk-
hardt, vznikl v devadesátých letech minulého století. Původ rodičů určil tento
 hybrid mezi skupinu terestrických, tropických, celoročně v teple pěstovaných stře-
víčníkovců, které vyžadují jen lehké přistínění. (red)

Adresa: Josefa Suka 1388, 415 01 Teplice
Tel.: +420 417 538 242 • www.botanickateplice.cz

Otevírací hodiny: Úterý - Neděle 9.00 - 17.00

Penzion VERONIKAPenzion VERONIKA

www.penzionveronika.cz
+420 608 281 321
veronika.pec@centrum.cz
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Pohled z obce Korozluky směrem k zámku počátkem 20. století.Ruina korozluckého zámku, původně určená k demolici, koncem
osmdesátých let 20. století.

Dobová veduta z 19. stol. zachytila zámek v Korozlukách na Ján-
ském vršku i s celým okolím. Pod zámkem v údolí leží ves i statek.

Současný vzkříšený zámek po náročné rekonstrukci.

Vzestup, pád i vzkříšení
zámku Korozluky

První zmínka o obci Korozluky na
Mostecku se datuje do roku 1325,
o necelé století později je zmiňová-
na i středověká tvrz na Jánském
vršku. Původní panské sídlo postup-
ně zaniklo a kolem roku 1775 už na
tomto místě stával pozdně barokní
jednopatrový zámeček. Jeho staveb-
níkem se stal Franz Wenzel Rayssky,
svobodný pán z Dubnice, který za-
stával funkci krajského hejtmana kra-
je litoměřického. Styl architektury se
vyznačuje formou pozdního baroka
s již klasicistními prvky. Je zřejmé, že
již v té době došlo též k založení při-
lehlé zahrady, jejíž původní podoba
se však nezachovala. Zámeček byl už
v roce 1786 prodán soudu na zapla-
cení dluhů, čímž se dostal v držení
rytíře Václava Beníška z Dobroslavi.
V roce 1806 získala stavba již zcela
klasicistní úpravu a park nabyl kraji-
nářské podoby s přechodem od zá-
mečku přes jednoduchý geometric-
ký parter. Na několika vedutách z té
doby je pak výrazněji patrná alej
stromů kolem přístupové cesty po
hřebeni svahu a cesty zdola od vsi
a statku v údolí.

Od roku 1848 přešel zámeček
s parkem do vlastnictví bohatých
měšťanů a pivovarských podnikate-
lů Fleischerů z Mostu. Kaple v parku,
zasvěcená sv. Josefovi, vznikla ve vy-
tvořeném zářezu příkrého svahu
u vstupní brány v letech 1870 až
1871. V té době došlo i k dalším
úpravám zámečku, k nové výsadbě
v parku i k založení nedaleké obory.
V roce 1887 získali panství v Koroz-
lukách Richterové, v jejichž držení
byl zámek i s okolím několikrát

módně upravován.
V majetku Richterů
zůstalo korozlucké
panství do roku 1948,
kdy jim bylo na zákla-
dě dekretu č. 12
zkonfiskováno a pře-
dáno k užívání od-
bornému učilišti. Jeli-
kož se zámek jevil
pro potřeby učiliště
malý, došlo na místě
parteru ještě k pří-
stavbě nové budovy
školního internátu.
Zařízení zámku však
bylo odvezeno a při
dalších úpravách po-
stupně zmizela i vý-
zdoba interiérů, včet-
ně dřevěných kazeto-

vých stropů. K zámku pak ještě při-
stavěli kotelnu na pevná paliva
i další menší účelové stavby. Po zru-
šení učiliště se zámek ještě využíval
jako administrativní budova Státní-
ho statku, v jehož majetku byl už
značně devastován. Poté došlo k je-
ho opuštění a ponechání osudu.
Rozpadající se zámecká budova,
s vytrhanými podlahami, zborcený-
mi stropy a rozebraným zbytkem
ostění, s propadanými střechami
a opadanou fasádou, pak byla už

jen výměrem z roku 1989 určena
k demolici...

Změny politických poměrů po ro-
ce 1989 však vedly k tomu, že se ne-
naplnil osud zániku zámku, ale stav-
ba přešla jako náhradní restituce za
původně hračkářskou továrnu v Měl-
níce do majetku rodiny Peroutových.
Tehdy se vystudovaný stavař pan Mi-
roslav Perout rozhodl zdevastované
památce vrátit bývalou krásu. To se
mu také za pomoci rodiny i přátel
skutečně povedlo. Na financování
rozsáhlé rekonstrukce se ovšem růz-
nými dotačními tituly výraznou mě-
rou podílely i státní instituce, bez
nichž by se obnova uskutečnit ne-
mohla. První příspěvky poskytl
okresní úřad, v letech 1998 až 2003
se zámek dostal do Programu zá-
chrany architektonického dědictví
ČR a díky dotacím ministerstva kul-
tury tak mohlo být provedeno static-
ké zabezpečení, opravy střech, stro-
pů, fasád i vnitřních štuků, instalace
oken a dveří. Svými penězi na histo-
rizující výmalbu, intarzované parke-
ty, na zahájení obnovy a regenerace
přilehlého parku, přispěl značnou
měrou též Ústecký kraj. Tento projekt
se navíc dostal do Programu na ob-
novu zahrad a parků Ministerstva ži-
votního prostředí ČR. Rekonstrukce
zámku trvala 14 let a náklady se vy-
šplhaly na 40 milionů korun. Více než
dvě třetiny z této sumy však zaplatil
stát. Na zámku v Korozlukách tak
mohlo dojít k zahájení návštěvnic-
kých sezón, které vůbec netrpí ne-
zájmem. K vidění jsou už také pa-
mátkové expozice - sakrální umění
z pozůstatků mobiliáře ze starých
mosteckých kostelů i zámecké inte-
riéry 18. a 19. století. Spatřit tady mů-
žete kapli sv. Josefa a v okolí zámku
též vysokou zvěř z nedaleké obory,
která patří ke zdejšímu hospodářství.
Kromě prohlídky zámeckých interi-
érů a obory se tu konají svatební i cír-
kevní obřady v kapli, ale právě tak se
pořádají různí kulturní a společenské
akce, koncerty, vernisáže, včetně di-
vadelních představení.

(Poděkování patří Oblastnímu mu-
zeu v Mostě, které poskytlo podkla-
dy a dokumentace.)

Pavel Kovář

Pohlednice z počátku 20. století celkově zachytila tehdejší Korozluky i se zámkem v pozadí.



Text tajenky z vydání prosinec 2012: Vánoční svátky vždy vnášejí do našich domovů atmosféru klidu a pohody, radostných očekávání, pocitů spokojenosti, štěstí, ...
Přejeme vám, našim milým čtenářům-luštitelům, nechť v tomto duchu šťastně a spokojeně prožijete i Vánoce letošní, a stejné pocity nechť vám přináší luštění křížovek v našem měsíčníku REGIO.
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Vážení a milí luštitelé, přejeme vám do roku 2013 jménem celého kolektivu, který pro vás po celý uplynulý rok připravoval vaše oblíbené křížovky, pevné zdraví, spokojenost, úspěchy v osobním i pracovním životě a mnoho obyčej-
ných, drobných, všedních radostí. Ať je tento nový rok pro vás rokem šťastným, klidným a nepoznamenaným (tajenka 1,2,3,4) a lhostejností. Vaše REGIO

Luštíme s AQUACENTREM TEPLICE
Vážení luštitelé, i v tomto prvním vydání roku 2013 jsme vybrali tři z Vás, kteří vyluštili tajenku správně

a měli štěstí při losování. Výherci získají slevu na zboží dle vlastního výběru v osecké prodejně 3J elektroni-
ka a železářství. Prodejnu 3J najdete kousek pod oseckým náměstím, naproti restauraci Stropník nebo na
www.3j.cz. Můžete si zde vybrat z nabídky bezmála 2 000 výrobků. Slevu na zboží dle vlastního výběru zís -
kávají: 1. místo sleva 500,- Kč získává František Provazník, Želénky - Zabrušany, 2. místo sleva 300,- Kč získává
Helena Weissová, Duchcov, 3. místo sleva 200,- Kč získává Jana Tóthová, Osek

V lednovém vydání už luštíme se sponzorem novým, a to s plaveckou halou – AQUACENTREM – v Tepli-
cích, která se nachází na okraji lázeňské části města Šanov. Svým návštěvníkům nabízí využití 25 m spor-
tovního bazénu, relaxačního kruhového bazénu s 61 m dlouhým tobogánem či dětské brouzdaliště s vodním

hřibem a skluzavkou. V areálu je k dispozici též suchá vnitřní i venkovní sauna, parní lázeň a infrakabina. Pro
návštěvníky sauny je k dispozici venkovní ochlazovací bazének. V letních měsících lze využít venkovní slunění
se zázemím pro malé děti či miniaturgolfové hřiště. Návštěvníci bazénu se mohou občerstvit na tzv. mokrém
baru. Součástí areálu je restaurace s venkovní terasou, squashové kurty či fitness a solárium. První tři vylo-
sovaní luštitelé získají slevové poukazy na vstup do AQUACENTRA. Na správné odpovědi se budeme těšit do
4. února 2013. Odpovědi označte heslem: Luštíme s Aquacentrem Teplice a posílejte na adresu redakce: Agen-
tura IS, U Císařských lázní 7, 415 01 Teplice nebo e-mailem na mesicnik@iregio.cz. U svých odpovědí uvádějte
adresu a telefonický kontakt, jinak nebudete zařazeni do slosování. Máte zájem být sponzorem křížovky? Po-
kud ano, volejte 775 646 268. 
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Aloise Jiráska 3149, Teplice
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Celkový pohled na Neštěmice a údolí Labe počátkem 20. století. Konečná stanice tramvají v Neštěmicích v době první světové války.

Archeologicky bohaté
a průmyslové Neštěmice

www.agenturais.cz
Reklama a inzerce pro Teplice,

Ústí nad Labem, Most, Drážďany, Regensburg

Firemní inzerce u nás
jako vaše vlastní 
reklamní tiskovina
vydaná v nákladu
25 000!!!

Volejte:
775 646 267
775 646 266

Prudké tání více než metrové
vrstvy sněhu po čtyřměsíční zimě
způsobilo na konci března roku 1845
nebývalou povodeň, která se přihna-
la 29. března rovněž na Neštěmice.
Labe stouplo téměř o 10 metrů, při-
čemž velká voda utrhala svádovské
lodní mlýny a vzala s sebou i dřevěné
domky kolem řeky. Sedlákům z Ne-
štěmic a Veselí, kteří měli pole v mís-
tech pozdějšího průmyslového pod-
niku Tonaso, voda odnesla veškerou
ornici. Po opadnutí vody sedláci na
zničených polích zpozorovali značné
množství vyplavených keramických
nádob vynořujících se z písku. Došlo
tak k odkrytí rozsáhlého pohřebiště
z období lužické kultury, které
vzniklo přibližně před 3 000 lety.
Když sedláci v nádobách našli jen
kůstky namísto hledaných mincí,
ztratili o keramiku zájem a začali ji
dokonce rozbíjet. Naštěstí se o obje-
veném pohřebišti včas dozvěděl
vzdělaný krásnobřezenský důchodní
písař Franz Böhm a řadu nádob stačil
zachránit. Spolu s kovářem Böhme-
lem je pak posílal po lodích Václavu
Hankovi do Národního muzea v Pra-
ze, kde jich zůstalo několik desítek
uložených dosud. Kuriózním epilo-
gem tohoto archeologického objevu
se stala zádušní mše, kterou farář ve
Veselí sloužil za dávno zemřelé po-
hanské nebožtíky. Také v pozdějších
dobách se Neštěmice ukázaly jako
bohatá archeologická lokalita. Právě
z prostoru podniku Tonasa pocháze-
jí četné nálezy keltskogermánského
původu ze 2. století před naším leto-

počtem a právě tak slovanské po-
hřebiště z 9. až 10. století.

První písemnou zmínku o Neště-
micích naleznete v listině českého
knížete Bedřicha z roku 1188, kde se
o vsi hovoří jako o Neschemici. Až té-
měř do konce 19. století Neštěmice
představovaly nepříliš významnou
zemědělskou obec, kde ještě v roce
1888 stávalo pouze 40 domů s 223
obyvateli. Ve strovnání s tím se tento
počet před sto lety roku 1913 prudce
zvýšil na 223 domů, v nichž žilo více
než 3 tisíce obyvatel. Tento značný
nárůst způsobila změna charakteru
obce. Postavením cukrovaru v letech
1890 až 1893 a Solvayovy továrny na
výrobu sody v letech 1905 až 1908,
se z původní zemědělské obce, kte-
rá až do roku 1894 neměla ještě ani
vlastní poštu, stalo význačné prů-
myslové centrum. Cukrovar zaměst-
nával na 800 dělníků a ročně produ-
koval přes milion tun surového cu-

kru, který se rovněž exportoval do
zemí Asie, Afriky a Ameriky. Neště-
mická chemička vděčí za svůj starý
názav belgickému chemiku Ernstu
Solvayovi (1838-1922), k jehož nej-
větším objevům patřil nový a po-
měrně jednoduchý způsob výroby
sody z vápence, soli i koksu. Jelikož
Solvay patřil navíc k mimořádně
schopným podnikatelům, dokázal
na svých vynálezech vydělávat mili-
ony. V roce 1945 došlo ke znárodně-
ní tohoto podniku. Až do konce osm-
desátých let 20. století zahrnovala
hlavní náplň výroba sody a dále se
zde též vyráběly chromové soli, chlo-
rid vápenatý, chlorid amonný, posy-
pové soli a mořidla na dřevo. Ve dva-
cátých a třicátých letech 20. století se
v neštěmickém závodě AKO vyrábě-
ly fotografické desky, filmy i lučebni-
ny. Průmyslový charakter Neštěmic
pak způsobil, že se staly významným
střediskem dělnického hnutí. Mimo-

Celkový snímek z poloviny 20. stol. dokládá průmyslový charak-
ter Neštěmic i značný význam nákladní dopravy po železnici.

Současné Neštěmice a trolejbusová doprava.

to zde též aktivně působila i česká
menšina, k nimž patřili ochotníci, So-
kol a fotbalový klub Český lev.

V polovině 19. století dorazila do
Neštěmic železnice, která tuto loka-
litu dopravně spojila s Ústím nad La-
bem, Prahou, Podmokly u Děčína
i s Drážďanami. Od roku 1915 byla
z Krásného Března do Neštěmic pro-
dloužena trať úzkorozchodné tram-
vaje, čímž došlo k napojení na síť
ústeckých elektrických drah. Dalo by
se říci, že tak došlo k zahájení epo-
chy městské hromadné dopravy, ne-
být toho, že samotné Neštěmice pak
ještě dlouho městem nebyly. Teprve
až rozsáhlá výstavba započatá v ro-
ce 1967 a pokračující i v dalších de-
setiletích podstatným způsobem
změnila tvářnost obce, která v roce
1970 získala statut města. V roce
1980 měly Neštěmice 5 150 obyva-
tel a třebaže v roce 1986 došlo k je-
jich připojení k Ústí nad Labem, zů-
stalo zde sídlo úřadu městského ob-
vodu. Po zrušení tramvají roku 1970
zajišťovaly dopravní spojení s kraj-
skou metropolí a celým okolím nej-
prve autobusy a v současné době
i trolejbusy.

Pavel Kovář
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Proto jsme na toto téma polo-
žili několik otázek magistře Da-
niele Kodetové, která v teplic-
kém Domě plném pohybu vede
rehabilitační cvičení REHAFIT. 

Soustavně mě bolí krční páteř,
přitom mám sestavu cviků, kte-
rou se snažím alespoň obden cvi-
čit. Mám raději cvičení přerušit?

Pravidelné cvičení je při obtížích
pohybového aparátu důležité. Po-
kud však klient jako řešení obdrží
pouze letáček se cviky od svého ob-
vodního či odborného lékaře a ne-
bude cíleně vyšetřen a následně za-
instruován fyzioterapeutem, může
se stát, že cvičením nedosáhne ký-
ženého efektu a obtíže mohou pře-
trvávat nebo se dokonce mohou
zhoršit. V případě takových obtíží
doporučuji vyhledat pomoc fyziote-
rapeuta, který cíleným vyšetřením –
diagnostikou pohybového aparátu
– je schopen odhalit, čím je např.
bolest v krční páteři způsobena. Na
základě diagnostiky pak fyziotera-
peut klienta naučí cílené cviky.
Ideální je fyzioterapeuta navštívit
několikrát za sebou v pravidelných
intervalech. U nás klienti dochází
zpravidla 1x týdně na individuální
cvičení, po dobu 5 týdnů, aby se kli-
ent cviky naučil co nejlépe a byl pra-
videlně kontrolován.

Je mi 32 a bolesti bederní páte-
ře jsem řešil tak, že jsem si zakou-
pil 5 masáží. Možná to trochu po-
mohlo, ale ne dlouhodobě. Dopo-
ručuje se masáže opakovat a jak
často?

Masáž je sestava manuálních
technik, které mají za úkol uvolnit
a zregenerovat ztuhlé svaly. Bohužel
masáž je jen dočasné řešení ve
smyslu uvolnění svalů (řádově dnů,
někdy pouze hodin). Masáž jako ta-
ková neřeší problém, který způso-
buje bolest v pohybovém aparátu,
např. v bederní páteři. Bolesti v pá-
teři bývají z 90% způsobeny vad-
ným držením těla a svalovou nerov-
nováhou a tu je potřeba řešit cíle-
ným a pravidelným cvičením, které
z dlohodobého hlediska pomáhá
odstraňovat bolest trvale, nebo
alespoň pomůže zmírnit stávající
obtíže. Masáž bych doporučila jako
vhodný doplněk k pravidelnému
cvičení.

Jak a s čím se u vás v REHAFITU
cvičí ?

Rehafit je program individuálního
rehabilitačního cvičení. Na základě
funkční diagnostiky pohybového
aparátu (vyšetření fyzioterapeutem)
klient cvičí pod dohledem fyziotera-

peuta dle aktuálních potřeb. Cviče-
ní, kterému většinou předchází ma-
nuální techniky na uvolnění svalů,
trvá 30 nebo 60 minut. V průběhu
cvičení používáme různé cvičební
pomůcky: fitball, overball, Thera-
band, SM systém, atd. Náročnost
cviků a jednotlivé metody přizpůso-
bujeme zcela individuálně. REHAFIT
je individuální cvičení a klientům

jsou k dispozici dopolední i odpo-
lední termíny. Vždy vše záleží na do-
mluvě a aktuální vytíženosti.

Jak často je potřeba chodit cvi-
čit, aby mě přestaly bolet záda?

Doba ústupu obtíží a nutnost pra-
videlného cvičení je velice individu-
ální a závisí na velkém množství fak-
torů. Někomu stačí cílený pohyb 2x

týdně, aby se cítil dobře a jiný musí
cvičit denně, aby neměl obtíže.
Obecně však platí, že pokud trpíte
chronickými obtížemi pohybového
aparátu,je cílené pravidelné cvičení
jediným trvalým řešením vašeho
problému (pokud již není potřeba
chirurgického zásahu). Pravidelné
užívání léků proti bolesti při chro-
nických obtížích není řešení ale
pouze potlačování varovného sig-
nálu bolesti.

Jste hned vedle lázní Beetho-
ven. Chodím tam do bazénu a zdá
se, že to trochu mým kloubům po-
máhá ? Bylo by účelné to spojit se
cvičením u Vás, před nebo po ba-
zénu ? 

Kombinace skupinového či indi-
viduálního cvičení a bazénu je hoj-
ně využívána v případě lázeňských
pobytů. Spojení těchto dvou aktivit
příznivě ovlivňuje stav pohybového
aparátu. V případě návaznosti indi-
viduálního rehabilitačního cvičení
a bazénu bych doporučila navštívit
nejprve cvičení a pak až bazén, jeli-
kož termální teplá voda má částeč-
ně sedativní účinek a snižuje svalo-
vé napětí a po cvičení se pak lépe
uvolní svaly.

Chtěl bych chodit na specializo-
vané cvičení pro seniory. Myslím,
že bych dal dohromady partu
v mém věku. Kolik nás pro takové
skupinové cvičení musí být mini-
málně ?

Naše fitness centrum je schopné
zajistit pravidelném cvičení pro růz-
né skupiny s různými požadavky.
Druh cvičení, čas a počet klientů je
vždy otázkou individuální domluvy.
V případě jakýchkoliv požadavků
a zájmu o naše služby nás kontak-
tujte na info@dumplnypohybu.cz
nebo telefonicky 773 800 948.

Děkujeme za rozhovor. (red)

Bolestí zad trpíme skoro každý

Mgr. Kodetová se cvičenkou při nácviku správného držení těla. 

� Konzultace zdarma
� Zastavení nedobrovolné dražby a exekuce do 24 hodin
� Řešení dluhů, insolvence, bankrotů atd.
� Služby podnikatelům: oddlužení, reorganizace a jiné
� Oddlužení bez ukončení OSVČ
� Finanční poradenství
� Půjčky bankovní i nebankovní
� Prodej realit i s exekucí
Vaši poradci Jiří Hospodka Slávka Niplová

739 573 798 720 377 399
j.hospodka@cf-holding.cz s.niplova@cf-holding.cz

Výhody oddlužení
• ušetříte až 70 % ze svých dluhů

(zaplatíte pouze 30 %
z celkového dluhu)

• pokud podnikáte, můžete
podnikat dále

• není nutný prodej Vašeho
majetku

• po dobu 5 let platíte je jednu
splátku

• věřitelé ani exekutoři Vás
neobtěžují a nemohou nic
zabavit ani prodat

• exekuce se přerušuje, více se
nestrhává, věřitel si pohledávku
přihlásí u soudu

• rozhoduje soud, jeho rozhodnutí
je závazné pro všechny věřitele

• po 5 letech jste oddlužení (čistý)
bez záznamu v registru

T187028� Konzultace zdarma
� Zastavení nedobrovolné dražby a exekuce do 24 hodin
� Řešení dluhů, insolvence, bankrotů atd.
� Služby podnikatelům: oddlužení, reorganizace a jiné
� Oddlužení bez ukončení OSVČ
� Finanční poradenství
� Půjčky bankovní i nebankovní
� Prodej realit i s exekucí



Díky soustavné spolupráci s obchodními partnery se nám podařilo dohodnout prodej
zajímavých produktů za zvýhodněné ceny. Nabízíme například vstupenky do Aquacentra
Babylon Liberec či do Aquapalace Praha Čestlice. Platnost poukázek do obou center je až
do konce června 2013, proto se přímo nabízí možnost využití i jako netradiční a zajímavý
dárek nejen pro vaše blízké, ale také pro zaměstnance či obchodní partnery. 

V zimě za koupáním, plaváním a zábavou

V zimě za koupáním, plaváním a zábavou

Zábava a relaxace za super cenu
Aquapalace Praha Čestlice se pyšní titulem největší aquapark

v Česku. Vodní svět se rozkládá na ploše větší než 9 150 m2 a tvoří
ho celkem tři paláce, a to Coca Cola Palác relaxu, Palác pokladů, SPG
Palác dobrodružství a venkovní zóna. Království zábavy a relaxace
nabízí atrakce o kterých se Vám ani nezdálo. Užijete si zde toboga-
ny, skluzavky, spacebowl, potápěčskou jámu, vodní hřiště s umě-
lým vlnobitím, vrak pirátské lodi a mnoho dalšího. V redakci měsíč-
níku Regio, U Císařských lázní 7 v Teplicích Vám můžeme nabídnout
celodenní vstupenku za atraktivní cenu 390,- Kč (ušetříte tak 315,-
Kč) s platností do konce června 2013. Vstupenky lze zakoupit v kaž-
dý pracovní den od 8 do 15 hodin a v pátek pak do 14 hodin. Více
informací na telefonní číslech 417 534 206 nebo 777 959 061
u p. Zlámalové.

Do Babylonu za výhodnou cenu
Plánujete výlet do aquacentra? Rozhodnete-li se pro Aquapark

Babylon v Liberci, můžeme Vám v redakci měsíčníku REGIO nabíd-
nout jednodenní vstupenku za zvýhodněnou cenu – místo 320,-
Kč zaplatíte jen 250,- Kč. Platnost poukázky je až do konce června

2013. Vstupenky lze zakoupit v redakci Regio v Teplicích, U Císař-
ských lázní 7. Tel. 777 959 061 nebo 417 534 206 a to v každý pra-
covní den od 8 do 15 hodin a v pátek pak do 14 hodin.

TIP NA VÝLET 22



Vaše nejbližší prodejny:
DĚČÍN, Zbrojnická 570/9, tel.: 412 530 436, 608 205 103
CHOMUTOV, OC Central Chomutov, Žižkovo nám. 5762, tel.: 412 153 018, 412 153 019
MOST, OC Central, Radniční 3401, tel.: 476 701 739, 476 701 740, 476 701 697
TEPLICE, Masarykova tř. 1595/54, tel.: 417 532 737, 417 534 897
ÚSTÍ NAD LABEM, Revoluční 13, tel.: 475 207 011, 475 207 427

www.oresi.cz

Nová kuchyně je zodpovědné rozhodnutí.

Porovnejte naší nabídku s ostatními
výrobci, prodejci, truhláři, rodiči, dětmi, kamarády, kolegy...

52x

12x

T13031
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www.iteplice.cz Denně zveřejňujeme průměrně 20 čerstvých inzerátů

Peníze v hotovosti
za Vaši nemovitost

(dům, byt, pozemek, chatu, chalupu). 
Volejte tel. 725 296 044

nebo zdarma 800 881 111.
E-mail: vzilinsky@seznam.cz T1

 63
03

2 Nabízíme levné
stěhování

a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel: 604 844 179

T163033

11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM kompletně zrekonstruovaný družstevní byt
2+1 (51m2) Teplice - Řetenice. Tel. 734 796 302.
• PRODÁM družstevní byt 3+1 (90m2) v 2 p. zrekon-
struovaného panelového domu Teplice - Prosetice. Tel.
734 796 302.
• PRODÁM byt 4+1, 82 m2, v 7. podlaží, klidná lokalita,
v blízkosti autobusové a vlakové spojení, v Teplicích Pro-
seticích. Tel. 734 796 304.
• PRODÁM byt 2+kk, 39 m2, ve 2.podlaží, v Teplicích Pro-
seticích. Tel. 734 796 304.
• PRODÁM zrekonstruovaný byt 3+1 , 68,21 m2, v 6.
podlaží v Teplicích Proseticích. Tel. 734 796 304.
• PRODÁM DB 11 (2+kk) TP-Trnovany. Dům zatepl., vl.
pl. okna, bez přestavby, nízké nájem 2 315,- Kč, volný od
1/13, cena 250 000,- Kč + přepis. RK nevolat! Tel.: 606
929 387. (11101)

• PRODÁM družstevní byt 2+kk v Krupce, Dukelských hr-
dinů. Cena 50 000,- Kč, při rychlém jednání dohoda mož-
ná. Zn.: spěchá. Tel.: 607 744 565. E-mail: v.cerven@se-
znam.cz (11102)
• PRODÁM DB 2+kk+B+komora, cena 115 000,- Kč. Tel.:
607 912 553. (11103)
• PRODÁM DB 1+1 v TP, Trnovany. Po vnitř. i venk. re-
konstr., cena dohodou. Tel.: 739 739 803. (11104)
• PRODÁM byt v Duchcově v OV 3+1, 62m2, Tyršova ul.
(u ten. kurtů), klidná lokalita i dům. Cena 700 000,- Kč,
dále prodám řadovou garáž v Mostecké ul., cena 40 000,-
Kč při zájmu o obě nemovitosti je možná sleva. Tel.: 777
066 935. (11105)
• PRODÁM DB 3+1 v Ruské ul., TP. Malý, teplý byt s níz-
kým nájmem. Slušný, nově opravený dům. Cena 280
000,- Kč. Tel.: 603 769 567. (11108)

• PRODÁM garsoniéru v UL v SNP, OV, dům je zateplen,
plast. okna, 6.p. s nádherným výhledem na Ústí, veškerá
obč. vybavenost v místě, centrum 10 min. pěšky. Cena
k jednání 300 000,- Kč. Tel.: 775 357 444. (11106)
• PRODÁM DB 2+1+B v Řetenicích (52 m2), 4. p. v ci-
hlové zástavbě, bez výtahu. Část. rekonstr.: plovoucí pod-
lahy, snížené stropy, pl. okna vč. nových žaluzií. V domě
jsou pl. okna, nově upravené balkony a zateplení. Nájem
bez záloh na služby a energie činí 1 900,- Kč. Fotky mož-
né poslat e-mailem. Tel.: 773 122 888, panelka@cen-
trum.cz. (11107)
• PRODÁM byt 2+ 1, zateplený, plastová okna, kabelov-
ka, internet, dostupnost MHD, banka, školky a školy, par-
kování před domem, sušárna, obchody OBI, Kaufland,
Penny. V bytě nová vana a umyvadlo, dlaždičky v koupel-
ně, nové WC. Byt SBD Mír. Nový moderní výtah, v domě
uklízí paní, klidný a tichý dům. Za 350 000,- Kč a poplat-
ky na půl. Ne RK. Tel.: 776 240 509. Teplice - Trnovany.
(11109)
• PRODÁM DB 2+KK Teplice - Šanov 2. Dům po kompl. re-
konstr. Výhled na TP a Krušné hory (nestojí před ním dal-
ší panelák). Klidný a čistý vchod, slušní sousedé. Plast.
okna se žaluz., nová kuch. linka, vest. skříň v předsíni, ko-
mora, sklep. Nízké nájemné 2 602,- Kč + el. RK nám ne-
volejte! Cena 400 000,- Kč. Tel.: 737 645 955 - TP. (11110)
• PRODÁM byt v Bílině, Za Chlumem, 2+1, 67 m2. Po celk
rekonstr. V OV. Cena 380 000,- Kč, možná sleva. Tel.: 734
274 794. (11111)
• PRODÁM DB 4+1+L v TP, Pod hvězdárnou, stand., pl.
okna, vešk. obč. vybavenost, RK nevolat. Cena 190 000,-
Kč. Tel.: 607 559 200. (11112)

• PRODÁM byt 1+kk v centru města Teplice, je to dědic-
tví, byt je plně zařízen. Cena 79 000,- Kč. Spěchá. Tel.: 724
670 575. (11113)
• PRODÁM DB 2+1+L v Oseku, Hrdlovská. Pl. okna, plov.
podlahy, dům po rekonstr. Orientace na jih, pěkný výhled
na Středohoří a staré město, prázdný, ihned k nastěh. Ce-
na 220 000,- Kč. Tel.: 604 542 128. (11114)
• PRODEJ bytové jednotky 2+kk/L, 48 m2 v družstevním
vlastnictví (BD Mír) ve velmi dobrém stavu, která se na-
chází v rekonstruovaném panelovém domě v Teplicích,
ulice Trnovanská, blok D, 5. patro. Cena 320 000,- Kč. E-
mail: sperk@jewelsoft.cz (11115)

• PRODÁM byt 2+1, nová kuchyň, nová koupelna -
sprchový kout. Dobrá lokalita .Byt je ve velmi dobrém sta-
vu. E-mail: uklid@jipewo.cz (11116)
• PRODÁM DB 1+1+L (dr. Mír). Pozor, moje ztráta, váš
velký zisk. V centru TP, u Prioru (u Gymnázia, u Zámku),
dům po rekonstr. v r. 2012. Byt nově přestavěn za 150
000,- Kč v r. 2011. Prodám jen za 199 000,- Kč, bez dluhů,
odjezd do zahran. Tel.: 602 161 258. (11117)

• PRODÁM DB 2+KK Teplice - Šanov II. Ihned volný. Byt
je situován na JZ, 3. p., sklep, komora, plast. okna se ža-
luziemi. Nízké náklady na bydlení. Nabídka bytu je urče-
na přímému zájemci, nikoliv pro realitky. Cena 380 000,-
Kč. E-mail: Chlum1946@seznam.cz (11118)

• PRODÁM byt 3+1 +L v OV v Teplicích. Zajímavá cena
570 tisíc Kč, při rychlém jednání dohoda jistá. Tel.: 601
387 851. E-mail: MinarikovaErika@seznam.cz (11119)
• PRODÁM byt v TP 2+1+B, TP - Řetenice, ul. Duchcov-
ská 389/90, 4. p., BD Krušnohor, cihl. panelák se 4. p. bez
výtahu, 54 m2, klidní sousedé, zatepl. dům, nová kuchyň,
plov. podlaha, standart koupelna a WC, v okolí MHD za-
stávka, nemocnice, obchody. Cena 190 000,- Kč nebo ce-
na dohodou. Možno výměna za byt 3+1+B. Volat jen
vážní zájemci. RK nevolat! Tel.: 728 853 081. (11120)
• PRODÁM byt 3+1, v hezkém prostř. na sídlišti Šanov 2.
Dům po celk. rekonstr. Byt hezky situovaný a vhodný k re-
konstr. Cena 350 000,- Kč, dohoda možná. Tel.: 723 061
779. (11121)
• PRODÁM byt 3+1, v hezkém, klidném prostř. na sídliš-
ti Šanov 2. Panel. dům je po celk. rekonstr., v místě je ve-
škerá dostupnost. Cena 350 000,- Kč, dohoda možná. Tel.:
723 061 779. (11125)

• PRODÁM 1+kk družstevní v Bratislavské ul., Teplice -
Řetenice. Byt se nachází v 9. patře, jsou zde výtahy, bu-
dova je nově zrekonstruovaná, zateplená, levné bydlení,
nízký nájem, byt prodáme za 120 000,- Kč + převod. E-
mail: angela105@seznam.cz (11122)
• PRODÁM 2+0 v Krupce, dolní sídl.. Tel.: 774 667 702.
(11123)
• PRODÁM byt 3+1+B v OV, zaříz., velice pěkný, sklep.
Bez dluhů, slušní sousedé, 1. p., konečná cena 150 000,-
Kč, Obrnice. Tel.: 607 787 649. (11124)
• PRODÁM byt 3+1 v hezkém, klidném prostředí na síd-
lišti Šanov 2 v Teplicích. Dům je po celkové rekonstrukci,
v místě je veškerá dostupnost, škola, školka, zastávka,
obchod. Cena 350 tis. Kč, dohoda možná. E-mail: si-
ska7336@seznam.cz (11126)
• PRODÁM DB byt 2+1+B, TP - Řetenice, Buzulucká, SBD
Mír, 2. p., 55 m2, pl. okna, dům po rekonstr., byt v dobrém
standardu, cena 260 000,- Kč. Tel.: 776 228 913. (11127)
• PRODÁM DB 2+1+B, Sokolovská cesta, TP - Řetenice,
54 m2, 2. p., s novější kuchyní, pl. okna, dům rekonstru-
ovaný, BD Krušnohor, cena 195 000,- Kč. Tel.: 776 228 913.
(11128)

• PRODÁM DB 1+1+L, Teplice, J.Koziny, 3. p. ze 13, 36
m2, standard, pl. okna, velká lodžie, SBD Mír, cena 125
000,- Kč. Tel.: 776 228 913. (11129)
• PRODÁM DB 2+KK Teplice - Šanov 2, 4/8 NP. Top loka-
lita, zatepl. dům, plast. okna se žaluz., nový výtah. Byt je
situován na JZ s výhledem do zeleně. Úpravy, komora,
sklep, slušný vchod. Vhodný i jako investice. Nízké nákla-
dy. Bez účasti realitek, nevolejte nám. Cena 385 000,- Kč.
Tel.: 776 369 608 TP. (11130)

Vstupenky v předprodeji na www.biathlonNMNM.cz, 
www.eventim.cz a v prodejní síti Eventim. www.biathlonNMNM.cz

Program soutěží

 7. 2. / Čtvrtek Smíšená štafeta 2× 6 km, 2× 7,5 km (start v 17:30)

 9. 2. / Sobota Sprint muži (start v 16:30), Sprint ženy (start v 16:15)

 10. 2. / Neděle Stíhací závod muži (start ve 13:00), 

  Stíhací závod ženy (start v 16:15)

 13. 2. / Středa Individuální závod ženy (start v 17:15)

7.–17. 2. 2013

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
IBU MISTROVSTVÍ SVĚTA

 14. 2. / Čtvrtek Individuální závod muži (start v 17:15)

 15. 2. / Pátek Štafeta ženy (start v 17:15)

 16. 2. / Sobota Štafeta muži (start v 15:15)

 17. 2. / Neděle Hromadný start ženy (start ve 12:00), 

  Hromadný start muži (start v 15:00)

BYTY PRODEJ

Rekonstrukce
bytových jader,

koupelen aj.
(včetně projektu).

Česká firma s 20letou tradicí.
Tel.: 417 533 925, mobil: 602 441 419

www.opravy-bytu.cz 

T163053



REALITY 25

PRODEJ RODINNÉHO DOMU
ve vilové části letoviska Bořislav pod Milešovkou.

Čisté prostředí, v sousedství bývalá klimatická ozdravovna.

Od hlavní silnice E55 vzdálenost 1 km přes obec, nádherná
poloha s jedinečným výhledem na Krušnohoří.

Velká zahrada, dům podsklepený, 4 místnosti + kuchyně + 
hala, 2x koupelna, 2x WC. Eletřina, plyn, napojení na novou

kanalizační obecní síť, vodovod. 

Dojezdový čas  autem z Prahy 40 minut, z Drážďan 45 minut,
Ústí a Teplice  12 minut. V místě obchod, školka.

Cena: 3 900 mil. Kč, při rychlém jednání možná sleva.
Telefon: 602 426 526.   

PRODEJ STAVEBNÍCH
POZEMKŮ

Háj u Duchcova - Domaslavice
v klidném prostředí na úpatí

Krušných hor, 13 km od Teplic.

Pozemky jsou plně zasíťované, včetně komunikací.

Cena za m2 770,- Kč

Kontakt: 777 133 888, 774 601 020

T163064
• PRODÁM pěkný byt 2+1 v Oseku - Hrdlovská ul. po cel-
kové rekonstrukci, nízké náklady na bydlení. Tel.: 733 691
163. E-mail: a.zbornikova@seznam.cz (11131)
• PRODÁM dr. byt 4+1 po nákladné rekonstrukci v Ose-
ku - Hrdlovská ul. Zajímavá cena 390 tis. Kč. Tel.: 733 691
163. E-mail: a.zbornikova@seznam.cz (11132)
• PRODÁM DB 4+1+L, 86 m2, 2. p., bez výtahu, nízký
panelák. Část. upraven. Dlažba v kuchyni a koupelně.
V předsíni pl. podlaha. Byt je útulný, prostorný, v klidné
lokalitě a bezprobl. Obč. vybavenost v místě bydliště. Ve
sklepě malá dílna. Zajištěna možnost bezpečného ulože-
ní kol, kočárků apod. Cena 365 000,- Kč. Tel.737 824 958.
(11133)
• PRODÁM dr. byt 2+1 v TP - Řetenicích. Byt se nachází
ve slušném a zrekonstruovaném domě s výtahem. Pone-
cháno částečné vybavení - pračka, lednička, stůl + židle,
TV, sedací souprava, komoda, stolek, knihovna, skleník.
Byt je v dobrém stavu. Cena 260 000,- Kč. Tel.: 604 947
279. (1134)
• PRODÁM družstevní byt 1+1, 42 m2 ve 12. patře pa-
nelového domu. Plastová okna, nové zateplení fasády.
Dva výtahy. Cena 150 000,- Kč. V případě zájmu prosím
volejte tel. 603 598 520. E-mail: tomas-
sek30@seznam.cz (1135)
• PRODÁM DB 3+1, Teplice, Bílá cesta, ul. Slovenská, BD
Mír, 4.p., nízký panelák, spol. balkon na patře pro 3 byty,
dům po kompl. rekonstr., zděné jádro, předsíňová pří-
stavba, nová kuch. linka, slušní sousedé, kontakt od 16
do 19 hod. 605 241 757, cena k jednání 590 tis. Kč, RK
striktně odmítám. (1136)
• PRODÁM DB 2 + kk, 48 m2 v sídlišti Na vyhlídce - Krás-
né Březno. Byt se nachází ve 2. p. v zatepl. nemovitosti, ve
slušném stavu. Je po renovaci kuch. linky. V blízkosti MŠ,
ZŠ, obchod a MHD. Klidný dům a lokalita s pěkným vý-
hledem do okolí. Cena 210 000,- Kč. Sleva možná. Tel.:
775 173 903. (1137)
• PRODÁM DB 2+kk, TP, V Závětří 1672, Šanov II, 5.p./8,
40 m2. Dům po celk. rek., zatepl., plast. okna se žaluz.,
komora, sklep, slušný vchod, byt bez úprav. Náj. 2 700,- Kč
+ el. Bez RK. Cena 280 000,- Kč. Tel.:777 025 039, po 16
h. E-mail: byt.v.zavetri@centrum.cz. (1138)
• PRODÁME byt 1+KK u nemocnice v Teplicích - Řeteni-
cích, cena 120 000,- Kč. E-mail: ange-
la105@seznam.cz (1139)

• PRODÁM slunný DB 3+1 v Mostě u Tesca, obč. vybave-
nost v místě, bezbariér., klidný, dům po rekonstr., cena
340 000,- Kč, při platbě v hotov. sleva možná. Tel.: 776
858 776. (1140)
• PRODÁM byt 2+kk 48 m2 v Proseticích, ulice Pod hvěz-
dárnou 211 - není Účko, boční ulice. Zateplený, plastová
okna. 4. patro, bez balkonu, slušný stav, veliký a prostor-
ný. Nízký nájem. Cena 110 000,- Kč. Tel.: 774 951 095.
(1141)
• PRODÁM byt 2+1 s balkonem Duchcovská 412, 7.
p. z 10. Dům po kompletní rekonstrukci, zateplení, plas-
tová okna, nové balkony. Byt je úplně standardní, vhod-
ný k individuální renovaci. Plocha 55 m2. Nájem včetně
služeb cca 4 000,- Kč. Volný ihned. Cena 120 000,- Kč! Tel.:
774 951 095. (1142)
• PRODÁM byt 2+kk, 42 m2, ul. Trnovanská, menší pa-
nelový dům hned nad Sometem vpravo. Krásné místo,
okna do zeleně, bezvadní sousedé, 1. patro. Absolutně
klidná lokalita! Nízký nájem 1 800,- Kč komplet inkaso.
Družstvo SBD Mír. Ihned volný k nastěhování. Cena 200
000,- Kč. Tel.: 774 951 095. (1143)
• PRODÁM DB 1+1 (2+kk) TP Trnovany, 41 m2, dům za-
tepl., vl. pl. okna, vše původní. Holé nájemné 1 304,-Kč,
volný od 1/13, cena 270 000,- Kč + přepis. Při rychl. jed-
nání sleva, RK nevolat. Tel.: 606 929 387 (1144)

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM byt v Mostě 1+1 menších rozměrů nebo 1+kk,
garsoniéru, platím hotově. RK NEVOLAT. Tel.: 737 106 320.
(11201)
• KOUPÍM byt 1+1, Teplice - Řetenice, nabídněte, děku-
ji. E-mail: a.zbornikova@seznam.cz (11202)
• SHÁNÍM družstevní byt o velikosti 2+0, 2+kk či 2+1,
v lokalitách Řetenice, Šanov 2, cena do 200 000,- Kč. Tel.:
737 778 301. E-mail: safarikovaev@seznam.cz (103)
• KOUPÍM dr. byt 2+1 do 190 tisíc Kč, ne Prosetice. Rych-
lé jednání zaručeno, děkuji za nabídky. E-mail: a8j@se-
znam.cz (104)
• KOUPÍM byt 3+1+L v Teplicích, pouze Šanov II, Trno-
vanská ul. - nabídněte. Platím hotově. E-mail: pavelzla-
tohlavek@seznam.cz (105)

• KOUPÍM DB 1+KK,1+1, 1+1+bal. v Teplicích, ne Pro-
setice, prosím ne realitní kancelář - nabídněte. E-mail:
vkbjan@email.cz (106)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRONAJMU byt 2+1, 75m2, v klidném domě, (os. vl.)
u Zámecké zahrady, nezaříz., ve zvýš. příz., nové pl. pod-
lahy, plyn. etáž. topení, nájem 5 000,- Kč + energie, kau-
ce 2x nájem, jen slušným lidem, RK nevolat. Tel.: 608 621
748. (11301)
• SHÁNÍME pronájem bytu v TP, 2+1 nebo 3+1, pokud
možno zaříz., pouze bez kauce nebo kauci na malé splát-
ky, jsme slušná tříčlenná rodina. Tel.: 606 293 393.
(11302)
• PRONAJMU byt 1+1, 1. p., po rekonstr., v TP-Šanově,
klidná a slunná lokalita. Nájemné 5 500,- Kč/měs. vč.
energ. Kauce 2 nájmy. Tel.: 608 044 005. (11303)
• PRONAJMU byt 2+1 (53 m2). V láz. čtvrti Šanov I. 2. p.,
zatepl. panel. dům s plast. okny. Z balkónu je krásný vý-
hled na sousední domy. V bytě je zaveden KTV. Měsíční
nájem činí 5 000,- Kč + energ. Tel.: 776 693 511. (11304)
• DLOUHODOBĚ pronajmu plně zařízený byt 1+1 v Jan-
kovcově ulici nekuřákovi. E-mail: annahavlova1@se-
znam.cz (11305)
• PRONAJMU byt 3+1 v klidném prostř. města Krupka.
Byt se nenachází v sídlišti nepřizpůsobivých! Vešk. obč.
vybavenost v místě. Zastávka MHD Teplice i MHD Ústí n. L.
kousek od domu. Teplá voda téměř zdarma z důvodu so-
lárních konektorů na střeše domu. Nájem požaduji 3
950,- Kč + energ. Vratná kauce 7 900,- Kč (o kauci mož-
ná dohoda). Nepřizpůsobivým nepronajímám. Tel.: 608
129 443. (11306)
• PRONAJMU byt 3+1+B, v 1. p. klidného domu, u Zá-
mecké zahr., starší zást. (O.V.) dlouhodob. V bytě jsou 3x
gamaty, podlahy-dřevo a dlažba. Nájem 6 000,- Kč +
služby, kauce 2 x nájem. Jen slušným lidem, raději bez
psů. RK nevolat.Tel.: 608 621 748. (11307)
• PRONAJMU garsonku v ul. Opavská na Bílé cestě v Tep-
licích, v 1. patře s balkonem o rozloze 30 m2. Zcela nově
zrekonstruováno, nájemník dlouhodobý, možno za cenu
5 500,- s veškerými náklady. Tel.: 737 848 087. (11308)
• HLEDÁM pronájem menšího zařízeného bytu, nájem
i s poplatky do 5 000,- Kč. Tel.: 602 579 530. (11309)
• PRONAJMU zař.1+1 v centru TP, dlouhod. nekuřákovi
za super cenu. Zn. na úrovni. Tel.: 776 779 382. (11310)
• PRONAJMU pěkný slunný byt 3+1 v ul. B. Němcové, 2.
np. Cihl. dům, parkování před domem, balkon. Klidné
místo, vše v dosahu. Vl. plyn. kotel. K bytu náleží 2 skle-
py. Nájem 6 000,- Kč/měs.+ energ. Tel.: 775 111 220,
773181850. (11311)
• PRONAJMU byt v přízemí 3+1 u Zámecké zahrady v TP
po rekonstr., zasklený balkon, pl. okna, starší zástavba,
požaduji kauci 2 nájmy předem Tel.: 608 316 681. (11312)
• PRONAJMU v rod. vilce v Teplicích prostorný 2podlaž-
ní byt po rekonstr., v kuchyni zabudované spotřebiče, po-
koj 50 m2 - parkety, vest. zrcadl. skřín, celé podkroví ob-
ložené dřevem, v koupelně vana, sprch. kout, WC, bidet.
Jen naprosto spolehlivým pracujícím tichým zájemcům
bez zvířat.Kontakt pouze na email janf@atlas.cz. (11313)
• PRONAJMU zař. 1+1, 35 m2, 1. p., v centru TP, slušný
vchod, nízký nájem, služby 2 000,- Kč, kauce dle dohody,
dům zateplen, pl. okna, nekuřákovi. Tel.: 776 779 382 (18
- 20 h.). (11314)
• PRONAJMU 2+1, 53 m2, ul. J. Šafaříka, 5 000,- Kč/měs.
+ energ.+ kauce 5 000,- Kč. Tel.: 728 939 190. (11315)
• PRONAJMU byt 2+1+B, 2. p., Šanov I. Dům zatepl., pl.
okna, sklep, komora. Nájem 4 900,- Kč/měs.+ energ.+ 6
000,- Kč kauce. Tel.: 776 693 511. (11316)
• PRONAJMU 2+1 DB v Trnovanech, cca 7 min od Kauf-

landu. Nájem 5 000,- Kč/měs.+ energ. Vratná kauce ve
výši 2 měs. nájmů. Kontakt: benstav@seznam.cz. (11317)
• NABÍZÍM podnájem bez kauce v Bílině ženě, která ztra-
tila domov. 1 + kk, kompl. zaříz. Nájem 3 000,- Kč. Na-
stěhování možné ihned. Tel.: 721 050 546. (11318)
• NABÍZÍM spolubydlení samost. štíhlé pracující neku-
řačce do 45 let v bytě 3+1, spolunájem 3 000,- Kč, zájem
o moder. hudbu a film vítán. Tel.: 776 689 420. (11319)
• PRONAJMU v RD zaříz. místnost pro 1 event. 2 osoby.
V ceně podnájmu jsou započítány energie, MHD cca
120 m. Tel.: 724 137 715. (11320)
• NABÍZÍM společné bydlení ženě v prostorném a zaříze-
ném bytě 2+1, jsem muž. Byt se nachází nedaleko Tep-
lic v Krupce. Domluva a seriozní jednání. Tel.: 608 523
443. (11321)
• SHÁNÍM byt do pronájmu, pokud možno bez kauce ne-
bo bych uvítal spolubydlícího nebo někoho kdo by šel do
pronájmu ve dvou. Tel.: 723 134 630 nebo e-mail: mi-
rekxrih@seznam.cz. (11322)
• PRONAJMU 2+1 s balkonem v TP, jedné max. 2 oso-
bám. Byt po rekonstr. Nová okna, kuch. linka, koupelna.
Rychlé jednání. Tel.: 729 534 516. (11323)

• HLEDÁM dlouhodobý pronájem 2+1 nebo 1+1 v Tep-
licích. E-mail: jana.tichovska@gmail.com (11324)
• PRONAJMU byt 1+1 v UL, Klíše, Konečná 4. Cena náj-
mu je 3 600,- Kč vč. topení. El. energie a voda extra. Info
pouze telefonicky. Tel.: 731 881 844. (11325)
• PRONAJMU dlouhodobě nový, krásný a velký podkrov-
ní byt 1+1, 80 m2 v lázeňském centru Teplic nedaleko
Hadích Lázní. Vhodné vidět. Cena 6 000,- Kč/měsíc +
energie. E-mail: radovan.zdarsky@seznam.cz (11326)
• NABÍZÍM byt k pronájmu ve starší zástavbě v Krupce -
Vrchoslav, 2+1 se zahradou. E-mail: montylas@se-
znam.cz (11327)
• SHÁNÍM podnájem 2+1 do 7 000,- Kč v TP, bez kauce
nebo kauci na splátky. Za nabídky děkuji, spěchá to. Tel.:
605 804 710 (jen SMS, nemohu v práci zvedat telefon).
(11328)
• PRONAJMU dva byty 2+1 v TP, láz. oblast Šanov. NET,
SAT, TEL, bezbariér. (v příz.), výhled do parku, u MHD, MŠ,
hud. pavilon. Cena 4 800,- Kč a bezbariér. 5 800,- Kč, kau-
ce 12 000,- Kč. Tel.: 731 943 512. (11329)
• PRONAJMU rozlehlý, renovovaný byt v histor. domě
v Litvínově na ul. Chudeřínská, blíže Bílému sloupu. Byt
má 2 vlastní vchody a vlastní oddělenou udržovanou za-
hradu, zařízenou kuchyni, je část. zařízen a disponuje vý-
bornými úložnými prostory. Má plast. okna, vytápění
vlast. kondenzačním plyn. kotlem. ZŠ, MŠ, MHD, super-
markety v místě. Po dohodě možnost přenechání garáže
v domě (byt je s garáží přes chodbu propojen). 10 000,-
Kč/měs.+energie, kauce. Tel.: 731 734 334. (11330)
• SHÁNÍM pronájem bytu 2+1 v TP, může být zařízený
a pouze bez kauce nebo kauci na rozumné splátky. Jsme
slušná tříčlenná rodina. Pište e-mail nebo SMS. Děkuji.
Tel.: 722 189 180 nebo na email xorcist@seznam.cz,
(11331)
• PRONAJMU levně hezký 1+ 0 byt v blízkosti centra Tep-
lic. Dobrá dopravní dostupnost, nízké náklady. Tel: 721
567 597. (11332)
• PRONAJMU byt 1+1 v Řetenicích od 1. 1. 2013 po celk.
rekonstr., ve starší zástavbě. Nájem 5 000,- Kč vč. ener-
gií. Preferuji dlouhodobý pronájem. Tel.: 731 473 217.
(11333)
• PRONAJMU pěkný byt vel. 1+1, 1. p., po rekonstr.,
v Teplicích-Šanově. Velmi slušná a klidná lokalita, mož-
nost parkování. MHD, obchod 30 m. Měsíční nájemné vč.
energií 5 500,- Kč. Kauce 2 nájmy. Tel.: 608 044 005.
(11334)

www.VykupujemeByty.cz
Výkupy ihned hotově, dluh nevadí! 

info@vykupujemebyty.cz
Tel.: 776 228 913 T16036

BYTY PRONÁJEM
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Prodám

STAVEBNÍ POZEMEK
v Teplicích,

výhodná cena

Tel.: 608 906 420, nejlépe SMS

Pronajmu
neb. prostory na Náměstí
B. Němcové v Újezdečku.
Dosud slouží jako pneuservis.
Součástí prostorů je oplocená

zahrada.

Tel.: 775 571 901. T16042

• PRONAJMU byt 1+1 v Mostě - Zahražany, cena 5 500,-
Kč vč. služeb. Od února 2013, ulice Jana Opletala. Byt je

v 9. patře klidného domu.Užitná plocha 34 m2, byt má
sklep, je slunný, udržovaný, má nové podlahy a novou ku-
chyni. Dům má plastová okna, je zateplen. V bytě je mož-
né připojení na inter. a kab. televizi. Byt je vhodný k oka-
mžitému nastěhování. Tel.: 728 031 461. (11335)
• NABÍZÍM k pronájmu zařízený byt 1+1 v Habrové ul.,
Teplice. V bytě je ložnice vyrobená na míru, velké množ-
ství úložných prostorů, kuchyň je vybavena lednicí, prač-
kou, mikrovl. troubou, novým elektrickým sporákem.
Dům je zateplen, má plastová okna, novou koupelnu. Byt
je připraven k okamžitému nastěhování. E-mail: anto-
nin.sucha@seznam.cz (11336)
• PRONAJMU byt 1+kk v UL, Klíše, 23 m2, nově rekon-
str., část. zařízený. Nájem 3 500,- Kč bez energií, kauce 7
000,- Kč. Tel.: 724 188 286. (11337)
• PRONAJMU zařízený byt 1+1, ložnice na míru, kuchyň
vybavena el. spotř., velké množství úložných prostor, no-
vá koupelna, plast. okna, dům zateplen, v blízk. MHD,
Habrová ul. Kauce ve výši dvou nájmů. Byt připraven
k okamžitému nastěhování. Tel.: 602 147 495. (11338)
• HLEDÁM pronájem bytu 1+kk bez kauce, okolí TP, spě-
chá. Tel.: 602 940 958. (11339)
• NABÍZÍM podnájem starší ženě, která má potíže s byd-
lením. Mám byt 4+1+L, k disp. 1 pokoj + přísl. Kuchyň,
koupelna, vaření a praní. Důchodce65 let. Tel.: 606 538
886. (11340)
• PRONAJMU od ledna 2013 hezký a částečně zařízený
byt 1+kk u Městských sálů. Nájem je 3 500,- Kč + ener-
gie. Požaduji jednu kauci ve výši 5 000,- Kč. E-mail: mi-
ra.haki@seznam.cz (11341)
• PRONAJMU byt 3+1 v TP (80 m2). Byt je v cihl. domě
po rekonstr., malá zahrádka, parkování před domem.
V bytě jsou neprůchozí pokoje, plov. podlahy, pl. okna,
samost. plyn. vytápění turbokotlem, samost. měření vo-
dy. Požaduji vratnou kauci, nájem 6 500,- Kč. E-mail: mar-
celahrub@seznam.cz. Tel.: 608 115 200. (11342)
• PRONAJMU pěkný slunný byt 3+1 v ul. B. Němcové, 2.
NP. Cihl. dům, parkování před domem, balkon. Klidné
místo, vše v dosahu. Vl. plyn. kotel. K bytu náleží 2 skle-
py. Cena 7 000,- Kč/měs.+ energie + kauce. Tel.: 775 111
220, 773 181 850. (11343)
• PRONAJMU 2+1+B u Botan. zahrady. Pl. okna, plyn.
topení, plov. podlahy, vše v dostup. Nájem 5 300,- Kč +
energ. Kauce 6 000,- Kč. Tel.: 606 416 559. (11344)
• PRONAJMU byt v Teplicích, ulice Havířská, Trnovany.
Slunný a pěkný byt v prvním patře s výměrou 64 m2, ply-
nový kotel, dřevěná eurookna, možno i zařízený, nabízím
za 5 000,- Kč měs. + 375,- Kč na osobu za vodu a osvět-
lení chodby. Pro nájemníky je k dispozici pěkná zahrada
na dvoře. E-mail: francescocais@seznam.cz (11345)
• NABÍZÍME k dlouhodobému pronájmu byt 2+1+B v Bí-
lině, ul. Sídliště u Nového nádraží ve 4. patře. Byt se na-
chází v klidném domě a je posazen v příjemném prostře-
dí Bíliny. Rozložení bytu po vstupu do bytu je předsíň,
obývací pokoj, kuchyň s linkou i kamny, koupelna, WC.
Byt je volný ihned k nastěhování. Velmi dobrá občanská
vybavenost a dostupnost do centra Bíliny 7 min. Dopo-
ručujeme! E-mail: maralina-service@seznam.cz (11346)
• HLEDÁM slušnou a klidnou osobu za účelem spolubyd-
lení do bytu v TP (vl. pokoj, společné sociální zařízení a ku-
chyň). Nájem 3 600,- Kč vč. energií. Email: f.zpurny@ema-
il.cz. (11347)
• PRONAJMU nový luxusní podkrovní byt 1+1 o celkové
ploše 70 m3 v lázeňském centru Teplic nedaleko Hadích
Lázní. Ve druhém podlaží mansarda s přístupem po dře-
věném schodišti. Samostatný nový plynový kotel pro to-
pení a ohřev vody. Kuchyňská linka a plynový sporák.
Koupelna je plně vybavena. Cena dohodou. E-mail: ra-
dovan.zdarsky@seznam.cz (11348)
• HLEDÁM pronájem bytu 4+1 nebo RD 4+1 v Teplicích
a blízkém okolí, jsme slušní a pracující lidé, pokud mož-
no bez kauce nebo dohodou. Nájem + poplatky do 10
000,- Kč, nabídky zasílejte na e-mail to-
ni58@seznam.cz nebo tel.: 737 197 691 (605 311 932).
(1349)
• PRONAJMU od ledna 2013 hezký a částečně zařízený
byt 1+kk u Městských sálů. Nájem je 3 500,- Kč + ener-
gie. Požaduji jednu kauci ve výši 5 000,- Kč. Tel.: 775 273
013. E-mail: mirahaki@centrum.cz (1350)
• PRONAJMU byt 1+1/L 37 m2 nezařízený, nová kou-
pelna a sprchový kout, plovoucí podlahy. Nová kuchyň-
ská linka, výtah, parkoviště, MHD u domu. Cena 4 800,-
Kč + energie. Cena 8 000,- Kč + kauce. 5. patro. E-mail:

laanosana@seznam.cz (1351)
• PRONAJMU byt 2+1, plyn. topení, nová pl. okna, 3. p.,
starší zástavba, slušná část Řetenic. K dispozici půda,
sklep, cena je 4 500,- Kč + 500,- Kč fond oprav. Pouze
slušným lidem, kauce jsou 2 nájmy. Menšiny nevolat. Tel.:
732 345 333. (1352)

• PRONAJMU ihned garsonku blízko plavecké haly v TP.
Vhodná pro jednu osobu. Nájemné 5 000,- Kč/měs. Tel.:
724 623 702. (1353)
• NABÍZÍM k pronájmu byt 1+1 (29 m2) na Moskevském
nám.v Teplicích. Zařízený. Nájem 5 000,- Kč vč. všech po-
platků. Kauce jednoho nájmu. Jen slušné osobě s pravi-
delným příjmem. Tel: 736 680 477. (1354)
• SHÁNÍM pronájem pro slečnu z dvěma dětičkami v UL,
nejlépe 1+1 a bez kauce nebo kauce na splátky, spěchá
to, děkuji.Tel.: 721 270 619. (1355)
• HLEDÁM pronájem bytu 1+1 nebo 2+0 v TP, zařízený
s možností internetu do 5 000,- Kč komplet. Pouze bez
kauce. Nebo pronájem zařízené místnosti u ženy za vý-
pomoc s nájmem. Jsem slušný muž, kuřák. Pište na ema-
il: harshebm@centrum.cz. (1356)
• PRONAJMU podkrovní byt 2+1 ve vilové čtvrti v Tepli-
cích. Možnost užívání zahrady. Parkování u domu. Nájem
4 000,- Kč/měs. bez energií. První nájemné a dvě kauce
splatné při podpisu smlouvy. Volný od 1. 2. 13. Tel.: 721
013 930. (1357)
• PRONAJMU byt 2+kk v Trnovanské ulici v Šanově nad
Sometem, velikost 42 m2, v 1. patře rekonstruovaného
panel. domu. Nádherné místo a klid. Standardní stav by-
tu. Kauce 2 nájmy, dohoda. Se smlouvou. Byt je druž-
stevní, povolení na SBD. Měsíční podnájem 5 000,- Kč bez
elektřiny. Menšiny nevolat! Tel.: 774 951 095. (1358)
• PRONAJMU byt 2+kk Teplice, Pod Hvězdárnou 211,
Prosetice, velký, prostorný, ložnice extra, velká chodba.
Měsíčně 5 500,- Kč + elektro. Kauce nutná. Tel.: 774 951
095. (1359)
• DLOUHODOBĚ pronajmu byt 2+1 v Dubí u TP, kompl.
zařízen, v nízkopodl. domě se zahradou, klidná lokalita,
nájem 8 000,- Kč vč. popl., volný ihned. Tel.: 724 025 842.
(1360)
• PRONAJMU byt v OV 2+1 Teplice Šanov pod Botanick.
zahr. Klidná lázeňská oblast, cihlový dům. Nová pl. okna,
žaluzie, plov. podlaha a dlažba. Byt po celk. rekonstr. Zdě-
ná koupelna a WC. Jeden pokoj možno rozdělit na 2. Ka-
bel. TV a internet. Balkon u bytu a sklep. V blízkosti obč.
vybavenost. Parkování před domem. Byt je 72 m2, mož-
no vidět. Nájem 8 000,- a energie a 2 kauce předem. Tel.:
776 240 509. (1361)
• PRONAJMU popř. prodám vybav. byt 2+kk, 47 m2, 4.
p., v TP Trnovany, ul. Přítkovská. Dům po rekonstr. V bytě
plov. podlahy, plast. okna, přestav. roh. kuchyňka a kou-
pelna. Parkování před domem, sklep. V místě vešk. obč,
vybavenost. Cena pronájmu vč. energ. 6 800,- Kč, kauce
13 000,- kč. Tel.. 724 949 796. (1362)
• PRONAJMU byt 1+kk v UL Klíše za 3 600,- K vč. tope-
ní + voda a el. Tel.: 731 881 844. (1363)

14 - BYTY - VÝMĚNA

• VYMĚNÍM Bohosudov (dol. sídliště) 3+1 za TP 2+0,
1+1, balkon nutný. Tel.: 723 367 685. (11401)
• VYMĚNÍM nebo prodám DB 3+1+L v Teplicích, Praž-
ská ul.14, 4. p., 68 m2 za menší ( 2+0 apod.) Klidný, sluš-
ný dům v blízk. centra města, v komplet. rekonstrukci.
Plast.okna, zatepl., balkon, výtah, komora. Byt bez úprav.
Tel.722 743 726 nebo email: ananty@seznam.cz. (1402)
• VYMĚNÍM nebo prodám DB 3+1 Bílá cesta TP za men-
ší ve stejné lokalitě. Dům i byt po celk. rekonstr. RK ne-
volat! Tel.: 606 337 303 (po 17. h.). (1403)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM penzion v Dubí u Teplic. 5 dvoulůžkových po-
kojů a 1 apartmán, vlastní sociální zařízení. V přízemí re-
staurace s barem. Tel. 734 796 303.
• PRODÁM vícepatrový penzion s restaurací a bytem 4+1
v obci Dolní Žleb (Hřensko), okres Děčín. Dům v malebné
části NP České Švýcarsko na břehu Labe, 800 metrů od
státní hranice s NSR. Tel. 777 339 291.

• PRODEJ dvou kompletně zasíťovaných stavebních po-
zemků o velikosti  1825 m2 a 1781 m2 nedaleko centra
Teplic, lokalita Na Valech. Tel. 777 339 291.
• PRODEJ kompletně zasíťovaných stavebních parcel v
Kvítkově u Modlan. Tel. 734 796 302
• PRODÁM novostavbu RD Stebno - Ústí nad Labem. Za-
hrada 720m2 a garážové stání. Tel. 734 796 302.
• PRODÁM garáž v Novosedlicích, za želez. zastávkou.
Garáž je v OV a je v ní zavedena el. Cena dohodou. Tel.:
604 372 010. (11501)
• PRODÁM garáž v Hostomicích, Školní náměstí. Cena do-
hodou. Tel.: 775 196 909. (11502)
• PRODÁM pozemek cca 700 m2 v Nové Vsi v Horách, okr.
Most, určený k výstavbě RD. Pozemek u hl. silnice (smě-
rem k přechodu do SRN). Sítě na hranici pozemku - elek-
třina, kanalizace, plyn, voda. Povrch pozemku na staveb-
ní připravenost a je zařazen v územním plánu obce na
převedení do stavební parcely, vhodné předložení pro-
jektu. Jedná se o zajímavou investici. V obci je úřad, poš-
ta, školka,večerka. Prohlídky možné. Cena 214,- Kč/m 2,
bez provize RK. Tel.: 774 272 158. (11503)

• PRODÁM domek, garáž - velký pozemek v UL, 1 100
000,- Kč. Tel.: 723 276 083. (11504)
• PRODÁM nebyt. prostory 151 m2, v 1. pp cihl. domu
nedaleko centra Teplic, ul. Lounská. Prostory po část. re-
konstr. k využití provoz kavárny, klub, kanceláře, salón,
solární studio, další nekomerční využití nebo byt. Cena
400 000,- Kč. Tel.: 776 704 049. (11505)
• PRODÁM zahr. domek se zahradou, Osek u koupaliště,
cena 420 000,- Kč, při rychlém jednání sleva. Tel.: 731 614
844. (11506)
• PRODÁM RD 4+1, Dubí, sklep, půda, šatna, terasa, ga-
ráž, dílna, pozemek, venkovní krb. Po kompl. rekonstruk-
ci. Klidná lokalita. Volný ihned, cena dohodou. Tel.: 723
067 214. (11507)
• PRODÁM zahradu 1 200 m2 s přízemní chatou v Hrad-
ci u Úštěka. O.V. Tel.: 736 613 221. E-mail: truhlarstvi.hu-
decek@seznam.cz (1508)
• PRODÁME obytný dům v Teplicích, vhodný k bydlení
i podnikání, jednoposchoďový, užitná plocha cca 300 m2,
možnost půdní vestavby 150 m2, zahrádka, garáž. Dům
je v dobrém stavu. Cena: 3 100 000,- Kč. Tel.: 721 582404,
721 804 337. (1509)

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM novostavbu RD v Teplicích a blízkém okolí, nej-
lépe bungalov. E-mail: obuszakovai@seznam.cz (11601)
• KOUPÍM obyvatelný rodinný dům Lom, Litvínov, Most,
o velikosti 4+1 a více. Cena do 1 800 000,- Kč. Prosím na-
bídněte. Tel.: 602 694 955. E-mail: leke-
ska2@centrum.cz (11602)

• KOUPÍM obyvatelný RD v Duchcově okolo ulice Okruž-
ní, prosím nabídněte, RK nevolat. Tel.: 602 694 955. E-
mail: lekeska2@centrum.cz (11603)
• KOUPÍM zahrádku v Řetenicích u sklárny. Tel.: 774 128
040. (11604)

• KOUPÍM RD i zadlužený, platba v hotovosti, nejsem RK.
Tel.: 774 961 926. (1605)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONAJMU nebytový prostor na Cínovci. Nebytový pro-
stor je vhodný jako provozovna pro veškeré služby, s mož-
ností ubytování v 1. patře (50 m2). Tel. 734 796 302.
• PRONAJMU dům s garáží ve Střelné. Samostatný, na
klidném místě. Topení kotlem na TP, vl. pozemek 970 m2.
Od majitele. Kauce 10 000,- Kč. Cena pronájmu 8 000,-
Kč/měs., zahrnuje vodné. Tel. 777 000 841, email: li-
mak59@seznam.cz. (11701)
• PRONAJMU garáž v Teplicích pod mlékárnou, vhodná
k podnikání, dříve kancelář autobazaru, elektřina, ply-
nové topení, možno umístit velkoplošnou reklamu,
výb.stav, možno včetně zařízení nebo vyklizená, vše do-
hodou. Tel.: 605 577 264. E-mail: aaafotobanka@vol-
ny.cz (11702)

• PRONAJMU nebo prodám garáž, řadovou, u hřiště
v Újezdečku. Tel.: 604 937 981. (11703)
• PRONAJMEME prostory po odcházející stavební spoři-
telně od 1. 2. 2013 ve Školní č. 7. Tel.: 737 452 980.
(11704)
• NABÍZÍM pronájem restaurace v Bystřanech (u želez-
ničního přejezdu) od února 2013. 30 - 40 míst, minutko-
vá kuchyně, zahradní sezení s altánem a pískovištěm. Ví-
ce při osobním jednání. Tel.: 777 158 671. (11705)
• PRONAJMU garáž v TP u Luny, el., vrata v. 2,4 m, cena
900,- Kč + el. Tel.: 777 953 580. (1711)

• PRONAJMU řadovou garáž v Řetenicích, v Bratislavské
ul. Cena dohodou. Ihned volná. Tel.: 720 239 701. (11707)
• PĚTIČLENÁ rodina hledá dům do pronájmu. Teplice
a okolí. Tel.: 737 197 691. (11708)
• PRONAJMU prostory se zahradou za účelem podniká-
ní, dočasně slouží jako autoservis, pneuservis. Solidní ná-
jemné. Tel. 775 571 901. (1709)
• PRONAJMU v rod. vilce v TP prostorný 2 podlažní byt po
rekonstr., v kuchyni zabudované spotřebiče, pokoj 50 m2
- parkety, vestav. zrcadl. skřín+ pokoj + celé podkroví ob-
ložené dřevem, v koupelně vana+sprch.kout+WC+bi-
det. Jen naprosto spolehlivým pracujícím tichým zájem-
cům bez zvířat. Kontakt pouze na mail:
janf@atlas.cz. (1710)

www.iteplice.cz Denně zveřejňujeme průměrně 20 čerstvých inzerátů

Nabízíme nebytové prostory 
k pronájmu pro podnikání

ve městě Most.
400 m2 v prvním poschodí,

360 m2 první poschodí s nákladním výtahem.
1320 m2 druhé poschodí dva nákladní výtahy.
Prostory vhodné pro výrobu nebo pro skladování.

Cena: 60,- Kč za m2.
Kontakt: Tel.: 777 802 424

E-mail machy7777@seznam.cz T16037

BYTY VÝMĚNA

NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI KOUPĚ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM

Pronajmeme
kancelářské prostory

po rekonstrukci, dílnu
a slévárenské prostory -

Teplice.
Možno samostatně.

Vhodné i pro FITNESS nebo
jako zkušebna pro kapely.

Tel.: 724 183 881 T120049

PRODÁM  nebo PRONAJMU
garáž v Jateční ulici v Teplicích.

Kontakt: 602 426 526
benda@agenturais.cz

KOUPÍM GARÁŽ
v Teplicích, kdekoliv, v jakémkoliv stavu.

Pouze osobní vlastnictví!
Peníze ihned na ruku! 

Smlouvy a převod zajistím na své náklady. 
Tel.: 774 951 095. T16043



V říjnu jsme otevřeli pizzerii NEXO
a spolu s restauracemi LUNA a ROZHLED

vytvořili řetězec tří originálních teplických restaurací

Pizzerie NEXO
Rooseweltovo nám. 3 v Teplicích Řetenicích + MusicClub NEXO

(dříve Rock Club Knak)

� Kvalitní italská jídla z pravých italských surovin
� Kuchařský tým je specializován na italskou kuchyni 
� Obědy za výrazně zvýhodněné ceny
� Každý večer kromě jídelního lístku nabídka nové italské speciality
� Rozvoz pizzy i ostatních jídel na telefon 702 02 02 20 po celý den zdarma

s bonusem vstupu do MusicClubu NEXO zdarma
� Do 15 hodin nekuřácké prostory
� Od 15  hodin nekuřácká a kuřácká zóna oddělena kvalitní vzduchotechnikou
� Vstup do MusicClubu NEXO pro hosty pizzerie zdarma T18041
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T163062

T163040

• Je-li leden teplý, odevzdej se osudu.
• Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
• V lednu sníh a mráz - těší nás.
• Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
• Když leden mokrý bývá, jistě vína nedolívá.
• Leden studený - duben zelený.
• Lednové mlhy věští vlhké jaro.
• Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
• Svatý Hilarius (14. 1.) - vyndej saně, schovej vůz!
• Na den svatého Pavla poustevníka (15. 1.) větrný den - mokrý rok.
• Na svatého Marcela (16. 1.) zima leze do těla.
• O svatém Fabiánu a Šebastiánu (20. 1.) zalézá zima za nehty i otužilému cikánu.
• O svaté Anežce (21. 1.) od kamen se nechce.
• Je-li na svatého Vincence (22. 1.) pěkně a teplo, budou velká parna v létě.
• Jasný den Pavla svatého (25. 1.) slibuje mnoho dobrého.
• Na saleského Františka (29. 1.) meluzína si často zapíská. (Př)

Lednové pranostiky

Den otevřených dveří
pátek 25. 1. 2013 od 15.00 do 17.30

Na ukázkových hodinách ZDARMA Vám představíme
všechny kurzy, které naše výuková centra poskytují. 

	 angličtina s Mortimerem pro děti od 2 let po seniory
	 hudební kurzy Yamaha Class pro děti od 4 měsíců
	 kurzy logiky ve Figurkové školičce pro děti od 4 let
	 dopolední program v angličtině pro děti od 2,5 Minischool

Přijďte a vezměte s sebou své známé a kamarády. 

Teplice - 734 579 623, Most - 602 101 007 www.peekaboo.cz

TEPLICE
Jankovcova 56

MOST
Leoše Janáčka 2
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Termíny zápisu do 1. tříd základních škol
zřizovaných Statutárním městem Teplice pro školní rok 2013/2014
ZŠ s rozšířenou výukou matematiky Buzulucká 392 25. 1. 2013 13.00 - 17.00 hodin
a přírodovědných předmětů 415 01 Teplice 26. 1. 2013 09.00 - 11.00 hodin
Základní škola Edisonova 1732 18. 1. 2013 14.00 - 18.00 hodin

415 01 Teplice 19. 1. 2013 09.00 - 12.00 hodin
ZŠ a MŠ Koperníkova 2592 18. 1. 2013 14.00 - 18.00 hodin

415 01 Teplice 19. 1. 2013 09.00 - 13.00 hodin

ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy M. Švabinského 1743/11 18 .1. 2013 13.00 - 17.00 hodin
415 01 Teplice 19. 1. 2013 13.00 - 17.00 hodin

07. 2. 2013 14.00 - 18.00 hodin
ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy Maršovská 1575/2 15. - 16. 1. 2013 13.00 - 17.00 hodin

415 01 Teplice
ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků Metelkovo nám. 968 18. 1. - 19. 1. 2013 zápis probíhá pouze na základě

415 01 Teplice písemného pozvání 

ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy Na Stínadlech 2386 18. 1. 2013 14.00 - 18.00 hodin
415 01 Teplice 19. 1. 2013 09.00 - 12.00 hodin

ZŠ s rozšířenou výukou informatiky Plynárenská 18. 1. 2013 09.00 - 17.00 hodin
a výpočetní techniky 415 01 Teplice 19. 1. 2013 09.00 - 17.00 hod

15. 2. 2013 09.00 - 17.00 hodin
Základní škola U Nových lázní 1102/4 16. 1. 2013 15.00 - 18.00 hodin

415 01 Teplice 17. 1. 2013 15.00 - 18.00 hodin
21. 1. 2013 15.00 - 18.00 hodin

Základní škola Verdunská 2958 17. 1. 2013 15.00 - 18.00 hodin
415 01 Teplice 18. 1. 2013 14.00 - 17.00 hodin

19. 1. 2013 08.00 - 12.00 hodin
Montessori třída

Rodiče dítěte při zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Bližší informace získáte na jednotlivých školách.

Kam do 1. třídy?
Rozšířené vyučováním informatiky a výpočetní techniky poskytuje svým
žákům Základní škola na adrese Plynárenská ul. v Teplicích - Proseticích. 
A nejen to. V roce 2007 zahájila škola výuku podle vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání „Škola nás baví“ a následující rok získala od ČŠI při kontrolní

činnosti hodnocení „Nadstandartní škola“. 
Od školního roku 2009/2010 je škola zapojena do
projektu CPIV – Centra podpory inkluzivního
vzdělávání a spolupracuje s Centrem podpory
inkluzivního vzdělávání v Mostě. Cílem projektu je
podpora zavádění inkluzivních hodnot do procesu
vzdělávání na základních školách v České republice.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.

Škola svým žákům nabízí:
• od 1. ročníku výuku angličtiny, výuku v počítačových a v multimediálních

učebnách,           
• od 6. ročníku rozšířenou výuku informatiky ve třídách s rozšířeným

vyučováním informatiky a výpočetní techniky, 
• podle počasí možnost výuky ve dvou letních školách,
• ke kvalitní výuce jsou k dispozici odborné učebny: Aj, Nj, Ch, F, Př, Z, Čj, Hv, Vv,

cvičná kuchyně, dvě tělocvičny, nové školní hřiště s umělým povrchem, dílny,
pozemky se skleníkem,

• žáci mají možnost rozvíjet svůj talent v mimoškolní činnosti: 25 zájmových
kroužků a 20 doučovacích skupin

• žáci se pravidelně účastní okresních, krajských, celostátních soutěží
a olympiádách, získávají přední umístění v zeměpise, v matematice, v recitaci,
ve výtvarné výchově, ve sportu ….,

• žáci mají možnost pracovat ve ŠKOLNÍM PARLAMENTU,
• při výuce učitelé využívají moderních metod projektového vyučování, jehož

výsledky pravidelně zveřejňujeme v týdenní výstavě na teplickém zámku,
• žáci si pravidelně vyzkouší dvakrát v roce výuku statistiky prakticky; škola úzce

v této oblasti spolupracuje s městem a pomáhá zjišťovat názory teplických
obyvatel pomocí anketních otázek,

• škola tradičně pořádá pro žáky 5. tříd okresní soutěž INFORMÁČEK, z oblasti
informatiky a výpočetní techniky,

• škola nabízí žákům a rodičům tradiční akce školy: Akademie, Turistický kurz,
Nej… soutěže, Dny otevřených dveří, návštěvu Čerta a Mikuláše na škole,
Vánoční besídky, Vánoční turnaje, Vítání ročních období, Den dětí, Sportovní
olympiáda, tvorbu školního časopisu „Budíček“, nabídku cvičných přijímacích
zkoušek pro žáky 5. a 9. tříd připravující se na střední školu, možnost srovnání
vzdělávacích výsledků žáků ve standardizovaných testech, i v testech
předkládaných školou (porovnání třída, škola, stát)

• nápravu specifických poruch učení i poruch řeči,
• škola poctivě řeší všechny problémy žáků, jak výchovné, tak vzdělávací

a využívá k tomuto řešení poradní komise, ve složení odborníků na výchovu
a vzdělávání.

Ředitelka školy, paní PaedDr. Bc. Eva Vágnerová, zve srdečně budoucí
prvňáčky s rodiči k zápisu do 1. tříd, který se koná v pátek 18. ledna 2013,
v sobotu 19. ledna 2013 a ve středu 15. února 2013 vždy od 9.00 do 17.00
hodin. S sebou je třeba mít rodný list dítěte a občanský průkaz.

Kontaktní informace: Teplice, Plynárenská 2953, 415 01 TEPLICE
zsprosetice@zsprosetice.cz, www.zsprosetice.cz
Telefon 417 538 672, 417 533 191
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ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ

Redakce měsíčníku Regio
přijme

spolupracovníky pro obchodní oddělení
Zkušenosti v oboru vítány. 

Možno i na částečný úvazek.
Životopisy zasílejte na email: zlamalova@agenturais.cz

417 534 206, 777 959 061

Proč jsem rád
v Teplicích

V roce 2001 jsem přijal nabídku stát se manažerem orchestru
Severočeské filharmonie Teplice. Od této doby oceňuji do značné míry,
jak vedení města podporuje kulturu, což v dnešních dnech není
samozřejmostí. Vedení města si je vědomo významu kultury nejen ve
městě jako takovém, ale i jejího významu pro celý Severočeský kraj.
Velice důležitou úlohu hrají v neposlední řadě místní lázně, které se
aktivně zapojují do zdejšího kulturního a společenského života.
Věhlasné lázně podporují cestovní ruch do našeho regionu a přispívají
tím k propagaci nejen vlastního zařízení, ale i k propagaci města jako
takového a všech kulturních složek nacházejících se v Teplicích.
Z popsaných důvodů mohu konstatovat, že moje práce zde je
smysluplná a motivuje mě ke dalším krokům rozvíjet nadále v rámci mé
funkce činnost naší filharmonie.

Na městu Teplice se mi též líbí jeho geografická poloha. Jako
německý občan uvítám blízkost k německým hranicím, do Drážďan je
to přibližně 65 km, do Prahy cca. 90 km. Návštěvníci města mají takto
možnost navštívit další města charakteru velkých metropolí.
Geografická poloha znamená však též ojedinělou přírodu, která město
obklopuje. Bezprostřední blízkost ke Krušným horám, jakož i k Českému
středohoří dává možnost ke kulturním, turistickým a v neposlední řadě
sportovním činnostem.

Na závěr mi nezbývá nic jiného než konstatovat, že výše uvedené
myšlenky mě vedou k tomu, že jsem velmi rád v Teplicích a doufám, že
vývoj celého města bude i nadále kladný.

Albrecht Müller
manažer orchestru Severočeské filharmonie Teplice

V této nové rubrice chceme v každém čísle dávat prostor k vyjá-
dření vztahu lidí z Teplic a okolí k místu kde žijí a pracují. Redakce

• POHLEDNÁ žena stř. let s dlouhodob. praxí hlídání dě-
tí pohlídá vaše dítě - děti. Seriozní jednání. Tel.: 607 237
250 (TP). (11901)
• KUCHAŘ 43 let, praxe hotovky, minutky, mezinár. ku-
chyně hledá práci s možností přespání během směn.
Zdrav. a soc. poj. si hradím sám. 50% mzdy vyplácet
denně, zbytek jednou měsíčně. Tel.: 775 495 957.
(11902)
• PRÁVNÍK ZTP z Teplic, 55 let, nabízí uplatnění svých
dlouhodob. zkušeností a praxe v HPP, VPP, zkr. PP, DPČ,
DPD nebo i soukr. TP, UL a okolí, nástup možný ihned či
dle dohody. Tel.: 605 823 088. (11903)
• 38LETÝ muž hledá brigádu. Manuál. práce není prob-
lém nebo něco podobného atd. Řízení dodávky, ná-
kladního vozu. OA mám. ŘP sk. B, C. Děkuji za nabídky.
Tel.: 606 883 693. (11904)
• SHÁNÍM práci Teplice, Ústí, Praha účetní, administra-
tiva. Naučím se novým věcem. Mám SEŠ a praxi víc jak
5 let. Nastoupit mohu hned. Tel.: 776 240 509. (11905)
• 45LETÁ SŠ, spolehl., hledá práci jako ostraha objektu,
uklízečka, prodavačka, pouze Teplicko, prosím nabíd-
něte. Tel.: 723 553 624. (11906)
• SHÁNÍM práci v TP. Jsem žena, 35 let. Nejlépe uklí-
zečku či jakoukoli dělnickou činnost. Email: jar-
kaz35@seznam.cz. Tel.: 720 189 195. (11907)
• PRACOVITÝ důchodce přijme práci. Pracoval jsem 35
let v potravinářském prům. Ústecko a okolí. Nabízím
spolehlivost. Pracoval jsem i na VPP u různých BS agen-
tur. Tel.: 737 910 453. (11908)
• HLEDÁM práci pro svého skorozetě. Letos vyučený zá-
mečník, se svářeč. průkazem, ale jen minimální praxí,
snaživý. Má ŘP sk.B, může dělat celkem cokoliv. Je v evi-

denci ÚP, tam mu však nic nenabídnou. On sám obvo-
lává a obchází co se dá, ale zatím stále marně. Prosím
alespoň nějakou brigádnickou činnost. Děkuji předem
za nabídky. Tel.: 702 056 766. (11909)
• STAVEBNÍ technik přijme práci, praxe 35 let, nejlépe
na stavbu jako stav. dozor na HPP i jako OSVČ, v okr. TP,
MO, UL. Tel.: 776 779 382. (11910)
• 55LETÁ žena hledá práci pečovatelky a masérky, oba
certifik. mám, praxi také + čistý rejstřík. Jsem absti-
nentka, nekuřačka, spolehl., empatická, čistotná. Tel.:
723 659 372. (11911)
• ŽENA 54 r. s praxí hledá uplatnění v domově důchod-
ců či periodické péči o starší, částečně samostatné oso-
by. Teplicko a okolí. Tel.: 731 576 521. E-mail: marie.vra-
belova@rozhlas.cz (1912)

• HLEDÁM zaměstnání - elektrikářské práce, elektroin-
stalace, stavební úpravy a opravy. Tel.: 773 234 254.
(1913)
• HLEDÁM práci, jsem důchodce, pracoval jsem 35 let
v potravinářském průmyslu. Nabízím spolehlivost. UL
a okolí. Tel.: 737 910 453. (1914)
• JSME pětičlenná zednická parta a hledáme práci v za-
tepl. budov či RD, děkujeme za nabídky. Tel.: 607 984
338. (1915)
• SHÁNÍM práci jako uklízečka, vypomůžu i v domác-
nostech a ráda pomůžu i starším lidem, postarám se
i o bezmocné co musí jenom ležet, o svou matku jsem
pečovala 11 let, takže mám nějaké zkušenosti. Jsem
z Řetenic, tel.: 604 575 621, zavolejte a určitě se do-
mluvíme. E-mail: miros45@seznam.cz (1916)
• NABÍZÍM výpomoc do domácnosti, 1-2krát týd. v do-
poledních hodinách 9-13 hod, úklid domu, žehlení atd.
Jsem z TP - dojedu k vám. Tel.: 603 926 042. E-mail:
eva.bankova@seznam.cz (1917)

20 - ZAMĚSTNÁNÍ NABÍDKA

• HLEDÁM někoho, kdo mi vymaluje v barvě celý byt
2+1 i s úklidem. Zn. dobrá práce! Cena za vymalování
4 000,- Kč. E-mail: biker74@centrum.cz (12001)

Více pracovních nabídek naleznete v rubrice práce na

iTeplice.cz

Firemní inzerce
u nás

jako vaše vlastní
reklamní tiskovina
vydaná v nákladu

25 000!!!
Volejte:

775 646 267

Hledáme mladého lékaře - nástupce
pro novou lékařskou praxi jako náhradu uvolněnou ze

zdravotních důvodů (v Německu). Dobrá podpora,
důraz na RR štítné žlázy, diabetes, sonografie, EKG.

Dle potřeby. Malé bydlení možné. 
Tel. 0049-3332-251175 od 18 hod.  

Salon v centru Teplic
přijme na ŽL

kadeřnici
nebo podobné profese.
Více informací: 777 570 975
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ZAMĚSTNÁNÍ NABÍDKA
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Ostraha majetku a osob

Služby soukromých
detektivů

Silniční motorová doprava

Strojní a ruční úklid

tel.: 417 502 095

info@nelsec.cz

www.nelsec.cz

Oddělení: Pomoc občanům

STOP EXEKUCÍM A DLUHŮM!
POMOC EXISTUJE!      

Tel: 777 559 968
www.VL21.cz

www.pavelbeer.cz T16055

PŮJČKY BEZ RUČITELE
DO 3 DNŮ

5 000 Kč − 50 000 Kč
NABÍZÍME RYCHLÉ ŘEŠENÍ

Tel.: 605 246 307, Teplice a Ústí n. L.
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• Zpracujeme pro Vás OSOBNÍ BAKROT dle insolvenčního zákona...
• Za 5 let je oficiálně po Vašich dluzích...
• Nebudou Vás obtěžovat exekutoři ani vymahači...

KONZULTACE ZDARMA!!!
Sjednejte si schůzku

777 367 224 - 474 345 832
Školní 5336, Chomutov 

TOPÍTE SE V DLUZÍCH?
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PŘIVEZU - ODVEZU
stěhování, vyklízení, odtah os. aut, odvoz šrotu, nadměrné nákupy

8 Kč/km+170 Kč/hod.

VÝKUP SBĚRNÉHO PAPÍRU 
noviny, časopisy, letáky, katalogy

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH I NEBYTOVÝCH PROSTOR 
MALOVÁNÍ

Volejte 608 532 722 T163045

PŮJČOVNA PENĚZ 
pro zaměstnance, důchodce, OSVČ, na zástavu nemovitostí a i na MD 
VELKÁ PRŮCHODNOST - PŮJČKA NA COKOLIV

774 498 554
Zprostředkovatel pracuje pro PROFI CREDIT Czech, a. s. a je oprávněn
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči
o klienta po uzavření smlouvy po revolvingovém úvěru. 

www.uver-kazdemu.czT16014

STAVEBNÍ PRÁCE
Provádíme stavby garáží, RD,
přístavby, renovace koupelen,

byt. jader, omítky, štuky,
obklady, dlažby, mnichovské

omítky, zateplení, sádro−
karton, vodu a odpady.

Mobil. tel.: 608 537 101

T16020

• KOUPÍM vrátka ke sklep. panelák. kóji. Tel.: 606 949
414 (TP). (12230)
• HLEDÁME někoho, kdo by naučil vysokoškolskou
matematiku a připravil ke zkoušce. Jsme 2 studenti
dálkového studia ČZU Praha. Nejlépe z Bíliny nebo
okolí - přijedeme nebo přivezeme. PS: Někoho, kdo
nás nebude mlátit, když nebudeme chápat :-) Děku-
ji. Tel.: 777 333 018. (12231)

• PŘEVEDU váš videozáznam VHS, Mini-DV, Video 8,
Hi 8, Digital 8 atd. na DVD. Tel.: 608 859 039. (12232)
• KOUPÍM solár. plachtu, prům. 3m, levně. Tel.: 728
083 472. (12233)
• NABÍZÍM odvoz autem do TP za 50,- Kč a tam i zpět
za 100,- Kč. Do UL za 120,- Kč a tam i zpět za 220,- Kč.
Nebo i jiné odvozy. Seriozně a po domluvě! Tel.: 606
883 693. (12234)
• SHÁNÍM klasické dámské boty na běžky zn. Botas
(vpředu na přezku) č. 39 - 40 nebo mohu vyměnit za
boty menší velikosti (č. 38). Teplicko, Ústecko. Volej-
te po 14. hodině na č. 777 202 959. E-mail: jola-
na.kotoucova@seznam.cz (12235)

• PRODÁM obraz nad postel: Víly v jezírku. Krásný
zarámovaný kýč za 400,- Kč, foto zašlu. Tel.: 723 466
140. (12236)
• PRODÁM 2 ks pasivní reprosoustavu Resolution
Custom pro zpěv i nástroje, 350 W bas. i výšk. repro,
Peak 20000 Hz, 23 kg s obalem cena za kus 3 500,- Kč
a 6 500,- Kč za dva kusy dále prodám pasivní repro
Torque 50 W bas. i výšk. repro s obalem, 30x35x45
cm, 2 kusy 4 200,- Kč. Tel.: 723 466 140. (12237)
• PRODÁM jízdní kolo Liberta, přehazovačka 3 stup-
ňová, nosič, světlo za 400,- Kč, foto zašlu po netu.
Tel.: 723 466 140 (TP). (12238)

• PRODÁM nové nepoužité hranaté plastové kelím-
ky na pikýrování. Rozm. 7x7x6,5 cm, 5 200 ks. Cena
dohodou. Též prodám kulaté plastové kelímky na pi-
kýrování, 9 cm prům, v. 9 cm. 5 000 ks. Cena doho-
dou. Vlastní odvoz. Budyně n. O., okr. LTM. Tel.: 606
280 850. (12239)
• PRODÁM 3 dřev. šroub. okna, rozm. 80x100 cm,
velmi dobrý stav, 11 let staré, udržované, bez rámu,
2 hliník. kličky, jedno okno 200,- Kč, možno přidat
i látk. rolety bílé s řetízkem, z jedné strany pogumov.,
stáří 3 r., PC 1 rolety 1 400,- Kč, nyní 200,- Kč, spě-
chá. Tel.: 724 468 925 (Kostoml. p. M.). (12240)
• PRODÁM plyn. etáž. kotel Mora 670 a Mora 674,
hodně ND, levně. Dále přenos. svář. aparát na PB, izol.
stav. tkaninu bílou, balík, levně. Tel.: 731 943 512.
(12241)
• PRODÁM velmi levně TV, dále klín. řemen Dauco
168, SHPN 24 prům. H. Klín. řemen Rubena AVX
10925 LV. Ia. Autoradio Sony Reverse 20W vč. repro.
Tel.: 731 943 512. (12242)
• UPEČU kvalit. medovník a jiné dobroty. Tel.: 777
955 290. (12243)

• PRODÁM svářečku plast. trubek. 100% stav, funkč-
ní, jako nová. V kovovém kufříku + nástavce 20, 25,
32, 40, 50, 63. Jen jednou použitá na opravu potru-
bí. Cena: 1 200,- Kč. Tel.: 608 251 245. (12244)
• NABÍZÍM med - 1 kg 120,- Kč. Tel.: 606 468 168. E-
mail: huzl.mnich@centrum.cz (12245)
• PRODÁM lož. soupravu na 2 lůžka, cícha 140x200,
polšt. 70x90 cm, cena 350,- Kč. Tel.: 736 684 923.
(12246)
• PRODÁM běž. lyže 190 + boty 8,5 za 600,- Kč. Čtyř-

lístky, stereokotoučky. Brusle pánské 42,5 za 200,-
Kč. Tel.: 723 276 083. (12247)
• NABÍZÍM doučování žáků ZŠ: angličtina, matema-
tika, fyzika.Tel.: 737 860 261. (12248)
• PRODÁM monitor starší, ale dobrý obraz za 300,-
Kč, dále pečící troubu, velmi zachovalou, cena 650,-
Kč, vidličky rybářské trojkomb, se bzučáky a 2 pruty,
cena 1 500,- Kč. Tel.: 608 231 487. (12249)

• PRODÁM komb. hoblovku 380 W, válec 35 mm, cir-
kulárka + dlabačka, prodl. kabel 15 m. Tel.: 725 813
085. (12250)
• Z POZŮSTALOSTI prodám velmi staré radio - sbě-
ratelský artefakt. Lze prohlédnout na Rajčeti, Plocek,
Staré radio. Velmi vhodné pro sběratele, nebo jako
artefakl. E-mail: plocekv@seznam.cz (12251)

• HLEDÁME slušnou a spolehlivou paní na výpomoc
do domácnosti (pouze z TP). Jednalo by se o úklid,
vaření, žehlení a to převážně v odpoledních hodinách
(13 -18 h) cca 25h/týden popř.více. Požadujeme ča-
sovou flexibilitu a spolehlivost. Jsme slušná rodina,
preferujeme SŠ, ČID, ŘP. Nabízíme slušné jednání
a rodinnou atmosféru. Za nabídky předem děkuje-
me. Tel.: 603 200 276. (12252)
• PRODÁM polaminované desky 40 x 113, 9 ks, 100,-
Kč, prosklená skříňka 30 x 56 x 85 cm, 100,- Kč. Tel.:
604 382 478. (12253)
• PRODÁM velký strojní svěrák, starý, 200 mm čelis-
ti, vrtáky aj. nářadí. Tel.: 604 839 147. (12254)
• PRODÁM nářadí do zámeč. dílny, nové i starší věci,
ceny dohodou. Tel.: 604 839 147. (12256)

www.iteplice.cz Denně zveřejňujeme průměrně 20 čerstvých inzerátů

INZERCE
V DRÁŽĎANECH A PŘÍHRANIČNÍ 
OBLASTI SASKA ZA AKČNÍ CENU
Sleva 50% platí do 28. února 2013. 

Prostřednictvím týdeníku WOCHENKURIER
oslovíte více než 500 000 čtenářů

v Drážďanech a v okresech Pirna, Sebnitz,
Dippoldiswalde a Freital. 

Doporučujeme: prodejny, restaurace, autoservisy, 
kadeřnictví, kosmetika, stavebnictví, akce, pobyty, 

ubytování, ostatní služby ….

Více informací na tel.: 775 646 268 nebo
na kurandova@agenturais.cz.    

(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 32)
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KOVOVÝROBA
- výroba pojezdových vrat,

branek, plotů, mříží, stojanů,
konstrukcí aj.

/včetně návrhů, projektů/
tel. 417 533 925

mobil 602 441 419
www.opravy-bytu.cz

T163053

Fotodepilace, kryolipolýza,
kavitace, neinv. mezoterapie, infrasauna
zkušenosti-odbornost-výsledky

nově také prodlužování řas
Info a obj. 602 659 964

www.kosmetika-teplice.webnode.cz

T163052

Pomoc při hubnutí a detoxikaci 

Akční cena lymfodrenáže
kúra 10 návštěv jen 1.000 Kč!!!

Obj. tel.: 602 659 964
www.kosmetika-teplice.webnode.cz

T163052

HODINOVÝ
MANŽEL
737 638 126

T163008
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PROVÁDÍME:

 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

www.elsen.cz 

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

www.elsen.cz 
T16021

T1
35

01
3

• PRODÁM starší prkna z beden 1-2 m, 10-12 cm,
2 cm síla, použitá, 1 m3 za 1 000,- Kč. Tel.: 604 839
147. (12255)
• HLEDÁME sponzora i drobného na činnost malých
hasičů, oblečení, soutěže. SDH Úpořiny, Mírová 51,
415 01. Tel.: 604 839 147. (12257)
• PRODÁM zařízení pro rámování obrazů a zrcadel.
Pila pro řezání profilů, kompresor, frézka, brusič,
pneumat. profi sponkovačka, pneumatická pistole.
Cena 30 000,- Kč. E-mail: globaltech@email.cz (1258)
• KDO daruje betonové výrobky nebo kameny do zá-
kladů? Teplice a okolí. Tel.: 702 005 019. (1259)
• PRODÁM starodávný funkční skříňový šlapací šicí
stroj. Cena 500,- Kč. Tel.: 723 376 312 (TP). (1260)
• PRODÁM levně 4 ks zánovní bílá plast. okna š. 2
200 x v. 1 560, dvoudílná, hlavní díl š. 1 423 dělený
na 2 x 721 + klasická ventilačka s namontovanými
3 ks žaluziemi. Tel.: 723 538 737. (1261)
• HLEDÁM spolužáky ze střední školy v Alejní ul., rok
1976 - 1979, jsme na spolužácích na stránce
www.spoluzaci.cz/nastenka/trida/899409. Učitelé
co nás učili: Carvanová, Nováčková, Drexler, Hanzlí-
ková, Pysková, Prokopová a další. Ozvěte se na e-mail
lenka.bubenikova@seznam.cz nebo se rovnou při-
hlaste na web. (1262)

• PRODÁM zachov. bílé kožené dámské krasobrusl.
boty s bruslemi a chrániči, č. 38 za 200,- Kč a lyžař.
kotníčk. boty č. 39 za 150,- Kč, i jednotl. Tel.: 721 622
454 (TP). (1263)
• PRODÁM nenoš. elegant. kozačky na vyšším pod-
patku za 300,- Kč, vel. 37, dále stojany na CD za 100,-
Kč a teleskop. kovovou garnyž za 150,- Kč. Tel.: 723

849 469. (1264)
• PRODÁM černé lodičky č. 38, nové pro běžné i spo-
leč. využití, foto pošlu. Tel.: 604 782 643. (1265)
• PRODÁM ložní bavlněnou soupr. na 2 lůžka, pol-
štář 70x90 cm, cícha 140x200 cm, kvalitní, cena 350,-
kč. Tel.: 604 782 643. (1266)

• VYPOMŮŽU s pořezáním paliv. dřeva i větších roz-
měrů, pilu mám, MO a okolí. Tel.: 605 461 857. (1267)
• PRODÁM stojanový ventilátor. Málo používaný
a dobrý stav. Tel.: 606 883 693. (1268)
• PRODÁM velmi starý, neponořovací šicí stroj
zn. Kayser. Stále dobře šije a je i velmi dekorativní.
Cena 1 800,- Kč. E-mail: 44Jann@seznam.cz (1269)
• KOUPÍM svářečku ks 200 do 3 000,- Kč i s el. záva-
dou, dále kovářské kleště, kladiva atd., svěrák stroj.
do 500,- Kč. Tel.. 607 473 245. (1270)
• KOUPÍM vzduchovku vzor 35 nebo 47, hodinářský
soustruh za rozumnou cenu. Tel.: 607 473 245. (1271)
• NABÍZÍM výuku NJ pro všechny věkové kategorie
i různé stupně pokročilosti v Teplicích. Tel.: 777 627
662. (1274)

• HLEDÁM lidi, kteří se účastní spiritist. seance, ráda
bych se připojila, TP a okolí. Tel.: 721 886 251. (1272)
• PRODÁM novou staveb. míchačku typ SM 125. Tel.:
775 507 365. (1273)
• CHTĚLA jsem k Vánocům věnovat 15-18 kg krmení
pro opuštěná zvířata v útulku v Teplicích Proseticích.
Telefonovala jsem za tímto účelem a bylo mi sděle-
no, že tento útulek spadá pod tamní odd. Městské
policie. Přestože jsem při hovoru uvedla, že jsem
86letá důchodkyně se zdravot. obtížemi a omezený-
mi pohybov. schopnostmi, odmítl hovořící můj po-
žadavek odvozu krmení autem s tím, že to musím je-
dině přivézt sama. Vzhledem k mému zdravot. stavu,
tak zůstala zvířátka ochuzena o přilepšené krmení.
Čtenářka Regia z Teplic (adresu i telefon důchodkyně
má redakce k dispozici). (1275)
• PRODÁM fíkus 160 cm, rozvětvený, 300,- Kč vč. ke-
ram. obalu a 170 cm za 100,- kč. Tel.: 728 949 777
(TP). (1276)
• PRODÁM elektrorozvaděč, 3x220, 3x380 V, hl. vy-
pínač na klíč, konec stavby, odběr v Proboštově, lev-
ně. Tel.: 776 779 382 (18-20 h.). (1277)
• PODĚKOVÁNÍ. Chtěl bych touto cestou poděkovat
kolektivu chirurgie nemocnice v Teplicích, vedeném
primařem Ladislavem Němečkem a MUDr. Milanem

Beníčkem, za těžkou a citelně šetrnou operaci, kterou
jsem podstoupil. Dále chci poděkovat též všem dal-
ším lékařům, kteří se podíleli na vyřešení mého prob-
lému zmíněnou operací, především MUDr. Pichlíko-
vi, MUDr. Prajerové 2. interního oddělení
a MUDr. Chaled z gastroendoskopie. Poděkování pa-
tří též kolektivu lékařů a zdravotních sester chirur-
gického oddělení, kteří se mi věnovali v pooperační
péči a maximálně se vynasnažili zpříjemnit mé těž-
ké a krušné pooperační chvíle. Děkuji i mým přáte-
lům a známým, kteří mně ulehčovali nelehké chvíle
při pooperační hospitalizaci i následném domácím
léčení, konkrétně Jolaně Pospíchalové, Ing. Dagmar
Kleinové a Pavlu Kovářovi. Vděčný pacient Jiří Ježek,
Teplice-Řetenice
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• PRODÁM měsíc starý Bioptron Com, PC 14 990,-
Kč, nyní 9 900,- Kč, orig. zabalen. Tel.: 775 845 992.
(12301)
• PRODÁM inhalátor zn. Beurer IH 20 vhodný pro ast-
matiky a nemoci CHOPN, PC 1 500,- Kč, nyní 700,- Kč.
Jako nový. Tel.: 605 875 261. (12302)
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