
magazín Březen 2018 / náklad 25 000 výtisků

www.iregio.czVychází zdarma měsíc co měsíc již 28 let!

Děčín
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ZVOLTE 
PIRELLI 
A ZÍSKEJTE 
KONTROLU

Akční ceny pouze u nás!

s DPH195/65R15 91H za 1 250,- Kč
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PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI2
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• Seřizovač - operátor

• Nástrojař

• Vedoucí MPC haly

• Kontrola kvality

• LSS specialista

• Strojní zámečník

• Elektrikář
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DOBROVOLNÉ DRAŽBY
které se uskuteční dne 22. 3. 2018 od 8,00 hodin
 na Krajském úřadě Ústeckého kraje, budova A, sál. č. 460

Bližší informace lze získat na www. kr-ustecky.cz nebo tel. č. 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

Pozemek p.č. 
4400/140
o výměře 1180 m2,
k.ú. Ústí nad 
Labem, Kočkov, 
zapsaný na 
LV č. 11236.
Nejnižší podání: 
1.650.000,- Kč
Dražební jistota: 
165.000,- Kč 

Pozemek p.č. 412/1 
o výměře 2067 m2, 
pozemek st. 267 
o výměře 508 m2, 
součástí je stavba: 
bez čp/če, pozemek st. 
386 o výměře 101 m2, 
součástí je stavba bez 
čp/če, k.ú. Oldřichov 
u Duchcova, zapsané 
na LV č. 325.
Nejnižší podání: 
2.996.540,- Kč
Dražební jistota: 
299.654,- Kč

Prohlídky 
- pozemek je volně přístupný

Pozemek p.č. 232/2 
o výměře 225 m2, 
součástí je stavba: 
Újezdské Předměstí 
č.p. 281, pozemek 
p.č. 232/1 o výměře 
485 m2, k.ú. Bílina-
Újezd, zapsané 
na LV č. 3165.
Nejnižší podání: 
990.000,- Kč
Dražební jistota: 
99.000,- Kč

Prohlídky dne 6.3.2018 a 15.3.2018 
od 10:30-11:00 hod.

Prohlídky dne 6.3.2018 a 15.3.2018 
vždy od 11:30-12:00

Pozemek p.č. 874/6 
o výměře 2271 m2 
(oddělen GP z 
pozemku p.č. 874/2), 
k.ú. Dubí u Teplic, 
zapsaný na 
LV č. 1959.
Nejnižší podání: 
567.750,- Kč
Dražební jistota: 
57.000,- Kč

Prohlídky dne 8.3.2018 a 13.3.2018 
vždy od 09:00-9:30 hod.

Pozemek st. 23/2 o výměře 1508 m2, součástí je 
stavba: Údlice č.p. 1, pozemek p.č. 80 o výměře 
2269 m2, k.ú. Údlice, zapsané na LV č. 1240 + 
vnitřní vybavení (kuchyň a pokoje).

Nejnižší podání: 8.900.000,- Kč
Dražební jistota: 890.000,- Kč

Prohlídky dne 6.3.2018 a 15.3.2018 
vždy od 09:00-10:00 hod.

Bývalý barokní zámek v obci Liběšice na 
Litoměřicku – tvořený nemovitými věcmi 
(budovy a pozemky) zapsanými na LV č. 250 pro 
k.ú. Liběšice u Litoměřic.

Nejnižší podání: 35.000.000,- Kč
Dražební jistota: 3.500.000,- Kč

Prohlídky dne 8.3.2018 a 13.3.2018 
vždy od 12:00-13:00 hod.
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KRAJSKÝ
KALEIDOSKOP

 O nejkrásnější Krušnohoří
Destinační agentura Krušné 

hory vyhlašuje tradiční letní sou-
těž pro všechny nadšené fotografy 
a youtubery jak z řad amatérů, tak 
profesionálů. Své snímky a  videa 
zachycující krásy Krušných hor 
můžete zasílat elektronicky na ad-
resu soutezdakh2018@seznam.cz 
a to v termínu od 1.1. 2018 do 31. 
8. 2018. Vítězné fotografie a videa 
budou vybírána odbornou poro-
tou a veřejností. Z vítězných foto-
grafií bude vytvořen kalendář pro 
rok 2019 a na vítěze obou kategorií 
čekají také ceny v hodnotě 5000 Kč.

Výstava Rok 1918 
na Ústecku

V  budovách Filozofické fakulty 
UJEP proběhla ve středu 28. února 
vernisáž výstavy Rok 1918 na Ús-
tecku, která je výsledkem výzku-
mu doktorandů katedry historie 
FF UJEP. Výstavy se kromě autorů 
zúčastnili i  představitelé Ústecké-
ho kraje, který vznik výstavy spo-
lufinancoval v  rámci rozsáhlejší 
spolupráce s  UJEP. Na  patnácti 
výstavních panelech se představi-
ly různé aspekty vzniku republiky 
v Ústí nad Labem a okolních ob-
lastech, kde dějiny kráčely poně-
kud jinak, než tomu bylo v centru 
země. Současně s panely byl před-
staven i katalog výstavy. Výstava je 
k vidění v atriu FF UJEP, kde bude 
až do 5. dubna 2018, kdy na fakul-
tě proběhne krajské kolo dějepisné 
soutěže. Výstava se poté kromě 
vybraných gymnázií a  Krajského 
úřadu Ústeckého kraje (29. 10. 
– 3. 12.) představí také v  Seve-
ročeském divadle opery a  baletu 

v Ústí nad Labem (17. 9. – 1. 10.), 
na Hradě v Litoměřicích (4. 12. – 
15. 1. 2019), v  Oblastním muzeu 
v  Chomutově (4. 10. – 5. 11.) či 
na dalších místech regionu.

Světový den ledvin 2018
Na světový den ledvin dne 8. 3. 

2018 bylo otevřeno 26 dialyzač-
ních středisek nefrologických am-
bulancí pro zájemce o  bezplatné 

cích služeb.“Rád bych upozornil, 
že smlouva nebyla vypovězena 
z naší strany, ale stávajícím provo-
zovatelem, který již neměl zájem 
v  aktivitě pokračovat. Kavárnička 
je oblíbeným místem nejen pro se-
tkávání seniorů, ale i další aktivity, 
proto budeme rádi, když se najde 
zájemce o  tuto činnost a  její pro-
voz zůstane zachován,“ sdělil mís-
tostarosta Mgr. Jiří Řezníček.

Webové stránky Mostu 
vyhrály

Na  slavnostním ceremoniálu 
dne 28. února 2018 byly vyhlášeny 
výsledky krajského kola Ústecké-
ho kraje 20. ročníku soutěže Zlatý 
erb. V  Ústeckém kraji je tradičně 
velký počet přihlášených projek-
tů, letos celkem 29, z toho nejvíce 

vyšetření. Prevencí je samozřejmě 
zdravá životospráva, dodržová-
ní pitného režimu, vyvarovat se 
kouření a  nadměrného užívání 
alkoholu. 26letá Tereza Bártová, 
která je bojovnicí a důkazem toho, 
že člověk dokáže i  nemožné má 
s onemocněním a přímém slehání 
ledvin osobní zkušenosti. Nemoc 
která ji připravila o  prsty na  ru-
kou, nohy i ledviny ji i tak nevzala 
to nejdůležitějěší a to chuť žít. Od-
vaha, neskutečná síla a  odhodla-
nost této Osecké dívky je famózní 
a slovy pomalu nepopsatelná

(zdroj: skupina B.Brauna)

Děčínské zahájení 
turistické sezóny

Soutěže pro děti, vlak Triangl, 
který dvakrát pojede trasu Hlavní 

Od května také 
v Litoměřicích MHD 
zdarma

Litoměřice berou životní pro-
středí a  zdraví svých obyvatel 
vážně. Od  května zavádějí měst-
skou hromadnou dopravu (MHD) 
zdarma. A  to i přesto, že poklad-
na města přijde o  statisíce korun 
ročně. „Peníze nejsou všechno. 
Prašnost i  hluk z  automobilové 
dopravy zatěžují město i  občany. 
Musíme podnikat kroky vedou-
cí ke  snížení intenzity dopravy. 
Věříme, že bezplatnou MHD lidé 
začnou více využívat,“ odůvodnil 
starosta Ladislav Chlupáč rozhod-
nutí zastupitelstva města, které 
je v  souladu s  právě zpracováva-
ným Plánem udržitelné mobility. 
Od  zavedení bezplatného jízdné-

nádraží – Prostřední Žleb – Děčín 
východ – Hlavní nádraží, cyklobus 
do  Nebočad, plavba po  Labi, bě-
žecký závod, skvělé kapely, slanění 
Tyršova mostu, půjčování kol, raf-
tů, paddleboardů nebo koloběžek, 
Cargo Gallery, testovací jízdy vozů 
Škoda a  Volkswagen, zajímavé 
stánky s občerstvením nebo malé 
pivovary, to je jen krátký výčet so-
botní akce, která se v Děčíně usku-
teční 24. března.

 

ho si město slibuje zvýšení počtu 
cestujících využívajících MHD 
a  úbytek lidí využívajících auta 
k cestě po městě.

 
Roudnice hledá 
provozovatele Kavárničky 
pro seniory

Sdružení Perspektiva, provo-
zovatel „Kavárničky pro seni-
ory“, oblíbeného místa pro se-
tkávání jednotlivců, zájmových 
skupin i  spolků, vypověděl ná-
jemní smlouvu. Město tak hledá 
provozovatele, který by i  nadále 
umožňoval poskytování stávají-
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měst. První místo v krajském kole 
soutěže Zlatý erb obsadily webové 
stránky města Mostu. Třetí místo 
v  kategorii Smart City a  nejlep-
ší elektronická služba získal web 
Mosteckých listů on-line.

již veřejného osvětlení, nasvícení 
památky, štítu firmy, nebo vlast-
ního obýváku. Pozitivní vlna tmy 
tak postupně oběhne celou plane-
tu - začne na Fidži a končí o den 
později na  ostrově Samoa. Celo-

  
19 elektromobilů 
od skupiny ČEZ 
příspěvkovým organizacím

Ústecký kraj je jedním z partne-
rů projektu ČEZ na podporu elek-
tromobility. Kraj už dva elektro-
mobily několik let využívá. Vozy 
na  elektrický pohon v  hodnotě 
téměř 18 milionů korun teď bude 
mít k dispozici i 14 příspěvkových 
organizací kraje. Ústecký kraj vozy 
obdržel jako věcný dar v  rámci 

 
Hodina země ve Štětí

Město Štětí se v sobotu 24. břez-
na již po osmé připojí k celosvěto-
vé kampani HODINA ZEMĚ, je-
jímž cílem je vyjádřit, že nám není 
lhostejný stav životního prostředí 
a  klimatu. Zapojená města a  ves-
nice po celém světě se symbolicky 
spojí tím, že ztlumí nebo zcela vy-
pnou nasvícení budov či pouliční 
osvětlení. Symbol zhasnutí světel 
má přitáhnout pozornost k  vě-
cem, které klimatické změny způ-
sobují, a  připomenout, že řešení 
je na každém z nás. V době mezi 
20:30 a 21:30 zhasne veřejné osvět-
lení na  Novém náměstí a  v  Bez-
ručových sadech bude zhasnuto 
nasvícení kapličky. Celosvětový 
happening probíhá symbolickým 
hodinovým zhasnutím světel, ať 

světově kampaň pořádá Světový 
fond na ochranu přírody (WWF), 
v České republice pak Ekologický 
institut Veronica.

 Chrám z popela zdvižený 
Ve  čtvrtek 22. února proběh-

lo v  kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v  Mostě slavnostní premi-
érové uvedení nově natočeného 
filmu Chrám z  popela zdvižený. 
Nový film vznikl na  přelomu let 
2017 a  2018, 500 let od  polože-
ní základního kamene a  zaháje-
ní stavby nového chrámu v  roce 
1517. Obsahem filmu je přiblíže-
ní okolností a událostí spojených 
s  kostelem v  dobách středověku 
i  novověku, včetně přesunu kos-
tela z  královského města Mostu 
na nové místo.

Smlouvy o  vzájemné spolupráci 
právě od společnosti ČEZ. „Věřím, 
že nízkoemisní flotilu na elektric-
ký pohon ocení nejen samotné 
organizace, které budou auta vy-
užívat, ale i jejich klienti. Elektro-
mobilitu bereme jako příležitost 
chránit českou přírodu, a  přispět 
tak ke zlepšení životního prostředí 
nejen v Ústeckém kraji, ale v celé 
České republice,“ řekl předseda 
představenstva a generální ředitel 
ČEZ Daniel Beneš.

scbournak.cz



POHÁDKOVÝ BŘEZEN
V GALERII
Výstava Evy Stolařové nazvaná „Život jako v pohádce“ představuje 
12 krásných klasických pohádek, které milovali už prarodiče dneš-
ních dětí a jako bonus tu najdete i 13. komnatu.
„Chtěla bych ukázat dětem, že číst pohádky má stále smysl. Jsou 
nejen krásné, ale je v nich určitá příprava na život. V pohádkách 
se odráží něčí zkušenost. Osobní příběh někoho, kdo neměl úplně 
snadnou životní cestu, ale dokázal překonat překážky a dojít do 
šťastného konce. Proto se jeho příběh vypráví znovu a znovu. 
Lidová slovesnost nám uchovala poklad ve formě příběhů, které nám 
ukazují, že člověk je schopný překonat všechno, že nejsme jediná 
osoba na světě, která musí řešit nějaký problém, prožít nepříjemnou 
situaci, zvládnout překážku, poprat se s osudem. Pomáhá nám si 
uvědomit, jak důležitá je v životě vytrvalost, statečnost nebo pravdo-
mluvnost.“ Eva Stolařová

Vyhněte se mrazivému počasí - co takhle šálek horké čoko-
lády, voňavé vafličky a hlavně skvělá pohádková atmosféra u 
nás v Galerii? To přece nezní vůbec zle! 
Čeká Vás divadelní představení, čtení pohádek s pohádko-
vou babičkou, soutěže, kvíz o ceny a bezva zábava. 
Těšíme se na Vás!“ 
www.zivotjakovpohadce.cz www.galerieteplice.cz

CASTING
ELITE MODEL LOOK 2018
Rok se s rokem sešel a další casting je tu! Srdečně Vás zveme 
na casting do prestižní soutěže Schwarzkopf Elite Model Look 2018.
Všechny líbezné krásky a mladí pánové, nechť přijmou pozvání 
a dostaví se 9. dubna k nám do Galerie! Castingem bude provádět 
topmodelka Denisa Dvořáková!
Těšte se na prima atmosféru a chuť světa modelingu a stylingu. 
Podmínky soutěže www.galerieteplice.cz

Nákupy v srdci Teplic

www.galerieteplice.cz

více než 400 parkovacích míst

více než 80 obchodů
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NOVÁ ČISTÍRNA ODĚVŮ 
Po zimě jistě přijde jarní úklid! Správně a čistě uložené zimní oděvy, plesové šaty, kožíšky, péřov-
ky atd.. to vše už nebude žádný problém. 
Zanedlouho pro Vás totiž zprovozníme novou čistírnu 5asec!
Naleznete jí hned při vstupu z Alejní ulice.

WORKSHOPY S ARKÁDIÍ
A VELIKONOČNÍ FOCENÍ

Jaro je co nevidět tu a Velikonoce také. Proto 
jsme si pro Vás připravili jarní prodej výrobků 
z chráněných dílen a některé maličkosti si může-
te s Arkádií sami vyzkoušet vyrobit. 
Prodej výrobků bude v Galerii probíhat od 19.-29. 
března. Závěrem měsíce pak nebudou chybět ani 
zmiňované workshopy a velikonoční focení! 

Pro více informací sledujte náš web a fb. 
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Oblast leží v  nejsevernějším 
cípu Šluknovského výběžku a  zá-
roveň i  celých Čech, kde žije při-
bližně 30  000 obyvatel. Na  jihu 
a  jihozápadě Mikroregionu zasa-
huje do Chráněné krajinné oblasti 
Labské pískovce, na  jihu rovněž 
do  Národního parku České Švý-
carsko. Společně s Národním par-

století. Podmínky pro další vývoj 
po  druhé světové válce zkompli-
kovalo vysídlení a  následně neú-
plné osídlení odlehlé oblasti, kde 
je i  podnebí drsnější než v  jiných 
částech severních Čech. V  sou-
časné době se daří rozvíjet spolu-
práci mezi jednotlivými obcemi 
Šluknovska, takže se oblast návrací 

Šluknovský výběžek v  severních Čechách zůstával 
kvůli své zvláštní poloze a odlehlosti vždy poněkud 

stranou. Do  Děčína je odsud daleko, do  Liberce ještě 
dál. Snad právě proto zde v roce 2000 vznikl dobrovolný 
svaz obcí pod souhrnným názvem Mikroregion Sever.

Šluknovský výběžek

Mikroregion Sever
československého státu, jehož sté 
výročí si právě letos připomíná-
me. K  uctění historické události 
byl vybudován na  jižním okraji 
města nový památník. Pomník 
v  parku je zasvěcen popraveným 
vůdcům, další dokumenty a  pa-
mátky soustřeďuje rumburské 
muzeum.

kem Saské Švýcarsko na německé 
straně tak spoluvytváří geogra-
fický a krajinný celek evropského 
významu. Také se jedná o  úze-
mí s  možná nejčistším ovzduším 
v celé České republice.

PŘÍRODA, LIDOVÉ 
STAVITELSTVÍ A ROZVOJ 
REGIONU

Přírodní krásy severočeské vý-
spy jsou dány členitostí a rozmani-
tostí zdejší krajiny. Dobře značená 
síť turistických cest umožňuje po-
hodlně poznávat množství pří-
rodních zajímavostí, kulturních 
památek, pohostinných hospůdek 
i  řadu rozhleden, majestátních 
svědků času. Při návštěvě Mikro-
regionu Sever nelze opomenout, 

že Šluknovsko představuje charak-
teristické území styku tří oblastí 
- české, saské a  lužické. Typickým 
prvkem lidového stavitelství je 
hrázděný dům s  podstávkou. Již 
v 16. století se tady začali lidé ori-
entovat na zpracování lnu a výro-
bu plátna, které dosáhlo největšího 
rozmachu v  poslední třetině 19. 

Ústeckého kraje 
tvoří pozoruhodný

várního i letoviskového charakte-
ru. Trvalé a významné místo v dě-
jinách našeho státu mu zajistila 
známá vzpoura českých přísluš-
níků rakousko-uherské armády, 
která zde vypukla v  květnu roku 
1918. Vzpoura byla sice potlače-
na a její vůdci popraveni, ale jako 
jeden z prvních velkých vnitřních 
otřesů přispěla ke zhroucení mo-
narchie a ke vzniku samostatného 

Pohled na Šluknov

Celkový pohled na Rumburk a jeho okolí

mezi ostatní prosperující regiony 
České republiky.

AGLOMERACE A HISTORIE
Město Rumburk patří mezi nej-

starší průmyslová střediska v Če-
chách a vytváří ve východní části 
Šluknovského výběžku téměř 
souvislou aglomeraci sídlišť to-
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KRAJ PAMÁTEK
Ze seznamu kulturních a  pří-

rodních památek i  jiných za-
jímavostí lze v  Mikroregionu 
upozornit na  mnohé. V  nejlid-
natějším Rumburku stojí za po-
všimnutí vzácné umělecké dílo 
Jana Lukase Hildebrandta - Lo-
retánská kaple v  areálu bývalé-
ho kláštera, postaveného v  roce 
1690. K  dalším významným 
památkám patří zrestaurovaný 

Významný památkový objekt představuje rumburská Loreta

konvent kapucínského klášte-
ra, na  Lužickém náměstí raně 
barokní morový sloup z  roku 
1681, děkanský kostel svaté-
ho Bartoloměje z  roku 1352, 
vesnická památková rezervace 
ve Šmilovského ulici i 15 metrů 
vysoká rozhledna Dymník neda-
leko Rumburku, která poskytuje 
krásný pohled na Lužické hory.

Město Šluknov je pozoruhod-
né zase svojí dominantou - ba-
rokním kostelem, kašnou z  roku 
1798, vyrobenou z  jednoho kusu 
kamene, a množstvím přírodních 
i  stavebních památek v okolí. Za-
jímavé kostely nejrůznějších slohů 
naleznete dále v dolní Poustevně, 

v  Jiříkově, Filipově, Lipové, Lo-
bendavě, Mikulášovicích, Starých 
Křečanech, ve  Velkém Šenově 
i  ve Vilémově. Při svém putování 
spatříte rovněž pozoruhodné kap-
ličky, křížové cesty, zámky nebo 
jejich zbytky, různé sochy a  sou-
soší, rozhledny, svérázné kopce, 
zvláštní pískovcové útvary či ka-
meny, zrovna tak jako architektu-
ru všeho druhu.

Na  poměrně malém území tak 

Jiříkov

máte k  dispozici tolik poutavých 
objektů, co jinde nemají ani v ce-
lém širokém kraji. O tom, že Mi-
kroregion Sever patří nejen svou 
polohou ke  zcela jedinečným, 
svědčí množství přijíždějících tu-
ristů během roku, ale také to, že 
zde v celém okolí má svá letní síd-
la a  chalupy řada prominentních 
osobností z  různých částí České 
republiky. A tak v tomto nejsever-
nějším koutě Čech můžete potkat 
známé herce, zpěváky, malíře, 
tanečníky, baviče i  další umělce, 
včetně vyhlášených lékařů, politi-
ků a podnikatelů. Zkrátka a dobře 
- návštěva Šluknovska stojí oprav-
du za to.  Pavel Kovář

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem
Telefon: 475 284 611
www.fse.ujep.cz

Individuální přístup, propojení studia s praxí, zapojení do školních 
i  mezinárodních projektů, možnost vycestovat do  zahraničí, 
kulturní i  sportovní akce. Vše pod jednou střechou na  Fakultě 
sociálně ekonomické UJEP.
Skvěle Vás připravíme na  vstup do  profesního života, ať už 
v podnikatelské sféře nebo ve státní správě a samosprávě.
Studenti pro nás nejsou jen anonymní čísla.
Sledujte dění kolem nás na facebooku :)

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční a kombinovaná forma studia
PROGRAM OBOR
  Ekonomika a management Ekonomika a management
  Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa
  Sociální politika a sociální práce Sociální práce

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia 
PROGRAM OBOR
  Ekonomika a management Ekonomika a management
  Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná správa
  Sociální politika a sociální práce Řízení v sociální práci

DOKTORSKÉ STUDIUM
PROGRAM OBOR
  Hospodářská politika a správa Aplikovaná ekonomie a správa

T382004

Silniční a odtahová služba

Tyršova 95, 417 03 Dubí 3, tel. 417 578 088
 Mobil 602 287 065
 www.odtahteplice.cz
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Dnes už je po  letech, kdy není 
tento dům obýván, bohužel veta 
po  někdejším půvabu a  eleganci. 
Uprostřed trojlístku kdysi velice 
reprezentativních budov stojí sho-
ra zmíněná knihovna, o  jejíž his-
torii se rozepíšeme dále. Poslední 
dům se kdysi nazýval vila Augus-
ta a  jejím majitelem byl továrník 
Siegmund Blumberg. Po roce 1950 
sloužila řadu let městské poliklini-
ce a při stavebních úpravách, které 
ji k  tomuto účelu přizpůsobovaly, 
vzaly za své půvabné detaily exte-
riéru, které vilu řadily mezi neje-
legantnější domy ve  městě. Před 
pár lety už z ní zbývala jen ubohá 
ruina, ale naštěstí se v  poslední 
době dočkala investora a  vrací se 
postupně k  životu a  své původní 
kráse.

Avšak jakou historii má budo-
va knihovny? Byla kdysi vysta-
věna jako chlapecké reálné gym-
názium v  letech 1875 až 1876. 

Pozoruhodné stavby našeho kraje

Z  25. dubna 1875 se dochovala 
žádost, podepsaná tehdejším sta-
rostou města Karlem Uherrem, 
o  stavební povolení k  postavení 
městského nižšího reálného gym-
názia na městském pozemku mezi 
Lípovou (tehdy Lindenstrasse) 
a  Čelakovského (Schillerstrasse) 
ulicí, vedle vily Augusta. Zajíma-
vé je, že se na  pozemku a  v  jeho 
okolí tehdy nacházela takzvaná 
Kratzmannova botanická zahrada. 
Eduard Josef Kratzmann byl lékař 
a botanik, který v Teplicích půso-
bil jako lázeňský lékař. Povolení 
ke stavbě bylo vydáno už 7. května 
1875 a v prosinci téhož roku byla 
stavba dokončena! Vraťte se, pro-
sím, k začátku tohoto odstavečku 
a  znovu si porovnejte uvedená 
data. To byl, panečku, kvapík!

V  září 1876 bylo gymnázium 
otevřeno, k dispozici bylo pět uče-
ben, kreslírna, knihovna, labora-
toř, kabinety a  ředitelna, žáci se 
rekrutovali většinou z rodin továr-
níků, obchodníků, lékařů, právní-
ků, úředníků či učitelů. Nábožen-
ství nehrálo roli, ve  třídách byli 
společně katolíci, židé i evangelíci. 
V devadesátých letech už kapacita 
školy nedostačovala, v  září roku 
1894 bylo slavnostně otevřeno 
nové reálné gymnázium na vrchu 
Mont de Ligne, dnešní Obchodní 
akademie. 

Budovu bývalého gymnázia 
koupil úspěšný průmyslník pan 
Martin Grohmann, spolumajitel 
podniků v Bystřanech, v Benešově 
(barvírny a  přádelny) a  uhelných 
dolů (Jezeří, Dřínov, Nechvali-

ce). Jednalo se o vysoce váženého 
občana Teplic, který podporo-
val mnoho prospěšných spolků 
a  sdružení. Působil v  městském 
i  okresním zastupitelstvu, ve  vý-
boru spořitelny a  angažoval se 
v  mnoha ohledech ku prospěchu 
města. 

Zachovala se žádost nového ma-
jitele o povolení k přestavbě domu 
pro obytné účely z 1. srpna 1894. 
Nejmarkantnější změnou bylo 
zrušení stávajícího vchodu v prů-
čelí budovy, kde byla vybudována 
veranda a terasa, schodiště a vstup 
byly umístěny na levou stranu ob-
jektu. Nejpodstatnější ovšem byla 
změna charakteru domu, který 
se změnil na  reprezentativní ro-
dinnou vilu. Při přestavbě získa-
la prvky, pro které byla později 

V teplické Lípové ulici, která sleduje linii staré cesty, 
spojující lázeňské Teplice se Šanovem, sídlí už více 

než sedmdesát let v jedné z novorenesančních vil zdej-
ší knihovna. Míříte-li směrem od centra Teplic, míjíte 
 vlevo tři vily, vystavěné v sedmdesátých a osmdesátých 
letech 19. století. První z nich, usazená v rozlehlé zahra-
dě, patřila po roce 1880 továrníku Leopoldu Birnbau-
movi, později tu bydlela průmyslnická rodina Rindsko-
pfů a naposled ji využívala pobočka Čechofrachtu. 

Z nejkrásnějších novorenesančních vil –
TEPLICKÁ KNIHOVNA
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prohlášena kulturní památkou. 
Však také je nádhernou ukáz-
kou uměleckořemeslných prací té 
doby. Obdiv si zaslouží řezbářské 
práce na dubovém obložení, stro-
py s bohatou štukovou výzdobou, 
obklady z umělého mramoru, so-
chy v  interiéru i  exteriéru, malby 
na  sklech oken, schodiště a  vit-
rážové okno v  pozadí, nástropní 
malba na  klenbě nad schodištěm 
nebo třeba kované zábradlí, kte-
ré toto schodiště rámuje. Úžasné 
prostředí, které využili přede dvě-
ma lety i tvůrci televizní dramatic-
ké série Bohéma k natočení něko-
lika záběrů.

Rodině Grohmannů patřila vila 
v  Lípové ulici až do  konce druhé 
světové války. Poslední majitel 

byla založena Jiráskova knihovna 
v Teplicích - Trnovanech a její kni-
hovní fond byl po okupaci pohra-
ničí odvezen do Prahy, kde přečkal 
druhou světovou válku; po  válce 
se pak stal základním fondem při 
obnovení české knihovny v Tepli-
cích. K  dalšímu jeho rozvoji při-
spívali svými dary jak jednotliv-
ci, tak i  knihkupci a  nakladatelé 
z celé republiky.

V  prvních poválečných letech 
měla knihovna oddělení pro do-
spělé čtenáře, oddělení pro mládež 
a  také loutkovou scénu pro děti. 
V  roce 1950 se stala knihovnou 
okresní, o  pár let později se rov-
něž rozrostla o  hudební oddělení 
a později byla otevřena také čítár-
na a  studovna. V  průběhu let se 

Arwed Grohmann byl po  válce 
i se svou ženou z domova vyhnán 
a  na  odchodu z  města, k  jehož 
rozvoji jeho rodina tak význam-
ně přispěla, byl zmlácen do  krve. 
Grohmannové odešli do  Rakous-
ka, kde jejich potomci žijí dodnes. 
Před pár lety někteří příslušníci 
rodiny knihovnu opakovaně na-
vštívili, prohlédli si současnou 
podobu budovy a  zavzpomínali 
na  své předky i na  léta, která zde 
rodina prožívala.

Od  roku 1946 užívá budovu 
teplická knihovna. Byla zříze-
na v  říjnu 1945, nejprve se síd-
lem ve  Školní ulici, a  navazovala 
na činnost knihoven, které v Pod-
krušnohoří vznikaly a působily již 
ve druhé polovině 19. století jako 
součást českých menšinových 
spolků. První česká lidová knihov-
na v Teplicích vznikla v roce 1900 
sloučením spolkových knihoven 
Sokola, České besedy a  Národní 
jednoty severočeské. V  roce 1921 

samozřejmě měnila organizačně 
i  svou nabídkou, přizpůsobovala 
se změnám potřeb svých uživa-
telů, byla zapsána do  seznamu 
nemovitých kulturních památek. 
Od roku 2003 je příspěvkovou or-
ganizací Statutárního města Tepli-
ce, nese nový název – Regionální 
knihovna Teplice. Nyní  prožívá 
postupně své znovuzrození nejen 
po stránce odborné, ale i z hledis-
ka svého exteriéru a interiérů. Jak 
rádi slýcháme obdiv návštěvníků 
knihovny, uživatelů našich služeb, 
lázeňských hostů, tuzemských 
i zahraničních turistů. Jejich „ách“ 
nás těší, ale také zavazuje.

PhDr. Ivana Slunéčková, ředitelka
Regionální knihovny Teplice 

s využitím podkladů
Mgr. Pavlíny Bouškové,

kurátorky sbírek historie
a historické fotografie
Regionálního muzea 

v Teplicích

TEPLICE

Turistické informační centrum
Benešovo nám. 840, 415 01 Teplice

Tel.: +420 417 510 666 - 8
Fax: +420 417 510 665

e-mail: tic@teplice.cz
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V Ústeckém a Libereckém kraji 
již 25 let působí vodohospodářská 
společnost Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s. (SčVK), která je 

taci moderních technologií pro 
úpravu a  čištění vody. Společnost 
zajišťuje i řadu dalších činností, ze-
jména projekční a inženýrské čin-

Vodohospodáři
letos přiblíží
Světový den vody i úplně nejmenším

Měsíc březen znamená pro vodohospodáře oslavy 
Světového dne vody. 22. březen byl v  roce 1992 

na  Mezinárodní konferenci 
OSN o  vodě a  životním pro-
středí v  Rio de Janeiru vy-
hlášen Světovým dnem vody. 
Svátek si klade za  cíl připo-
menout veřejnosti význam vody. Ten letošní je zaměřen 
na důležitost přírody pro vodu.

ním roce připravují akce ke Světo-
vému dni vody na mnoha místech 
provozovaného území. Sváteční 
den i následující den bude společ-
nost propagovat důležitost pitné 
vody na  stáncích v  obchodním 
centru Fórum v  Ústí nad Labem 
a v Liberci v OC Nisa. 

Pro školní družiny připravi-
la společnost soutěž na  ochranu 
přírody a  v  ní žijících živočichů. 
Děti budou, dle instruktáže, z do-
daného materiálu vyrábět hmy-
zí domky, které následně umístí 
do  přírody. Úkol nebude jedno-

duchý, neboť hodnoceno bude 
nejen umístění hmyzího domečku 
do  přírody, ale i  básnička, kterou 
žáci v  družinách složí. Ochrana 
přírody je pro vodu velmi důleži-
tá a touto cestou ji vodohospodáři 
žákům připomenou. 

Stejně jako každý rok počína-
je 22. březnem vodohospodáři 
otevřou dveře na  provozovaných 
čistírnách odpadních vod a úprav-
nách vod a  zájemci o  prohlídku 
s  odborným výkladem budou 
mít možnost si rezervovat termín 
na  jednom z  uvedených kontak-
tů: telefonní čísla 840111111, 
601267267, e-mail info@scvk.cz. 
Těchto kontaktů mohou školy vy-
užít i budou-li mít zájem o před-
nášku na téma voda, které se kaž-
doročně pořádají. 

V  letošním roce bude svátek 
vody symbolicky připomenut 
i těm nejmenším. SčVK připravily 
pro děti z kojeneckých ústavů Ús-
teckého i Libereckého kraje zubní 
kartáčky, se kterými budou mít 
i ony zážitky s vodou. 

Širokou veřejnost SčVK ve spo-
lupráci se Scholou Humanitas 
osloví již po devatenácté foto sou-
těží tentokrát na téma „Když voda 
promluví“.

druhou největší vodohospodář-
skou společností v  ČR. Délkou 
provozovaných sítí představuje 
největší společnost v zemi. Společ-
nost poskytuje komplexní servis 
v  oblasti výroby a  dodávky pitné 
vody a následného odkanalizování 
a čištění odpadních vod. Zásobuje 
1,1 mil. obyvatel na  území Libe-
reckého a Ústeckého kraje, v Roz-
tokách u  Prahy a  ve  Špindlerově 
Mlýně. Společnost má 1  714 za-
městnanců. Provozuje 81 úpraven 
pitné vody a  211 čistíren odpad-
ních vod. Je na špičce v implemen-

nosti pro průmyslové zákazníky 
i zákazníky z řad municipalit, dále 
průmyslový outsourcing, nebo re-
alizaci vodohospodářských staveb 
„na klíč“, provádění laboratorních 
analýz a další činnosti. 

Zásadní důraz klade společnost 
na spokojenost zákazníků a úspo-
ru času při vyřizování jejich po-
žadavků. Společnost je držitelem 
diamantového certifikátu ISO 
za plnění norem v oblasti kvality, 
BOZP, životního prostředí a  ma-
nagementu energií. 

Vodohospodáři SčVK v  letoš-



Jde přímo o KURO GYM v Oseku, kdy se stal 
z učedníka sám učitel. Bc. David Kubát, které-
ho následně vyzpovídám je jeho zakladatelem, 
provozovatelem, styčným bodem a  samozřej-
mě trenérem. Čemu přesně se v tomto sportu 
můžete naučit, jaká je k němu cesta, proč a kdy 
vznikl? Zeptala jsem se přímo Davida.

V  první řadě, mohl by jsi Davide čtená-
řům říci co znamená slov GYM a jaké sporty 
skrývá zahrnuje KURO GYM, jste i závodně 
zaměřeny?

Gym je vlastně jiný název pro tělocvičnu. 
Konkrétně KURO GYM se zabývá trénová-
ním muay thai (také nazývá jako thajský box. 
Je to bojové umění 8-mi končetin, ve kterém 
se používají údery rukou, kopy nohou , údery 
lokty a údery koleny), kickboxingu a klasické-
ho boxu. KURO GYM je registrovaný u asoci-
ace CMTA (česká muaythai asociace) a ČSFU 
(,český svaz full-contactu a ostatních bojových 
sportů ) kde pravidelně závodíme. 

Zajisté začátky neminuly ani Tebe, vzpo-
meneš si kde byly a čemu ses naučil? A jak ně 
s odsupem času vzpomínáš?

Když mi bylo 15 let odešel jsem z  karate 
a  začal jsem se věnovat muay thai, protože 
u  karate mi chyběl kontakt. Je to už 22 let 
zpátky  kdy jsem měl první zápas v  muay 
thai. Mým trenérem a  zároveň i  vzorem byl 
vždycky Radek Pastír. On mě naučil vše co 
umím, on byl má inspirace. Jeho tvrdý a ne-
kompromisní styl boje mě natolik pohltil, že 
i  do  současné doby tímto stylem trénuji své 
svěřence. Na našem boji v ringu jde vidět za-
rputilý – buldočí styl. My soupeře tlačíme, my 
si držíme střed ringu. 

Kde se zrodil nápad, že budeš trenér a co 
vše si musel podstoupit?

Celou dobu jsem trénoval sám se synem 

a výsledky byly vidět. Postupně nás začali oslo-
vovat lidé, kteří chtěli začít také chodit. Rozho-
dl jsem se založit takový oddíl, kde bude parta 
nadšenců trénovat. Postupem času přibývalo 
víc a víc lidí, protože jsem se rozhodl dát tomu 
nějakou profesionalitu tzn., že jsem oficiálně 
založil klub a udělal si trenérskou licenci nej-

dříve u asociace ČBA (klasický box) a posléze 
i u asociace CMTA (muay thai). 

Založit vlastní GYM není jen tak... co Tě 
k tomu vedlo?

První taková myšlenka se zrodila na trénin-
kovém kempu v Thajsku, kde jsem byl se svým 
synem v březnu 2017. Po návratu jsme začali 
trénovat spolu a pak to šlo dál jak už jsem od-
povídal.

Proč zrovna v Oseku a jak dlouho tam fun-
guje?

V Oseku bydlím, proto jsem se rozhodl prá-
vě pro město Osek. Nelíbilo se mi, že vidím 
venku jak se poflakují děti. Pamatuji si, že mi 

tenkrát nikdo nevěřil, 
že může v  tak malém 
města jako je Osek 
fungovat gym zamě-
řený na  tak speciální 
sport jakým muay 
thai je. Dneska se těm 
lidem směju, proto-
že můj gym funguje 
skvěle, máme super 
návštěvnost a  super 
výsledky. Do  gymu 
dojíždí lidi z  Teplic, 
Duchcova, Litvínova, 

Lomu a samozřejmě mám spoustu členů právě 
z Oseka. U nás jsou tréninky opravdu tvrdé a já 
se věnuji všem individuálně. Není typ trenéra, 
který se věnuje pouze závodníkům a nebo hrst-
ce vyvolených. Ve všech se snažím probudit to 
lepší já. Další naší výhodou je to, že členové 
klubu neplatí tréninky, ale platí pouze členské 
příspěvky ve výši 300 korun měsíčně. Když si 
vezmu, že jsou tři tréninky týdně, tak trénink 
člena vychází na cca 25 korun a takovou cenu 
nenabízí prakticky žádný jiný gym. 

Kolik máš svěřenců? Můžeš se pochlubit 
s nějakými úspěchy?

V  současné době mám nějakých 30 členů, 
samozřejmě né každému tento tvrdý sport sed-
ne. Někdo si vyzkouší pár tréninků a zjistí, že 
muay thai je dřina, že to nejsou šachy a skončí. 
Na druhou stranu mi zase přijde někdo nový. 

Když se ohlédnu zpětně, tak můj skromný od-
had je, že z  10 lidí vydrží u  muay thai cca  3. 
V  gymu mám juniorského mistra republiky 
v  K1 (oproti muay thai, se nesmí používat 
lokty a smí se dát pouze jedno koleno v klin-
či) z  roku 2017 a  juniorského vítěze světové-
ho poháru v K1. Mezi další ocenění patří třetí 
místa na  mezinárodním turnaji v  muay thai 
a  také máme spoustu vítězství na  přestižňích 
galavečerech. Náš gym je prostě plný pohárů 
a medailí . 

Vím, že vše děláš bez nároku na  honorář 
jak financuješ samotný běh Gymu, co proná-
jem prostor, vybavení, pomůcky k samotné-
mu treninku, prezentaci atd. atd.?

V první řadě bych rád poděkoval panu Mi-
lanu Kafanovi, který nám poskytl prostory pro 
vybudování gymu. Pronájem platím z  člen-
ských příspěvků. Vybavení máme na  profesi-
onální úrovni. Většinu vybavení financuji ze 
svých prostředků, protože zatím se nenašel 
žádný případný sponzor, který by se chtěl po-
dílet na rozvoji mládeže. Velmi rád bych rozší-
řil tréninkovou plochu, vybudoval nové pod-
lahy a případně časem postavil i ring. Ale vše 
je dnes o financích, kterých je nedostatek nebo 
nejsou vůbec.

Děkuji za  Tvou otevřenost a  na  závěr - 
chtěl bys něco vzkázat čtenářům případně 
oslovit i potenciální sponzory?

Rád bych přivítal nové nadšence, kteří by 
si chtěli vyzkoušet trénink v  KURO GYMU, 
které jsou vždy úterý, čtvrtek a  neděle a  to 
od  17.00 hod. děti a  mládež a  od  18.30 hod. 
dospělí. Sídlíme v areálu truhlárny Kafan pod 
DDM na adrese Osek, Dolnonádražní 121. 

Také bych rád oslovil případné sponzory či 
sportovní nadšence, kteří by nám chtěli pomo-
ci finančně nebo materiálně. Každá pomoc se 
nám bude hodit. Nabízíme reklamu v samot-
ném gymu i na klubových – zápasových tren-
kách. Naleznete nás na FB pod názvem KURO 
GYM Osek z.s. A pro ty co raději dělají činy je 
tu číslo účtu 2401266765/2010. DĚKUJEME! 

Redaktorka a člen KURO GYM 
Magda Mašková

O bojových sportech v Oseku

V  dnešní době je mnoho zájmových kroužků a  sportů, které jsou dostupné 
a  prospěšné z  hlediska kondice, vnímání kolektivu, družnosti, férovosti 

i využití volného času a dokonce také obrany. Čímž jsou povětšinou bojové sporty. 
A těm nebo spíše jednomu z nich, bych ráda věnovala pár slov.
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DŮM KULTURY
Mírové nám. 2950, tel.. 417 515 940

15. března od 19.00 hodin
 SYMPHONIC QUEEN
20. března od 19.00 hodin
 AUDITE SILETE
  Renomovaný smíšený pěvecký sbor z Boho-

sudova pod vedením sbormistryně Vlasty 
Holíkové.

22. března od 19.00 hodin
 6. ABONENTNÍ KONCERT CYKLU A
23. března od 19.00 hodin
 ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY 
 s PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ
  Známý český režisér Zdeněk Troška vypráví 

nejen o filmech, které všichni známe, ale i o 
jídle a dietách, žrádle a dobrotách ve všech 
podobách. 

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

14. března od 10.00 hodin
 VIVAJUMP - TANČÍM SE SVÝM OSUDEM
  Taněčně-divadelní představení připravené 

sekcí moderny tanečního klubu.
16. března od 20.00 hodin
 MAŠKARNÍ PLES
 KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA
  Tradiční rej masek všeho druhu v prosto-

rách malého sálu a kavárny.
18. března od 10.30 hodin
 ČERTŮV ŠVAGR
 Dětský muzikál na motivy B. Němcové.
19. března od 19.00 hodin
 SLAST
  Komeide. 
25. března od 17.00 hodin
 LEA 2018
  Čtvrtý ročník multikulturního festivalu pro-

pojující divadlo, hudbu a tanec.

26. března od 19.00 hodin
 KRYŠTOF - JENOMPÍSNIČKYTOUR 2018
  Po deseti letech se kapela Kryštof vrací do 

divadelního prostředí.  
27. března od 19.00 hodin
 JAKUB SMOLÍK s kapelou
28. března od 19.00 hodin
 PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY
  Komedie.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Zámecké náměstí 14, tel.. 412 359 000

VÝSTAVY
do 8. dubna - Jízdárna
 VÝSTAVA XXL
  Výstava prezentuje to NEJ z přírodověd-

ných, archeologických, historických a kni-
hovních depozitářů teplického muzea. 

15. března v 17 hodin - Jízdárna 
 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
 VÝSTAVY XXL
  Podrobnější seznámení s vystavenými ex-

ponáty a prací muzejních oddělení.
od 29. března
 SVĚT KOSTIČEK LEGO 2 
  Druhá a ještě lepší výstava pestrobarevných 

kostiček ze stavebnice LEGO. 
30. 3. až 29. 4. - III. výstavní místnost
 OBRAZY PETRA FEJFARA
  Výstava snových olejomaleb v impresionis-

tickém stylu.

Exponát měsíce
 GIACOMO CASANOVA
  Připomenutí spisovatelské práce proslulého 

Giacoma Casanovy. 

KRUŠNOHORSKÁ HRAČKA
  Upozorňujeme na nový dokument o firmě 

NBW s.r.o. v Nové Vsi v Horách, která je po-
sledním výrobcem dřevěných předmětů a 
hraček na české straně Krušných hor. Film 
vznikl v rámci projektu dokumentace tra-
diční lidové kultury.

ZÁMECKÉ A MUZEJNÍ EXPOZICE
  Turistická sezóna na teplickém zámku zi-

mou nekončí! Upozorňujeme návštěvníky, 
že expozice na teplickém zámku jsou ote-
vřeny i v zimě a to denně kromě pondělí od 
10 do 17 hodin. 

BADATELSKÉ DNY
  Badatelům je muzeum a především jeho 

knihovna otevřeno vždy v úterý a ve čtvrtek 
od 9 do 15 hodin.

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM

PLANETÁRIUM. 
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI!!!
14. března v 19.00 hodin
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ
18. března ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
18. března v 19.00 hodin 
 HRA SVĚTEL A STÍN
21. března v 19.00 hodin
 MYTHOLOGIE JARNÍ OBLOHY
25. března ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
25. března v 19.00 hodin 
  HVĚZDNÉ NEBE + HISTORIE HUBBLEOVA 

VESMÍRNÉHO DALEKOHLEDU
28. března v 19.00 hodin
 BŘEZNOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA

CAFÉ NOBEL:
  Další setkání se zajímavým tématem a  za-

jímavou osobností vědy se uskuteční 
v  teplickém planetáriu v  Koperníkově ulici 
ve  čtvrtek 15. 3. 2018 od  18:00. Přednášet 
přijede paní Mgr.  Julie Nekola Nováková 
a téma zní Pestrý svět exoplanet.

HVĚZDÁRNA
  JE Z DŮVODU REKONSTRUKCE PRO VEŘEJ-

NOST UZAVŘENA.

TEPLICE

R330035

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

www.vyhodnereality.cz

nabízí

Zajištění stravování
pro Vaše zaměstnance
s kompletním servisem včetně
zajištění provozu kantýny

Cateringové služby na míru 

Cukrárenská výroba
přímo v jídelně U Kantora
pro širokou veřejnost od 60,- Kč 

Speciální Velikonoční nabídka
Velikonoční beránek
od 40,- Kč

Kontakt:  kantor@sostp.cz
 Telef.: 417 538 624  www.sostp.cz/kantor

Stravování
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KULTURNÍ CENTRUM
20. března v 17.00 hodin, učebna KC
 DÁMSKÝ KLUB-TVOŘENÍ 
 PRO RADOST
 Pravidelné setkání žen.
20. března v 17.00 hodin, KC
 TANEČNÍ PODVEČER 
 S KRUŠNOHORKOU
21. března v 17.00 hodin, Obřadní síň 
 DIALOG POEZIE S HUDBOU
 Křest sbírky španělského básníka.
24. března ve 14.00-18.00 hodin, Kino Lípa
 VÝSTAVA VELIKONOČNÍCH 
 A JARNÍCH DEKORACÍ
  Pro děti bude připraven „Dětský mini bio-

graf“ a soutěže.
24. března v 15.00 hodin, Kulturní centrum
 DĚTSKÁ KLAUNOVSKÁ SHOW
  Maškarní karneval plný tance, soutěží a ba-

lónků.
27. března v 19.00 hodin, Kino Lípa
 NA STOJÁKA
 Stand up comedy show.
29. března v 19.00 hodin, Valdštejnský sál 
 LAUBOVO TRIO
 Velikonoční koncert. 
14. dubna
 ZÁJEZD NA ZÁMEK HORŠOVSKÝ TÝN

KINO LÍPA
13.-14. března v 19.00 hodin
 PŘÁNÍ SMRTI 
 Akční / USA. 
15.-16. března v 19.00 hodin
 TOMB RAIDER 
 Akční / dobrodružný / USA. 
18. března v 19.00 hodin
 ONI 2: NOČNÍ KOŘIST
 Horor / USA. 
20. března v 19.00 hodin
 TÁTOVA VOLHA
 Komedie / drama / ČR.
21. března v 19.00 hodin
 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ 
 Komedie / Romantický / ČR.
22.-23. března v 19.00 hodin
 PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
 Akční / sci-fi / USA.
25. března v 19.00 hodin
 PREZIDENT BLANÍK
 Komedie / ČR. 
28. března v 19.00 hodin
 TÁTOVA VOLHA
 Komedie / drama / ČR.
29. března v 10.00 hodin
 ČERTOVINY BioSenio 
 Rodinný / ČR.
29.-30. března v 19.00 hodin
 READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
 Akční / sci-fi / thriller / USA.

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
18. března v 15.00 hodin
 VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
 Animovaný / Německo / Austrálie. 
25. března v 15.00 hodin
 KRÁLÍČEK PETR 
 Rodinný / Animovaný / USA.

bílina

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
13. března v 8.30 hodin
 21. BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE
 RECITAČNÍ SOUTĚŽ
  Recitační postupová soutěž určená pro děti 

z MŠ, ZŠ, ZŠP, ZUŠ. 
18. března v 15.00 hodin
 VODNICKÉ ŠTĚSTÍ
  Výpravnou loutkovou pohádku uvede diva-

dlo DOKOLA Tábor.
24. března ve 20.00 hodin 
 ZLATÁ PADESÁTÁ

  Taneční večer a doprovodný program s ka-
pelou ve stylu 50. let a Rock and Rollu.

8. dubna v 15.00 hodin
 POHÁDKY Z KOŠÍKU
  Klubko pohádek uvede divadlo SEMTAM-

FÓR Praha.

DIGITÁLNÍ KINO
16. března v 17.30 hodin
 TOMB RAIDER 
  USA /akční / dobrodružný / fantasy / české 

titulky.
16. března ve 20.00 hodin
 TÁTOVA VOLHA
 ČR / komedie / drama.
17. února v 17.30 hodin
 CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
  USA/ rodinný / fantasy / dobrodružný / po-

hádka/ český dabing. 
17. března ve 20.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 
 USA / drama / romantický / české titulky.
23. března v 17.30 hodin
 CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ 
  USA/ rodinný / fantasy / dobrodružný / po-

hádka/ český dabing.
23. března ve 20.00 hodin
 ONI 2: NOČNÍ KOŘIST
 USA / horor / české titulky.
24. března v 17.30 hodin
 PACIFIK RIM: POVSTÁNÍ 
  Pokračování sci-fi Guillerma del Tora Pacific 

Rim - Útok na Zemi.
24. března ve 20.00 hodin
 TÁTOVA VOLHA 
 ČR / komedie / drama.
25. února v 15.00 hodin
 VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY 

  Německo / Austrálie / animovaný / rodinný 
/ český dabing.

29. března v 15.30 hodin
 KRÁLÍČEK PETR 
  USA / komedie / rodinný / fantasy / český 

dabing.
29. března v 17.30 hodin
 TOMB RAIDER 
 USA /akční / dobrodružný / fantasy.
29. března ve 20.00 hodin
 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
 ČR / komedie.
30. března v 15.30 hodin
 SHERLOCK KOUMES 
 USA / animovaný / komedie / český dabing. 
30. března v 17.30 hodin
 PACIFIK RIM: POVSTÁNÍ 
  Pokračování sci-fi Guillerma del Tora Pacific 

Rim - Útok na Zemi. 
30. března ve 20.00 hodin
 TÁTOVA VOLHA 
 ČR / komedie / drama.
31. března v 15.30 hodin
 TRIKY S TRPASLÍKY
 USA / animovaný / rodinný / český dabing. 
31. března v 17.30 hodin
 REAL PLAYER ONE: 
 HRA ZAČÍNÁ 
 USA / akční / sci-fi / fantasy / český dabing.
31. března ve 20.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
 USA / drama / romantický / české titulky. 

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
1. března – 29. dubna 2018
 BAREVNÉ INSPIRACE III.
  Výstava děl studentů Univerzity 3. věku 

UJEP Ústí nad Labem. 

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
OPERY A BALETU

Masarykova 3, Ústí nad Labem
12. března v 9.00 hodin
 BOB A BOBEK NA CESTÁCH
 Školní představení. Divadlo Anfas.
13. března v 19.00 hodin 
 LA TRAVIATA
  Opera. Příběh dívky z  pařížského „polosvě-

ta“, její citové probuzení a  zmařená touha 
po opravdové lásce. 

14. března v 18.00 hodin
15. března v 15.00 a 18.00 hodin
 ENJOY AEROBIC-8. ročník
16. března v 18.00 hodin
 NAROZENINOVÝ KONCERT
 Ústecký dětský sbor z.s. Ústí nad Labem.
17. března ve 14.00 hodin
 KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA 
 DĚTSKÝCH SKUPIN 
 SCÉNICKÉHO TANCE
18. března v 17.00 hodin 
 PTÁČNÍK
 Opereta.
20. března v 19.00 hodin 
 CIKÁNSKÉ KOŘENY / Í
  Příběh s  rozměrem shakespearovské tragé-

die o lásce bílé dívky a romského chlapce je 
koncipován jako moderní taneční divadlo.

23. března v 19.00 hodin 
 PEER GYNT, CARMEN
  Baletní suita. Obě choreografie tvoří ve své 

rozličnosti jeden harmonický celek. Jsou to 
dva příběhy – dva osudy muže a ženy.

24. března v 17.00 hodin
 SVĚTOVÁ HUDEBNÍ KLASIKA
 Koncert.
26. března v 18.00 hodin
 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC
 ROKU 2017 
 ÚSTECKÉHO KRAJE 
  Akce se koná pod záštitou hejtmana Ústec-

kého kraje Oldřicha Bubeníčka.
27. března v 19.00 hodin 
 KOUZELNÁ FLÉTNA
 Poslední dílo Wolfganga Amadea Mozarta.
28. března v 19.00 hodin 
 ZVONOKOSY
 Muzikál.

KULTURNÍ STŘEDISKO
Informace o programech na www.ksul.cz 

12. března v 19.00 hodin-Dům kultury-kino
 LIGA PROTI NEVĚŘE
 Komedie s detektivní zápletkou.
14. března ve 20.00 hodin-Národní dům
 THOM ARTWAY & BAND
  Zpěvák, textař a kytarista Thom Artway patří 

aktuálně k  nejuznávanějším mladým muzi-
kantům české hudební scény.

17. března ve 20.00 hodin-Národní dům
 STOLETÁ DISKOTÉKA
18. března ve 14.00 hodin-Dům kultury-kino
 DÍVKA TALENT 2018
 Základní kolo celostátní soutěže. 
24. března v 15.00 hodin-Národní dům
 ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
 Představení pro děti
26. března ve 20.00 hodin-Národní dům
 LUBOŠ SOUKUP QUARTET (DK / CZ / SK)
  Mezinárodní kvartet který působí na evrop-

ské jazzové scéně od roku 2010.
29. března v 19.00 hodin-Dům kultury-kino
 OLYMPIC-koncert
 Legendární hudební skupina.
9. dubna v 19.00 hodin-Dům kultury-kino
 HVĚZDNÉ MANÝRY
 Představení Divadla Háta.
14. dubna v 19.30 hodin-Národní dům
 SWINGOVÁ TANČÍRNA
 -ÁDA SIEGL BAND-36
  Legendární orchestr známý především svý-

mi swingovými tančírnami.

BÍLINA

DUCHCOV ÚSTÍ NAD LABEM



KULTURNÍ PROGRAMY 16

KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most

PRO MAMINKY (TATÍNKY) S DĚTMI
13. března v 9.30 hodin - Kosmos Maxi
 FERDINAND
 USA, animovaný / komedie / rodinný.
PROMÍTÁNÍ nejen PRO SENIORY
20. března ve 14.00 hodin - Kosmos Maxi
 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
 Česko / komedie.
SÁL MAXI
12.-14. března v 17.30 hodin
 PREZIDENT BLANÍK
 Česko, komedie.
12.-14. března v 17.30 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
 USA, erotický thriller / romantický.
15.-18. března v 17.30 hodin
 TOMB RAIDER
 USA, akční / dobrodružný / fantasy.
15.-18. března ve 20.00 hodin
 ONI 2: NOČNÍ KOŘIST
 USA, horor.
17.-18. března v 15.00 hodin
19.-21. března v 17.30 hodin
 CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
  Norsko, rodinný / fantasy / dobrodružný / 

pohádka, český dabing.
19.-21. března ve 20.00 hodin
 TLUMOČNÍK
  Slovensko / Česko / Rakousko, komediální 

drama.
22.-25. března v 17.30 a 20.00 hodin
 PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
 USA, akční / sci-fi / dobrodružný.
24.-25. března v 15.00 hodin
26.-28. března v 17.30 hodin
 KRÁLÍČEK PETR
  USA, rodinný / dobrodružný / komedie / fan-

tasy / animovaný, český dabing.
26.-28. března ve 20.00 hodin
 DEJ MI SVÉ JMÉNO
  USA / Itálie / Francie / Brazílie, romantické 

drama.
29. března - 4. dubna v 17.30 hodin
29. března - 1. dubna ve 20.00 hodin
 READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
 USA, akční / sci-fi / thriller.
31. března - 1. dubna v 15.00 hodin
 SHERLOCK KOUMES
  USA / Velká Británie, animovaný / komedie / 

rodinný, český dabing.
2.-3. dubna ve 20.00 hodin
 MÁŘÍ MAGDALÉNA
 Velká Británie / USA / Austrálie, drama.
4. dubna ve 20.00 hodin
 ERIC CLAPTON
 Velká Británie, hudební dokument.
SÁL MIDIART
8.-14. března v 19.00 hodin
 NIKDYS NEBYL
  USA / VB / Francie, thriller / mysteriózní.
15.-21. března v 19.00 hodin
 BÁSNÍK, KTERÝ MÁLEM ZABIL HITLERA
 Chorvatsko / Srbsko, válečná komedie.
22.-28. března v 19.00 hodin
 ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ
  Česko, dokumentární / dobrodružný / živo-

topisný / historický.
29. března - 4. dubna v 19.00 hodin
 PLANETA ČESKO
 Česko, dokument.

MĚSTSKÉ DIVADLO
12. března v 19.00 hodin - Velká scéna
 NEBEZPEČNÉ VZTAHY
13. března v 10.00 hodin - Velká scéna
 SLUHA DVOU PÁNŮ (pro školy)
14. března v 19.00 hodin - Velká scéna
 „JE ÚCHVATNÁ!“
17. března ve 20.00 hodin
 DIVADELNÍ PLES
19. března v 19.00 hodin - Velká scéna
 MMMM - BON SOIR FRANCE

22. března v 19.00 hodin - Velká scéna
 POSTŘIŽINY
23. března v 10:00 hodin - Komorní scéna
 HOMEVIDEO (pro školy)
26. března v 10.00 hodin - Velká scéna
 ODYSSEIA (CESTA) (pro školy)
26. března v 19.00 hodin - Velká scéna
 ODYSSEIA (CESTA)
27. března v 10.00 hodin - Velká scéna
 KRÁSKA A ZVÍŘE (pro školy)
29. března v 19.00 hodin - Velká scéna
 „JE ÚCHVATNÁ!“
DIVADLO ROZMANITOSTÍ
13. března v 9.00 a 10.30 hodin
 SNĚHURKA
 A SEDM TRPASLÍKŮ (pro školy)
14. března v 9.00 a 10.30 hodin
 POHÁDKA NA PŘEDPIS (pro školy)
15. března v 9.00 a 10.30 hodin
 O TŘECH PŘADLENÁCH (pro školy)
16. března v 9.00 a 10.30 hodin
 SLEPIČÍ POHÁDKA (pro školy)
17. března v 10.00. hodin
 SLEPIČÍ POHÁDKA
17. března v 17.00. hodin
 DRACULA
17. března ve 20.00. hodin
 DIVADELNÍ PLES
18. března v 18.00. hodin
 KLEVETĚNÍ II.
19. března v 9.00 a 10.30 hodin
 O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE (pro školy)
20. března v 10.30. hodin
 PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA (pro školy)
21. března v 9.00 a 10.30 hodin
 DRACULA (pro školy)
23. března v 9.00 a 10.30 hodin
 KOCOUR V BOTÁCH (pro školy)
24. března v 10.00. hodin
 ZLATOVLÁSKA
27. března v 9.00 a 10.30 hodin
 POZOR, DĚTI,
 PŘIJELA K NÁM POUŤ! (pro školy)

27. března v 17.00. hodin
 POZOR, DĚTI, PŘIJELA K NÁM POUŤ!
 (divadelní ÁMOSKA zadáno)
28. března v 9.00 a 10.30 hodin
 ZLATOVLÁSKA (pro školy)
31. března v 10.00. hodin
 O PLAVÁČKOVI

CHOMUTOV

KINO SVĚT
12. března v 17.00 hodin
 PŘÁNÍ SMRTI
 Akční, krimi, dama, thriller / USA / 2018.
12. března v 19.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
 Erotický thriller / USA / 2018.
13. března v 17.00 hodin
 WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ
 Horor / USA, Austrálie / 2018.
13. března v 18.00 hodin
 MEČIAR
 Dokument / Slovensko, Česko / 2018.
13. března v 19.30 hodin
 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
 Komedie, drama, romantický / ČR / 2018.
14. března v 17.00 hodin
 BLACK PANTHER
 Akční, drama, sci-fi / USA / 2018.
14. března v 18.00 hodin
 S LÁSKOU VINCENT
 Animovaný, drama / VB / Polsko / 2017.
14. března ve 20.00 hodin
 RUDÁ VOLAVKA
 Thriller / USA / 2018
15. března v 17.00 hodin
16. března v 19.00 hodin
17. března v 18.00 hodin
18. března v 19.30 hodin
20. března v 17.00 hodin
 TOMB RAIDER
 Akční, dobrodružný, fantasy / USA / 2018.

15. března v 18.00 hodin
16. a 19. března v 17.00 hodin
 TLUMOČNÍK
 Tragikomedie, road movie / Sl., Česko, Rak.
15.-17. března ve 20.00 hodin
18. března v 18.00 hodin
19. března v 19.00 hodin
21. března v 17.00 hodin
 ONI 2: NOČNÍ KOŘIST
 Horor / USA / 2018.
16. března v 16.00 hodin
17.-18. března v 15.00 hodin
 CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
 Rodinný, fantasy, dobrodružný, pohádka.
17. března v 17.00 hodin
 JÁ, TONYA
 Komedie, životopisný / USA / 2017.
18. března v 17.00 hodin
25. března v 19.30 hodin
 TÁTOVA VOLHA
 Komedie, drama / Česko / 2018.
20. března v 19.00 hodin
25. března v 17.00, 28. března v 19.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
 Erotický thriller / USA / 2018.
21. března v 19.00 hodin
24. března ve 20.00 hodin
26. března v 17.00 hodin
2. dubna ve 20.00 hodin
 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
 Komedie, drama, romantický / ČR / 2018.
22. března v 17.00, 22. března v 18.00 hodin
23. března v 19.30, 24. března v 17.00 hodin
24.-25. března v 18.00 hodin
27. března v 19.00 hodin
 PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
 Akční, sci-fi, dobrodružný / USA / 2018.
22. března ve 20.00 hodin
 NO MANIFESTO
 Koncert / dokument / Velká Británie / 2015.
23. března v 17.00 hodin
24.-25. března v 15.00 hodin
1.-2. dubna v 15.00 hodin
 KRÁLÍČEK PETR
 Rodinný, dobrodr., komedie, / USA / 2018
23. března v 17.00 hodin
 EXPEDIČNÍ KAMERA
 Dokument., cestopisný, sportovní / 2017.
26. března v 19.00 hodin
 MÁŘÍ MAGDALÉNA
 Drama / Velká Británie, USA, Austrálie / 2018
27. března v 17.00 hodin
 LADY BIRD
 Komedie, drama / USA / 2017.
28. března v 17.00 hodin
 BLACK PANTHER
 Akční, drama, sci-fi / USA / 2018.
29. března v 16.00, 31. března v 15.00 hodin
 SHERLOCK KOUMES
 Animovaný kom., rodinný / USA, VB, 2018.
29. března v 17.00 hodin
30. března v 18.00, 31. března v 17.00 hodin
1.-2. dubna v 18.00 hodin
 READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
 Akční, sci-fi, thriller / USA / 2018.
29. března v 18.00 hodin
 SOUBOJ POHLAVÍ
 Životopisný, sportovní, komedie / USA, VB.
29. března ve 20.30 hodin
 NICO, 1988
 Životopisný, drama, hudební / Itálie, Belgie.
30. března v 15.00 hodin
 HRUŠKA
 Rodinný, animovaný / Dánsko / 2017.
30. března v 17.00 hodin
 PLANETA ČESKO
 Dokumentární / Česko / 2017.
30. března v 19.00 hodin
 DEJ MI SVÉ JMÉNO
 Drama, roman. / USA, Itálie, Francie, Brazílie.
31. března v 18.45 hodin
 TAKOVÉ JSOU VŠECHNY / Così fan tutte
 Wolfgang Amadeus Mozart
 Přímý přenos / MET / 2018.
31. března ve 20.00 hodin
1. dubna v 17.00 hodin
 OPERACE ENTEBBE
 Kriminální, drama, thriller / USA, VB / 2018.

CHOMUTOV

MOST



 Individuální tréninkový plán
 Contours je jen pro ženy
 Kruhový trénink – posilovací stroje 
 a aerobní stanoviště ve 30 minutách
 Stroje jsou navrženy speciálně pro ženy
 Osobní péče a přístup trenérek
 U nás není překážkou jakýkoliv věk, 
 váha či zdravotní stav
 Pravidelné měření a
 konzultace výsledků
 Neomezený vstup

www.contours.cz

Nikdy není pozdě zlepšit

postavu a své zdraví!

Kontakt:  CONTOURS TEPLICE, Rokycanova 483/17, 415 01 Teplice
 Tel.: 607 08 33 00, e-mail: teplice@contours.cz

Pomáhámeženámke skutečnézměně

KULTURNÍ PROGRAMY 17

 DĚČÍN

MĚSTSKÉ DIVADLO
13. března v 19.00 hodin
 SYMPHONIC QUEEN 
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIVE TEPLICE
 Q VOX
14. března v 19.00 hodin
 SEDLÁČKOVO KVARTETO 
15. března v 19.00 hodin 
 CAVEMAN
16. března v 19.00 hodin
 ČAPEK 
 Městská divadla pražská / Divadlo Rokoko.
18. března v 15.00 hodin 
 TRAMPOTY KMOTRY LIŠKY 
 ANEB KDO JE NEJHLOUPĚJŠÍ?
  Divadlo AHA! Divadelní přepis veselých pří-

běhů z díla Josefa Lady.
20. března v 19.00 hodin
 THE BACKWARDS 
 Beatles revival.
22. března v 18.00 hodin
 vernisáž - Jaroslav Svěrek: 
 PAMÁTKY V KRESBÁCH 2012–2017
22. března v 19.00 hodin
 PAN THEODOR MUNDSTOCK 
 Studio Hrdinů. 
27. března v 19.00 hodin
 Pardon me, Prime Minister
 CO TAKHLE KE ZPOVĚDI…
   

KINO SNĚŽNÍK
12. března v 19.00 hodin
 MEČIAR 
 Dokument, Slovensko, ČR / 2017.
13.-14. března v 19.00 hodin
15. března v 17.30 hodin 
 FILM OCENĚNÝ ČESKÝM LVEM 
  Oceněné filmy budou vyhlášeny až po uzá-

věrce programu. 

15. a 17.-18. března ve 20.00 hodin
 TLUMOČNÍK
 Slovensko, ČR, Rakousko / 2018 / premiéra.
15. a 17. března ve 22.00 hodin
 ONI 2: NOČNÍ KOŘIST 
 Horor, USA / 2018 / premiéra.
16. března v 17.30 hodin
17.-18. března v 15.00 hodin
 CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ 
  Rodinný / Fantasy / Dobrodružný / Pohád-

ka / Norsko / 2017 / premiéra.
16. března ve 20.00 hodin
17.-18. března v 17.30 hodin
 TOMB RAIDER
 Akční / Dobrodruž. / Fantasy / USA / 2018.
19. března v 19.00 hodin
 ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ
  Dokumentární / Dobrodružný / Životopisný 

/ Historický / ČR / 2018 / premiéra.
20. března v 10.00 hodin
 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 

 Komedie / ČR / 2018 / repríza.
20. března v 19.00 hodin
 LADISLAV ZIBURA: UŽ NIKDY PĚŠKY 
 PO ARMÉNII A GRUZII 
 Cestovatelská stand-up.
21. března v 18.00 hodin
 NIC JAKO DŘÍV 
 Jeden svět 2018 - zahájení festivalu.
22. března v 17.30 hodin
24.-25. března v 15.30 hodin
 KRÁLÍČEK PETR 
   Rodinný / Dobrodružný / Komedie / Fanta-

sy / USA / 2018 / premiéra.
23. března v 17.00 hodin
24.-25. března v 17.30 hodin
 PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
 Akční / Sci-Fi / Dobrodružný / USA / 2018.
23. března ve 20.00 hodin
 ČISTIČI 
  Jeden svět 2018 - Dokumentární.
24. března ve 20.00 hodin

 STÁT SE TÍM, KÝM JSEM BYL 
  Jeden svět 2018 - Dokumentární.
25. března ve 20.00 hodin 
27.-28. března v 19.00 hodin
 DEJ MI SVÉ JMÉNO
  Drama / Romantický / USA, Itálie, Francie, 

Brazílie / 2017 / premiéra.
29. března a 1. dubna v 17.30 hodin
31. března v 16.00 hodin  
 PLANETA ČESKO
 Dokumentární / ČR / 2018 / premiéra.
29. března ve 20.00 hodin
 SILNÝ ŘEČI  
 Dvácátý první díl děčínské talk show.
30. března v 15.00, 31. března ve 14.00 hodin
1.-2. dubna v 15.30 hodin
 SHERLOCK KOUMES
  Animovaný / Komedie / Dobrodr. / Rodinný 

/ USA, Velká Británie / 2018 / premiéra.
30. března v 17.00 hodin
1. dubna ve 20.00 hod., 2. dubna v 17.30 hodin
 READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
 Akční / Sci-Fi / Thriller / USA / 2018.
30. března ve 20.00 hodin
 ERIC CLAPTON / ERIC CLAPTON 73‘ 
 Dokumentární / Velká Británie / 2018.
2. dubna ve 20.00 hodin
 MÁŘÍ MAGDALÉNA
 Drama / V. Británie, USA, Austrálie / 2018.

ALTERNATIVNÍ PROGRAM
22. března ve 20.00 hodin
 NO MANIFESTO 
 FILM O MANIC STREET PREACHERS
 Koncert v kině/ dokument / USA.
26. března v 17.45 hodin
 PLAMENY PAŘÍŽE 
/ Ratmansky, Assafjev
 BOLŠOJ BALET
  Rusko / 2018 / premiéra.
31. března v 18.45 hodin
 TAKOVÉ JSOU VŠECHNY
 Wolfgang Amadeus Mozart. Opera MET.

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

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

T382003

www.elsen.cz



ZASKLÍVÁNÍ TERAS
Výhody zasklívání teras:

 celoroční využití terasy
 zvýšení zabezpečení domu
 nadstandardní záruka 
 snížená hlučnost z okolí až 12 dB
 úspora nákladů na údržbu terasy
 zvýšení teploty vedlejších místností
 špičkový moderní design
 unikátní systém zasklení

V případě zájmu nás můžete navštívit
na vzorkové prodejně: Alejní 2783, Teplice
 Tel: 725 751 234
 Email: kaveo@kaveo.cz
 www.kaveo.cz

T352039

Prodej a montáž dveří a zárubní
DVEŘE - ZARUBĚ, PORTA DOORS

www.sdvere.eu

Masarykova 1805, Teplice
(vedle Červeného kostela)
tel. 739 187 081
prodejna@kobercesenza.cz
www. kobercesenza.cz

Prodej
a montáž 
veškerých 
podlahových 
krytin

PVC, VINYL, KOBERCE

R352037

STAVÍME & BYDLÍME



OTHERM Teplice s.r.o. 
je dlouholetý, dnes již 
zavedený, prodejce 
oken v  ústeckém re-
gionu. Jak se Vám po-
vedlo prosadit v regi-
onu plném prodejců 
levných zahraničních 
oken?

Děkuji za  kladné hodnocení naší společ-
nosti. Musím uznat, že cesta to nebyla lehká. 
Museli jsme odolat nejen levné konkurenci, 
ale také ekonomické krizi. Rozhodla jsem se 
značku nejkvalitnějšího českého národního 
výrobce stavebních výplní OTHERM důsled-
ně propagovat i  v  době, kdy zisky znatelně 
poklesly. Dalším bodem byl profesionální 
a  férový přístup k  zákazníkovi, včetně bez-
chybných dokončovacích prací. To znamenalo 
vybudovat opravdu kvalitní pracovní tým jak 
administrativní, tak i  montážní, který musí 
přijmout mé požadavky na opravdu poctivou 
práci, a  to i  ve  složitém prostředí na  trhu. 

V době krize, kdy spousta prodejců propouš-
těla nebo svým montážním skupinám dluži-
la nemalé peníze, jsem se rozhodla naopak 
kvalitní pracovníky přijímat, firmu rozšiřovat 
a  přečkat horší časy. A  to i  přesto, že naše 
okna OTHERM nemohou nikdy díky své kva-
litě patřit mezi nejlevnější. Trvalo to určitou 
dobu, kdy jsme opravdu s levnou zahraniční 

konkurencí museli bojovat, ale spojení naší 
poctivé práce a  dodržení kvality výrobků ze 
strany výrobních závodů OTHERM se vyplati-
lo a dnes si již zákazník naše okna vyhledává 
sám. Takže jednoznačná odpověď na  otáz-
ku zní – nezpronevěřit se kvalitě a dělat vše 
pro to, aby zákazník pochopil, že nejlevnější, 
v mnoha případech znamená nejhorší!

Co Vás vedlo k  rozhodnutí dodávat a  mon-
tovat zákazníkům okna a  dveře značky 
OTHERM?

Po  několikaletých zkušenostech s  pro-
dukty značky OTHERM jsme se stali prvním 
externím partnerem, který má přímo v názvu 
společnosti tuto značku, která je součástí 
společnosti Window Holding, do jejíž produk-
ce patří i okna Vekra. Je mi ctí, že mohu nést 
v názvu společnosti právě tento název, silné 
a  ambiciózní značky OTHERM, která stejně 
jako OTHERM Teplice s.r.o. nepodlehla tlakům 
trhu, jistě také za cenu výrazného snížení zis-
kovosti v období krize a svodům k nepocho-
pitelnému opovrhování lidskou prací za cenu 
„být nejlevnější“ nesklouzla k  šizení výroby 
a  vždy naopak reagovala na  pokřivený trh 
právě svou nezaměnitelnou kvalitou. Dalším 
aspektem je také obrovská základna výroby, 
a to výrobní závod OTHERM v Husinci (viz ob-
rázek níže), který produkuje denně cca 1 300 
oken.

Dále velmi kvituji, že ze strany výrobce je 
neustále kladen důraz na  špičkovou mon-
táž, proto je opakovaně prováděno škole-
ní na  dodržování technologického postupu 
montáží. Kvalitní výrobek a  kvalitní montáž 
je tajemstvím úspěchu OTHERM Teplice s.r.o.. 

Jaký je rozsah Vaší působnosti, ať už produk-
tově tak i regionálně?

Dodáváme veškeré výplně stavebních 
otvorů, jako jsou okna a  dveře v  provedení 
PVC, dřevo, hliník a dřevohliník, dále pak in-
teriérové dveře OTHERM a v neposlední řadě 
jsme doplnili náš sortiment i garážovými vra-

ty velmi kvalitního českého výrobce  TRIDO. 
Samozřejmostí je veškerá stínící technika 
k našim výrobkům, včetně plotových systému 
ROLUX.

Co se týká regionů má v  současné době 
OTHERM Teplice s.r.o. tři pobočky. Pokrýváme 
tedy Teplicko, Ústecko a Chomutovsko. Kon-
takty na  konkrétní obchodní zástupce, kteří 
se Vám budou věnovat s maximální péčí včet-
ně profesionálního poradenství, naleznete 
na www.otherm-teplice.cz. 

Čím se liší Vaše produkty od ostatních ve Va-
šem oboru?

Zejména u  plastových oken jsme si na-
prosto jisti 100% kvalitou, a to zejména pro-
to, že používáme výhradně profily německé-
ho výrobce, v Německu produkované, a sice 
z  prvoplastu – žádné pochybné recykláty. 
Toto se týká i kování oken. U dřevěných oken 
je zase naší výhodou ta skutečnost, že profily 
pro jejich výrobu si pod důslednou kontrolou 
a na nejmodernějších strojích vyrábíme sami 
a nekupujeme polotovary z východních zemí. 

Za  celý OTHERM TEAM se na  spolupráci 
s  Vámi těší jednatelka společnosti OTHERM 
Teplice s.r.o.

 Ing. Eva Janíková

Kde nás najdete:
Teplice

U Zámku 1991/8
Ústí nad Labem

Přístavní 3591/3, objekt Zanádraží
Chomutov

Školní 5335, budova Katastrálního úřadu

www.zaruceneceskaokna.cz
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Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m2 do 5 000 m2

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

11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM byt OV 3+1 o velikosti 100 m, ve vilce ze 
zahradou, v Šanově 1. zvýšené přízemí s malým bal-
konem, vytápění plyn.topení, plastová okna, pouze 
2 majitelé domu. Cena k  jednání je 2 200 000Kč. RK 
nevolat. Tel.: 775 158 195. (21101)
• PRODÁM Opel Vectra 2.0, 1997 motor 100 kW (136 
PS) TP SRN, klima, pojízdná na N.D. - přihlášení cena 
6 000,- Kč. Dohoda. Tel.: 606 909 901. (21102)
• PRODÁM druž. byt 3 + 1 s  balkonem + 2 sklepy, 
dům po  rekonstrukci, klidný vchod. Družstvo Mír, 
Krupka - Hamry. Cena 600 000,- Kč. Tel.: 724 101 711 
(21103)

• PRODÁM družstevní byt 3+1+L, Trnovanská, 5p, 
72m2, standard, SBD Mír, krásný výhled, nízké ná-
klady, cena 649 tis. Kč + přepis, Tel.: 776  228  913. 
(21104)
• PRODÁM byt v osobním vl. 3+1+L, Krupka, Šeříko-
vá, pod Tescem, 6p, 67m2, dobrý stav, novější kuchyň, 
krásný výhled, cena 680tis. Kč. Tel.: 721  962  422. 
(21105)
• PRODÁM garsonku v  Alejni vedle Galerie, zane-
chám celé zařízení, pračku, myčku, lednici, sedačku. 
Byt je po rekonstrukci, koupelna s dlaždicemi, vše za-
chovalé. Cena 390.000,-Kč. Tel.: 702 682 418. (21106)
• PRODÁM dr. byt s lodžií v 2. NP, 73 m2 v oblíbené 
části Teplic, Nová ves, ul. Javorová. Byt je v pův.stavu 
- ideálně připraven na rekonstrukci podle vašich před-
stav. Na patře je společná sušárna pro 3 byty. K bytu 

náleží sklepní kóje. Dům je kompletně revitalizovaný-
-zateplený, nová okna. Tel.: 604 713 725. (21504)

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM družstevní byt 3+1 v Teplicích - Šanov 2. 
Nejlépe v původním stavu vhodný k rekonstrukci. Tel.: 
720 420 999. (21201)
• KOUPÍM byt v TP nebo v Krupce za rozumnou cenu, 
možno i s dluhem, dohoda. Tel.: 608 155 603. (21202)
• KOUPÍM byt v  Teplicích nebo Ústí n/L, vel. 1+1, 
2+kk, 2+1, 3+1, dluh nevadí, platím hotově, žád-
né zprostředkování, rychlé a  seriózní jednání. Tel.: 
721 962 422. (21203)
• KOUPÍM byt o velikosti : 2 + kk, 2 +1 nebo 3+ 1 
ve městě Most nebo i v okolí. Byt sháním pro dceru. 
Tel.: 778 476 756. (21204)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRONAJMU byt 1+1 u nemocnice, 6.000,-Kč + po-
platky + 1 měsíční kauci. Tel.: 777 226 837. (21301)
• PRONAJMU byt 2+ kk v  Novosedlicích, klidná lo-
kalita, nájem 4.500,- Kč, plus energie, pouze vážným 
zájemcům k dlouhodobému bydlení, možnost využití 
dvora. Požaduji kauci. Tel.:602 151 715. (21302)
• SHÁNÍM do  pronájmu, menší byt za  rozum-
nou cenu, nejlépe Teplice - Řetenice. Spěchá. Tel.: 
731 091 229. (21303)
• HLEDÁM pronájem bytu 2 + 1 nebo 3 + 1, TP 
a okolí, nejraději v panel. domě. Prosím spěchá! Tel.: 
730 924 672. (21304)
• NABÍZÍM k pronájmu byt 1 + kk v TP, ul. Prosetická, 
4. patro. Byt je částečně zařízený (TV + lednice), max. 
pro dvě osoby. Nájem vč. energií pro 1 osobu 5 200,-
Kč + elektřina. Kauce 7 tisíc, byt je přímo od majitele 
a neplatíte žádnou provizi. Tel.: 608 155 603. (21305)
• NABÍZÍM k pronájmu byt 1+0 ulice Unčínská , Tep-

• šrouby, matice,
 podložky, nýty

•  velký sortiment
 nerezového materiálu

• hmoždinky, kotvy,
 vruty

• elektrické
 a ruční
 nářadí

T320011

SPOJTEC s.r.o.
Libušina 79/15, 415 03 Teplice

Mobil: +420 608 779 773
e-mail: spojtec@centrum.cz
http://www.spojtec.com

T330021

lice, Luna. Byt se nachází ve 4. patře sedmipatrového 
panelového domu po rekonstrukci (zateplení, fasáda, 
plastová okna, vnitřní prostory domu). Byt je ve velmi 
dobrém technickém stavu - po částečné rekonstrukci 
- ihned k nastěhování. Nájem: 2.500,- Kč za měsíc + 
služby. Vratná kauce 10.000,-Kč. Lze přihlásit trvalé 
bydliště. Velmi klidná a žádaná lokalita. Pouze solidní 
zájemci. Tel.: 732 273 173. (21306)
• SPOLEHLIVÝ Čech, nekuřák hledá v TP od 1.5.2018 
zařízenou garsonku nebo 1 + 1. Tel.: 604  818  740. 
(21307)
• HLEDÁM pronájem malého bytu, stačí 1+kk. Nej-
lépe Proboštov nebo Novosedlice. Tel.: 723 643 202. 
(21308)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM zahradu s chatkou 520 m2 a to v Teplicích, 
v  oblasti Doubravky, pod Liškou. Cena 330  000,-Kč. 
Nebo dohodou. Tel.: 603 701 448. (21501)

• PRODÁM zahrádku TP - Řetenice zahrádk. kolonie. 
U Vápenky nad železniční tratí, 350 m2, udržovaná, 
podsklepená chata, skleník, 3 jabloně, pitná voda, 
vlastní vodoměr, bez elektřiny. Cena 200tisíc. Tel.: 
721 484 744. (21502)
• PRODÁM zahrádku v zahr. kolonii v TP Hlady II. 720 
m2 elkt., pitná voda, zděn. chatka a  další. Cena do-
hodou. Volejte po 17hod. Tel.: 603 148 542. (21503)
• PRODÁM garáž č. 1048 u  Angru v  Teplicích (Mír) 
za 69 900 Kč (rozbitý zámek u vrat). Tel.: 604 542 828. 
(21505)

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM garáž v TP nejlépe v Trnovanech, oblast ko-
lem křižovatky J.Koziny a Zemská. Děkuji za nabídky. 
Tel.: 777 953 580. (21601)
• KOUPÍM popř. pronajmu garáž v Teplicích, ul. Brati-
slavská. Tel.: 736 633 747. (21602)
• KOUPÍM garáž v TP kdekoliv, také lokalita Bratislav-
ská kolonie nad nemocnicí. V jakémkoliv stavu. Po do-
hodě platba ihned, solidní jednání. Formality vyřídím. 
Tel.: 774 951 095. (21603)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONAJMU garáž v Řetenicích. Tel.: 725 649 030. 
(21701)
• KDO pronajme chatičku se zahrádkou v  Litvínově? 
Předem děkuji. Tel.: 777 691 222. (21702)
• PRONAJMU garáž Teplice Řetenice ulice Bratislav-
ská, nad nemocnicí. Dlouhodobě, slušným a  sol-
ventním zájemcům, minimálně na 1 rok a déle. Tel.: 
774 951 095. (21703)

BYTY PRODEJ

BYTY KOUPĚ

BYTY PRONÁJEM

NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI KOUPĚ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. T3

MEISSEN (MÍŠEŇ)
(spoj městské dráhy do Drážďan)

dvojlůžkový pokoj 50 €/
jednolůžkový pokoj 35 €/den

za přenocování/snídani. 

Tel. 0049-3521-454367
e-mail:

info@gaestehaus-wittig.de
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Nebytové prostor y,
k anceláře a byty k pronájmu
v centru Ústí  n.  L. Jaroslav Andres • tel.: 603 472 304 • phrealas@gmail.com

www.vyhodnereality.cz

ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ

Akciová společnost Šilhánek a syn
přijme na jednosměnný provoz tyto profese:

  Strojník stavebních strojů
  Řidič nákladních automobilů
   Automechanik osobních, 

nákladních a stavebních strojů
  Zedník
  Provozní elektrikář, auto elektrikář
  Stavební dělník

Nabízíme:
•  Odpovídající finanční ohodnocení
•  Měsíční odměny
•  Rozšíření strojnických dovedností 

až se 100% příspěvkem firmy
•  Pravidelnou mzdu a zázemí 

společnosti

Požadujeme: 
•  ŘP sk. B, C případně E
•  Platné profesní osvědčení
•  Vysoké pracovní nasazení
•  Strojnický průkaz výhodou 

Kontakt: 
buresova@silhanek.cz
417 805 704 nebo 777 737 548

Stavební společnost 

T330049

Přijmeme zaměstnance
na zkrácený úvazek

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

Mzda od 80,80 až 100,- Kč na hodinu
Možnost ubytování

Email: ekonom@bramburky.cz 
Tel. +420 777 911 813 T3

92
01

0

• ŽENA TP, 57 let, hledá práci, nejl. na  smlouvu 
- úklid, pokojská obsluha sol., spolehlivá, čis-
totná. Pouze TP a  okolí. Děkuji za  nabídky. Tel.: 
721 808 434. (21901)
• PROVEDU drobné práce na  zahradě. Tel.: 
720 400 819. (21902)

• HLEDÁME na trvalý pracovní poměr řidiče/řidičku, 
tahače vnitrostátní kamionové přepravy na  krátké 
a  dlouhé vzdálenosti. Nabízíme dlouhodobé za-
městnání s  finančním ohodnocením přiměřeným 
pracovnímu výkonu včetně nadprůměrných mi-
mořádných odměn. Můžete se těšit na  různorodé 

Jsme středně velká spediční firma                       
v Riese (Řezov) u Drážďan 
a hledáme na 
trvalý pracovní poměr 

řidiče/řidičku
tahače vnitrostátní kamionové přepravy na krátké a dlouhé vzdálenosti

Nabízíme dlouhodobé zaměstnání s finančním ohodnocením přiměřeným pracovnímu 
výkonu včetně nadprůměrných mimořádných odměn. Můžete se těšit na různorodé pra-
covní prostředí v moderním vozovém parku s otevřenými tahači nebo nákladními vozi-
dly s plachtou pro přepravu výrobků z oceli. Můžeme poskytnout různé modely pracovní 
doby. Návrat domů každý víkend je možný. Očekáváme řidičský průkaz třídy CE, schopnost 
pracovního nasazení, spolehlivost, základní znalosti německého jazyka a smysl pro zod-
povědnost.

Vaše podklady k žádosti o místo zasílejte prosím na:
Voigt Transporte GmbH, Äußere Speicherstr. 1a, 01587 Riesa
ingo.voigt@voigt-transporte.de nebo zavolejte a
domluvte si termín osobní schůzky - Tel. 03525 / 7720311

voigt - transporte

Přijmeme

ELEKTRIKÁŘE
/pracovníka elektroúdržby.

Požadujeme samostatnost, všestrannost
a pracovitost. Nabízíme dobré pracovní

a platové podmínky. Vyhl. 50.
Pro rychlejší komunikaci zasílejte 

životopisy na info@elsen.cz.
Nekuřácké pracoviště. Pracoviště: Teplice. 

Tel.: 774 532 289
T382003

Thomas Behrisch, společnost zabývající se těžbou dřeva a odtahem 

hledá odborné lesní dělníky popř. pomocníky pro lesní práce
s možností okamžitého nástupu
- Oprávnění k práci s řetězovou pilou v souladu s německým právním řádem by bylo vhodné
- Znalosti němčiny nezbytné, plynná komunikace však není nutná
- Dobré finanční ohodnocení přiměřené výkonu
- Dobré pracovní podmínky s nejmodernější provozní technikou

Přesvědčivé písemné žádosti s referencemi a způsobilostí vítány 
Odpovídající písemné ucházení formou mailu také možno

Thomas Behrisch, společnost zabývající se těžbou dřeva a odtahem
Heidestraße 3a, 01734 Rabenau OT Karsdorf

Hledáme k okamžitému nástupu spolehlivý 

obslužný personál na plný úvazek.     
Částečný úvazek také není vyloučen.

Písemné žádosti na:

Eiscafe Vivaldi
Bergmann Str. 1, 01814 Bad-Schandau,

tel. 0173-3641971
vivaldi-bad-schandau@gmx.de Kavárna „Marktstübchen“ ve městě Wehlen hledá

číšnici pro podporu našeho mladého týmu.
Měla by být přátelská, se zájmem o pracovní úkoly z oblasti barového 

provozu a s radostí z kontaktu s našimi hosty.
Zahájení prac. činnosti: 24. 3. 2018 ‒ 31. 12. 2018

Pracovní doba: mezi 9 ‒ 19 hod. (žádné pozdní směny)

V případě zájmu se prosím hlaste na: wehlener-hof@gmx.de

pracovní prostředí v  moderním vozovém parku 
s  otevřenými tahači nebo nákladními vozidly 
s  plachtou pro přepravu výrobků z  oceli. Můžeme 
poskytnout různé modely pracovní doby. Návrat 
domů každý víkend je možný. Očekáváme řidičský 
průkaz třídy CE, schopnost pracovního nasazení, 
spolehlivost,základní znalosti německého jazyka 

a smysl pro zodpovědnost. Jsme středně velká spe-
diční firma vRiese (Řezov) u Drážďan. Voigt – trans-
porte.Vaše podklady k žádosti o místo zasílejte pro-
sím na: VoigtTransporte GmbH, Äußere Speicherstr. 
1a, 01587 Riesa ingo.voigt@voigt-transporte.de 
nebo zavolejte a domluvte si termín osobní schůzky 
- Tel. 03525 / 7720311. (22001)
• HLEDÁME k  okamžitému nástupu spolehlivou 
obsluhu naplný úvazek. Částečný úvazek by byl také 
možný. Motivační dopisy zasílejte na: EiscafeVivaldi, 
BergmannStr. 1, 01814 Bad-Schandau, email: vi-
valdi-bad-schandau@gmx.de. Tel.: 0173-3641971. 
(22002)

ZAMĚSTNÁNÍ NABÍDKA



POTŘEBY PRO DOMÁCNOST, NÁBYTEK,  HRAČKY-KOČÁRKY, ODĚVY, VÝPOČETNÍ TECHNIKA, HOBBY, AUTO-MOTO, SEZNÁMENÍ, ZVÍŘECTVO, RŮZNÉ22

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

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

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM napařovač na  oděvy, možno napařovat 
i  na  ramínku. Nevhodný dárek. Cena 350,- Kč. Tel. 
606 666 028. (2101)
• PRODÁM průtokový 18 kW ohřívač vody zn. Stiebel, 
nepoužívaný, nenamontovaný, v orig. krabici, bez zá-
ruky za 3 000,-Kč. Tel.: 603 842 138. (2103)
• PRODÁM jídelní sestavu, světlé dřevo v  laku, zn. 
Dinerhill (stůl, 4 židle). Cena 2 500,- Kč. Možná sleva. 
Tel.: 776 009 300. (2104)
• SHÁNÍM plynový sporák na propan butan, zachova-
lý, za slušnou cenu. Tel.: 733 272 377. (2105)
• PRODÁM hrnec na pomalé vaření na 3,5 l. Nepou-
žitý. Původní cena 800,-Kč nyní 600,-Kč. Nevhodný 
dárek. Tel.: 723 011 309. (2106)
• PRODÁM bezpečnostní dveře, třída bezpečnosti 
RC 3 - RC 2, cena : 16  900,- Kč. Prosím volejte. Tel.: 
608 420 110. (2107)
• PRODÁM péřovou prošívanou deku + polštář 90 x 
70 cm, úplně nové. Dostala jsem jako dar, ale mám 
alergii na  peří. Kvalitní husí peří v  bavlněném ble-
děmodrém sypku. Cena 4 000,- Kč. Tel.: 721 135 744. 
(2108)
• PRODÁM set ložní povlečení na  dvě lůžka, 100% 
BAVLNA, cícha 140 x 200 cm, polštář 70 x 90 cm. Tel.: 
605 864 376. (2109)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM rohovou rozkládací sedačku s  úložným 
prostorem. Šedá barva, roh je na levé straně. Rozměry 
265 x 160. Cena 3500,- Kč. Tel.: 724 658 487. (2201)

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• PRODÁM kočárek pro panenku, trojkombinace pro 
holčičku 3 až 7 let. Tel.: 737 175 903. (2301)

4 - ODĚVY

• PRODÁM obleční na holčičku od miminka do 3. let , 
nádherné , nezničené věci ve výborném stavu (body, 
overaly, šatičky, trička, kabátky, bundy, kalhoty, če-
pice, sukýnky, botičky, čelenky...). Přijeďte si vybrat 
do Duchcova. Tel.: 739 211 588. (2401)
• NABÍZÍM krabici obleční na miminko vel. od naroz. 
do půl roku, věci od ťapek po čepičky jako nové, mo-
derní, současné. Cena 700,-Kč a dobírka možná. Tel.: 
737 586 243. (2402)
• PRODÁM Za  symbolickou cenu kalhoty pro tee-
negery - barevné. Vel.170 - téměř nové-letní barvy, 
červená, zelená, žlutá + černé - kombinace látka,eko 
kůže, dívčí vel.36-38. Cena za kus 80Kč. Dodám foto, 
do okolí dovezu. Tel.: 777 057 417. (2403)
• PRODÁM dět. obleč. 0 - 1 rok, na  chlapečka, cca 
100 ks, z toho některé nenošené, pouze vcelku, cena 

2 000,-Kč (tj. 20kč/ks). Dále kočárek, postýlku - nepo-
užívané. UL a okolí. Tel.: 608 951 851. (2404)
• PRODÁM oblečení na miminko od vel. 58 - 76, kra-
bice jako nových věcí, neutrální. Po  1 dítěti, možno 
i poslat. Tel.: 602 954 145. (2405)

6 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA

• DARUJI za odvoz PC starší ale funkční s příslušen-
stvím (klávesnice, webkamera, tiskárna) i  s  pc roh.
stolem. Tel.: 774 995 791. (2601)

8 - HOBBY

• KOUPÍM LP gramof. desky, větší množství či sbír-
ka vítána. Přijedu. Stačí prozvonit nebo sms. Tel.: 
721 442 860. (2801)
• VYSOCE zaplatím mince zlaté, stříbrné a  z  obec. 
kovu, medaile, plakety, řády a  vyznamenání. Děkuji 
za nabídky. Sběratel. Tel.: 603 230 673. (2802)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy jak orig. též kopie, 
tisky aj. staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 
733 511 224. (2803)
• SBĚRATEL koupím staré hodiny nástěnné, kapesní, 
náramkové, budíky, strojky, vše i nejdoucí a celé po-
zůstalosti po hodináři. Tel.: 775 691 789. (2804)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od  r. 
1890 do 1930/40, dále nást. hodiny nebo figurál. aj. 
vše od hodin, děkuji. Tel.: 606 957 179. (2805)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel.: 
722 150 816. (2806)
• PRODÁM housle, 4/4, výrobce Francesco Ruggeri, 
znalec. posudek mám. Tel.: 704 724 364. (2807)
• VYKOUPÍM staré knihy, časopisy, bankovky, znám-
ky, mince, medaile a  odznaky. Tel.: 737  397  806. 
(2808)
• PRODÁM starší pianino zn. Dalibor, cena dohodou. 
Tel.: 737 563 627. (2809)
• PRODÁM obraz olejomalby na  plátně, pohled 
na Třebenice a Košťálov. Autor E. Muller, kolem roku 
1930. Tel.: 777 784 790. (2810)
• PRODÁM paroží (dědictví) za  1  500,-Kč. Tel.: 
604 381 757. (2811)
• KOUPÍM vojenskou Vzduchovku aj., flašinet, hrací 
strojky, šlapací auto plechové, socialistické hračky 
autíčka, na ovládání bovden, mašinky vláčky HO - TT 
a různé sbírky všeho druhu. Dále kovářské aj. nářadí - 
kovadlinu - různé stroje. Peníze na místě za vaši cenu. 
Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu kamkoliv, ozvu 
se ihned, platí stále. Tel.: 732 457 993. (2812)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM 4 ks použitých (vyvážených) originál 
alu disků bez pneumatik z  OA Citroen C 5, rozměr 
61/2Jx15 CH4-25 za  3.000,- Kč, včetně šroubů. Okr. 
MO. Tel.: 776 187 511. (2901)

• PRODÁM N.D. Renault Megane, 1.4., 16 V  2002 - 
levně, prodej N.D. Renault Twingo, 1.2o, r. 2000 levně. 
Tel. 732 906 927. (2902)
• PRODÁM Reanult Twingo, 2001 Euro 3, topení 
Webasto, nová TK, 2 sady kol, let. + zim.. Cena 
25 000,-Kč. Tel.: 723 726 100. (2903)
• PRODÁM na Fabii v provozu od 21.3.11 vše poškoze-
né, plast. přední, nárazník, dveře př. levé., dveře zad. 
levé, plast zad.nárazník. Cena za kus 1 400,- Kč, foto 
na sbazaru nebo zašlu na email. Při osobním odběru 
sleva. Tel.: 704 141 564. (2904)
• PRODÁM Škoda Fab. I. combi 1.4 cm3, T D i, 55 Kw. 
Rv. 2004, 178  000 km. TP, do  X 2019. Stříbrná met., 
klima, zatmavená skla, hagusy, rádio s  CD, další vý-
bava. 2 x kola, let. elektrony, zim. plechy., příčníky. 
Rychlé, spolehlivé a úsporné auto. Cena 55 000,- Kč. 
Tel.: 737 000 349. (2905)
• PRODÁM Citroen C 3, obsah 1.4 cm3, 54 Kw. R.v. 
2003, 260 000 km. TP do III 2019, stříbrná met., jez-
dí bez závad. Cena 35  000,- Kč. TP - Trnovany. Tel.: 
732 163 710. (2906)
• PRODÁM novou orig. sadu let. kol YETI, ocel. disky 
R- 16, pneu. Good - Year 215/60/95H. Cena 10 200,-
Kč. Tel.: 724 619 533. (2907)
• PRODÁM 4ks pneu 185/65 R14 letní na  discích 
185/65R14 vz:8mm rozteč děr 100mm cena dohodou 
3000Kč. Mám jiné OA. Tel.: 702 323 150. (2908)

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• KOUPÍM Škoda 105-120L, LS, GLS užovku, 1982 
- 1984, s  doklady i  bez dokladů, zachovalou. Tel.: 
606 201 271. (21001)
• KOUPÍM Š Garde, Rapid, Š 110R, Š 1000MB, Š 100L, 
Š Octavie, Spartak, Fiat 500, Simca, apod. V jakémko-
liv stavu, i bez technického průkazu. Pište sms nebo 
volejte. Tel.: 774 951 095. (21004)

18 - SEZNÁMENÍ

• HLEDÁM touto cestou milou, štíhlou a mladou ženu 
ve  věku cca 34-42 let pro spol. budoucnost. Bydlím 
na venkově v oblasti Lauchhammer. Jsem romanticky 
založen, chodím rád tančit a  přitahuje mne příroda. 
Pokud pro Tebe ještě něco znamená láska, věrnost 
a  bezpečí, budu se těšit na  tvou zprávu. E-mail: hj-
-glaeske@freenet.de. Tel.: 0049-170-7375240 (21801)

• VDOVEC 73 let/165/90 hledá ženu ve  věku od  68. 
Střední baculku, která by se nastěhovala. Ve dvou se 
lepší žije. Tel.: 604 608 106. (21802)
• ŽENA 80letá, štíhlá, vitální, 160 cm. Hledá přátelství 
muže nekuřáka, který má rád přírodu. Spřízněnou 
ruku, která v žalu pohladí, rozum co v nouzi poradí. 
Jirkov, CV a okolí. Tel.: 705 214 935. (21803)
• OSAMĚLÝ rozv. muž 62 let/ 180 cm, hledá ženu 
nymfomanku pro společné intimní chvíle. Byt a auto 
mám. Věk ani stav nerozhoduje. Tel.: 702  730  599. 
(21804)
• MUŽ 27 let, rád pozná kamarádku, přítelkyni. Pište 
sms. Tel.: 721 979 773. (21805)
• MUŽ 46 let z  TP 205 cm plnoštíh. postavy, hledá 
hodnou, milou a upřímnou ženu 35 - 55 let. Pro vážný 
vztah. Pouze TP. ZN. samota je zlá. Tel.: 720 150 923. 
(21806)
• ROZVEDENÁ nekuřačka 65/168 hledá hodného 
muže, přiměřeného věku pro vzájemnou oporu a tr-
valý vztah. TP a okolí. Tel.: 604 694 829. (21807)
• MUŽ 60/168, nekuřák rád pozná ženu 50-55 let, 
osamělou, nekuřačku, která už také nechce být sama. 
Ve dvou jde všechno líp. MO, TP, CV a okolí. Zatím jen 
sms. Tel.: 792 561 063. (21003)

21 - ZVÍŘECTVO

• PRODÁM škrabadlo pro kočičky. Dvě patra - dole 
malá boudička, nahoře odpočívadlo. Cena 300,- Kč. 
Tel.: 606 666 028. (22101)

22 - RŮZNÉ

• KOUPÍM stará prkna na boudu. Tel.: 721 600 131. 
(22201)
• KOUPÍM různé staré věci z  pozůstalosti. Děkuji 
za nabídky. Tel.: 721 771 991. (22202)
• KDO mi odveze dvoudveř. skříň do  vzdálenosti 
8 km, daruji za  to letiště žlutooranž. a  křeslo. Tel.: 
724 598 445. (22203)
• PRIVÁTNÍ ubytování v BrigitteWittig, MEISSEN (MÍ-
ŠEŇ) (spoj městské dráhy do  Drážďan) dvojlůžkový 
pokoj 50 €/ jednolůžkový pokoj 35 €/den za  přeno-
cování/snídani., e-mail: info@gaestehaus-wittig.de. 
Tel.: 0049-3521-454367. (22204)
• PRODÁM značkové boty na  motorku. Nepoužité 
s velkou slevou.Vel 42. Mohu dodat foto a po domluvě 
i dovézt do okolí. Tel.: 777 057 417. (22205)
• HLEDÁM poctivého nálezce, větších kulatých hodi-
nek na béžovém pásku. Ztracené v listopadu okolo de-
seti paneláků v Řetenicích. Tel.: 737 602 581. (22207)
• KOUPÍM ruční narážečku na  jitrnice a  klobásy 
(na kliku). Nejlépe TP, ÚL, LT a okolí. Děkuji za nabíd-
ky. Tel.: 723 993 673. (22208)
• PRODÁM květináče jeden prům. 30 cm, výška 
30 cm, druhý prům. 25 cm, výška 22 cm. Keramika. 
Cena dohodou. Tel.: 777 040 311. (22210)

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

HRAČKY-KOČÁRKY

ODĚVY

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

HOBBY

AUTO-MOTO PRODEJ

AUTO-MOTO KOUPĚ

SEZNÁMENÍ

ZVÍŘECTVO

RŮZNÉ

Hledám touto cestou milou, štíhlou 
a mladou ženu ve věku cca 34-42 let 
pro společnou budoucnost. Bydlím 
na venkově v oblasti Lauchhammer. 

Jsem romanticky založen, chodím rád 
tančit a přitahuje mne příroda. Pokud pro 
Tebe ještě něco znamená láska, věrnost 

a bezpečí, budu se těšit na informaci 
od Tebe. E-mail: hj-glaeske@freenet.de 

nebo mobil: 0049-170-7375240!
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Také vaše nabídka
může být na této
„zelené“ stránce.

Kontakt do redakce:
+420 602 643 244

email: vrculova@agenturais.cz

V ÝK U P  K N I H
VYKUPUJEME: 

knihy, pohlednice, dokumenty, 
mapy, rádia, gramofony, 

fotoaparáty, optika, gramofonové 
desky, CD audio, MC kazety

a další sběratelské předměty.

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě. 

Tel.: 723 617 198
Email: jellimetzkyjiri@gmail.com

T352033

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

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

T352015

VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

Například:
12V/44Ah za 1287,- Kč
12V/55Ah za 1529,- Kč
12V/74Ah za 1892,- Kč

Záruka 24 měsíců.
Sleva 5% při odevzdání staré baterie.

Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice
Tel. 417 534 504, 774 708 222

T352012

AUTOŠKOLA
RAPID-LOCO

Z m ě n a  a d r e s y
Od 1. 1. 2018 nás najdete

v objektu Concordie

Vstup z ulice U nádraží 716
Tel. 603 447 691

 T320020

Daňové přiznání
Vedení účetnictví

Bc. Zuzana Jahodová

dane-ucetni-teplice.cz
604 571 834

T352018

HLEDÁME 
DŮM

v okolí Teplic
774 455 876

T352022

Zdeněk Jahoda

ŽALUZIE
 sítě proti hmyzu
 textilní roletky
 plastové shrnovací dveře
 sestavování nábytku
 vrtací práce v domácnosti

tel. 721 387 220
www.zdenek.ujahodu.cz

T352027

RYBÁRNA - TEPLICE
(Nově otevřeno)

• Výběr mořských i sladkovodních 
mražených kvalitních ryb.

• Rybí i jiné polotovary
pro rychlou úpravu pokrmů.

• Jezte zdravě, chutně
a od nás i levně.

Adresa: Masarykova tř.
(u hotelu DE SAXE)

PO-PÁ 9-17hod. 
Tel. 604 808 536

T352024

Jilemnická bouda
Horní Mísečky přijme

číšník , servírka,
pom. síla do kuchyně,

pom. kuchař
prodavačka do bufetu,

kuchař
Ubytování zajištěno

Kontakt
p. Venzara tel. 605 260 473

T352026

Rychlé
finanční
hotovostní

i bezhotovostní

zápůjčky
do domácností

Tel. 792 319 050
Teplicko a okolí

T352025

D E SA P
Tel: 603 271 526

Stanislava Timková
Doubravická 1691, 415 01 Teplice

e-mail: timko@telecom.cz 
N a b í z í m e :

Služby a poradenství v oblasti 
účetnicví a ekonomiky, daní 
a rozborů • Pomoc externího 

poradce pro Vaši firmu na 
veškerých úřadech • To vše

v naší kanceláři i přímo u Vás

T352029

T352028

KOUPÍM STAROŽITNOSTI
Obrazy, obrazové rámy, hodiny, 
hodinky, šperky, stříbrné a zlaté 

mince, stříbrné příbory a všechny 
ostatní předměty ze stříbra, 

sklo, porcelán, hudební nástroje, 
zbraně, knihy, pohlednice 

a všechny ostatní starožitnosti.

Platba v hotovosti.
Děkuji za nabídky.

Tel.: 602 366 831

T320023

Alexandr Papík
REALITNÍ MAKLÉŘ
pro Teplice a okolí

  Zprostředkování prodeje 
i pronájmů

 Výkupy nemovitostí
 Exekuce – vyplacení
 Platba v hotovosti
 Odměna za dobrý tip
 Rychlé seriozní jednání
 Domy byty pozemky zahrady 

TEL. 733 322 806

T352031

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

T382008

ŠROUBY Krupka s.r.o.
hledá zaměstnance
na pozice:

SKLADOVÝ DĚLNÍK
hutního materiálu
Práce je fyzicky náročná, vhodné i pro 
osoby bez praxe.

OBSLUHA CNC STROJŮ
Požadujeme: znalost čtení technických 
výkresů, vhodné i pro osoby bez praxe.

Pro bližší informace nás kontaktujte
na tel. 417 861 288 nebo
email: a.tomanova@sroubykrupka.cz

T352043

www.chutnekrabicky.cz

Krabičková dieta
My zdravě uvaříme
a vy zdravě zhubnete

Rozvoz zdarma!
Teplicko a okolí

tel. 
775 675 728 

T3
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ZLATNICTVÍ
KAMIL KUCHYŇKA

Kamil Kuchyňka, tel.: 775 205 575
ul. 28. Října 856/27, Teplice

VÝROBA
DIAMANTOVÝCH
ŠPERKŮ
VÝROBA
SNUBNÍCH
PRSTENŮ

FACEBOOK:
ZLATNICTVÍ KAMIL KUCHYŇKA

T220023



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

TEXT: (vyplňte hůlkovým písmem nebo na stroji)

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

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

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

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

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

Adresa 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  ...............................................................

VYDÁVÁ Agentura IS Teplice s.r.o., U Císařských lázní 7 - Číslo 3, ročník 28 - Vyšlo 12. 3. 2018
info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206

Povoleno Ministerstvem kultury ČR - ev. číslo: MK ČR E 11526 • Distribuce: P. Šádek

RŮZNÉ, SLUŽBY, ZDRAVÍ

RŮZNÉ

TEPLICE - OUTLET -50%
na ploše 2500 m2

Celní 144 (vedle autobusového nádraží)
Tel.: 475 200 876 E-mail: info@sobnabytek.cz

VÍCE NEŽ 4 000 DRUHŮ STYLOVÉHO
NÁBYTKU Z MASIVU V E-SHOPU

e-shop

www.sobnabytek.cz

Tento měsíc doprava zdarma!
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ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY

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

T385009

• PŘEPÍŠI vaše videozáznamy ze všech existujících 
formátů na  DVD. Přepisy na  studiových zařízeních, 
možnost střihu, potisku, DVD atd.. Tel.: 725 065 344. 
(22209)
• PRODÁM kalové čerpadlo nerez zn. Septík, nové , 
nevyužité. Cena. 4 500,-Kč. Tel.: 739 771 213. (22211)
• PRODÁM novou kvalitní autosedačku 9-36 kg, 
vlastní pětibodové a  výškově nast. pásy, polohova-
telná hlavová opěrka, nová se zárukou 2 roky, nejno-
vější atest ECE R44/04. Zašlu i poštou. 1 190,- Kč. Tel.: 
776 495 506. (22213)
• PRODÁM vysokou rohovou komodu. dolní část 
uzavřena skříňka, horní část prosklená, pěkná cena 
1  000,-Kč. Stůl + kožené toč. křeslo k  PC a  PC Acer. 
Tel.: 704 520 930. (22214)
• PRODÁM dva železniční poštovní vozy DAA-K 
na kolejích s minimální úpravou. TP. Tel.: 775 936 577. 
(22215)
• PRODÁM železné štafle vysoké 1,75m. Po  roze-
vření je žebřík vysoký 3,5m. TP, cena 1  400,-Kč. Tel.: 
739 236 867. (22216)
• VYKOUPÍM celou pozůstalost, nepotřebné věci od-
vezeme na sběrný dvůr. Teplice a okolí. Děkuji za na-
bídky. Tel.: 722 025 776. (22217)
• VAŠE videokazety všech značek převedu na  DVD. 
Tel.: 603 904 397. (22218)
• PRODÁM 5 ks obrazů, ak. malířů, Sigmund, Wiso, 
Váchal. Ceny dohodou, jen seriozního zájemce. Tel.: 
604 808 536. (22219)
• KOUPÍM Moto Jawa - panelka, kývačka, ČZ - Cross, 
moped Stadion, Velorex, vozík PAV - aj. i nekompletní 
nebo jen ND velký TP doklady, také Stabilák Motor 
vozík, různé stroje nářadí : kovadlinu, probíjecí desku, 
kleště aj.- signovačku , děrovačku - lis , malý soustruh 
- svářečku - KS - Triodyn - peníze na  místě za  vaši 

cenu. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu kamkoliv, 
ozvu se ihned, platí stále. Tel.: 603 335 591. (22220)
• PRODÁM sadu 36 ks naučných CD pro školáky (na-
příklad mluvené diktáty již od 2. třídy a spousta dal-
ších CD) za 540,-Kč + poštovné. Za 1 ks CD zaplatíte 
pouze 15,- Kč. Tel.: 721 585 579. (22221)
• PRODÁM dětské kolo MADISON. Dále prodám retro 
dlaždičky. Cena dohodou. Tel.: 603 986 508. (22222)
• PRODÁM zbrusu novou pánskou červenou šněrovací 
obuv ARDON - velikost 46, pevná špička, luxusní pro-
vedení. Obuv vhodná na jaro, podzim. Původní cena 
1  360,-Kč, nabízím za  1  000,- Kč. Tel.: 606  666  028. 
(22223)

• HLEDÁM přátele z  vojny. Jiří Řehořka - Ruská, 
Miroslav Kettner - Koněvova, Jan Flégr - Edisonova 
všichni Teplice, adresy jsou z  r. 1970. Rok nar 1949. 
Zn.: sraz po 50ti letech Kralovice. Luděk Toušek. Tel.: 
732 799 106. (22225)
• ROCKOVÁ skupina GRAFIT z Teplic hledá BASÁKA! 
Hrajeme převzaté skladby 80. let (např.Journey, Eu-
rope, Foreigner, Boston, atd...). Věk nerozhoduje, zku-
šebnu máme v Duchcově. Tel.: 723 643 202. (21002)

23 - ZDRAVÍ

• PRODÁM nový polohovací rošt. Cena 500,- Kč. Tel.: 
607 946 319. (22301)
• PRODÁM kovovou zdr. postel, hydraulické poloho-
vání. Cena 3  000,-Kč při rychlém jednání sleva. Tel.: 
603 562 261. (22302)

ZDRAVÍ


