
O
B

C
H

O
D

N
Í 

Z
A

ST
O

U
P

E
N

Í:
 7

7
5

 6
4

6
 2

6
6

 -
 7

7
5

 6
4

6
 2

6
7

 
měsíčník / soukromá inzerce zdarma

Př
íš

tí
 č

ís
lo

 v
yj

d
e 

7.
 li

st
o

p
ad

u

Vychází zdarma měsíc co měsíc již 21 let! www.iregio.cz

Říjen 2011 / náklad 25 000 výtisků

První stromy v parku
padnou v listopadu

Teplice - V Teplicích se budou
kácet stromy v lázeňském parku
pod divadlem. "Je to nejstarší
park na území Teplic a my chceme
zachovat jeho historickou a sado-
vou podobu. Mladší dřeviny nere-
spektují historickou kompozici,"
říká k plánovaným úpravám ve-
doucí odboru životního prostředí
a dopravy teplické radnice Ivana
Müllerová.

Lázeňský park pod divadlem
v Teplicích tak dostane původní
podobu z 19. století. Znamená to
mimo jiné pokácet 59 stromů,
hlavně lípy, cypřiše a borovice,
které v parku původně nerostly.
Úředníci vycházejí z historických
pohlednic a fotografií.

Kácet se začne v listopadu. Vy-
kácí se dřeviny, které mají mini-
mální sadovou a historickou hod-
notu. Sázet se budou stromy
vysoké už tři až čtyři metry. Místo
pokácených stromů město vysadí
99 nových, převážně javory, jírov-
ce, platany a po obvodu parku tr-
novník bílý. Studii vypracoval ar-
chitekt, který vycházel z dobových
materiálů z let 1907 až 1910. Vše
bylo odsouhlaseno i památkáři. 

Po úpravě zeleně, která bude
trvat rovné dva roky, přijdou na
řadu cesty. V současné době jsou
cestičky v parku spíše chaotické
a vedou odnikud nikam. Dříve
směřovaly ke vchodu prvního di-
vadla v novorenesančním stylu,
které ale v roce 1919 vyhořelo
a přestavělo se ve stylu secese
a moderny. Magistrát nyní ze vše-
ho nejdřív opraví Kolostujovu kaš-
nu, která je jedním ze symbolů
parku. Zloději opakovaně ukradli
čerpadlo. Poslední krádež se stala
na začátku května, nyní se zloděj
dostal znovu k čerpadlu a před 14
dny ho odcizil. 

"To to dopadne, bude to hnus,"
rozčiluje se nad informací o káce-
ní stromů 65letý důchodce Emil
Vrba z Teplic. "Jenom tady bude
nepořádek a park bude ošklivý,"
dodává rozhořčený Emil Vrba. Na-
opak 26letá Jana z Bystřan je po-
těšena tím, že se park změní. "Ur-
čitě to bude lepší a proč se
nevracet k tradicím. Samozřejmě
nemohu si pamatovat, jak to tady
kdysi vypadalo, ale pevně věřím,
že až vše dodělají, bude to krás-
né," dodává. (red)

T103014
T106038

�

na 10 ks fotografií 10x15 cm
ZDARMA k zakázce podané v prodejně

FOTOSTYL a min. počtu 50 ks.
Kupon platí od 1. 9. do 31. 10. 2011.

K jedné zakázce lze uplatnit 1 kupon.

KUPON
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Regionální distributor podlah 

Akce: sleva  10 - 15% na vybrané zboží 

T1061067

Otevřeno: 
Po-Pá 7.00 -16.00 hodin,
každou sobotu 7.00 -12.00,
neděle po tel. dohodě.
Kontakt: 731 633 194
Web: www.metallplast.cz
Další pobočky:
Ústí nad Labem, Krupka, 
Most, Česká Lípa

VÝKUP a ZPRACOVÁNÍ
kovového odpadu

Skvělé ceny Na šrot!

Výkupna Teplice, Riegrova 1507, Teplice - Trnovany
(vjezd z Nákladní ulice, společný s čerpací stanicí ONO)
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Podzim přináší rozšířená vydání měsíčníku Regio
Vážení čtenáři a obchodní partneři,

letošní 21. ročník našeho měsíčníku pokračuje říjnovým vydá-
ním, které je po necelém půlroce opět rozšířené, čtyřicetistrán-
kové. Připravili jsme si proto pro vás více zajímavých informací,
a to nejen z našeho regionu. Ale i třeba z oblasti školství a byd-
lení - tomu jsme věnovali hned čtyři stránky, kde vedle prezentací
podniků z oboru naleznete i nejrůznější zajímavosti. Tématické
stránky věnované bydlení budou pokračovat i v listopadovém čís-
le, které bude stejně jako to říjnové rozšířené na 40 stránek. Příležitost představit se
vám, čtenářům, tak dostanou další firmy z regionu, pro které jsme díky vyšší kapaci-
tě novin připravili zajímavé podmínky prezentace. Ty mohou využít nejen firmy z ob-
lasti bydlení. Plošná prezentace či článek v tisku je tradiční, osvědčená forma mar-
ketingové komunikace vhodná pro široké spektrum podniků či firem. 

A je tu ještě jedna věc. Ať se nám to líbí nebo ne, doba předvánočních nákupů se
rychle blíží. Někteří z vás již možná i s nákupy dárků pro své blízké začali. Budeme
se proto snažit, abyste ve zbývajících dvou vydáních našeho měsíčníku v tomto roce
našli dostatek inspirace nejenom pro ně.

Přeji vám všem krásný, barevný podzim a příjemné počtení.

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, 775 646 266, 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 

Vše pro vaše bydlení ....................................................................................... str. 8-11
Lázeňský park pod divadlem ............................................................................ str. 16     
Oslavy 110 let MHD na Mostecku ..................................................................... str. 23
Drážďanský Matheland je nyní také česky ....................................................... str. 24
Předměstské Předlice ......................................................................................... str. 26
Tip na výlet do Radejčína a do Dubic ............................................................... str. 27

NOVÁ SLUŽBA PRO VÁS - 
PERMANENTNÍ MAKE-UP

T1035032

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM americkou lednici s mrazá-
kem, s výrobníkem ledu a s chlazením vo-
dy. Výrobce LG, Typ - LG GW - L207FLQV.
Je rok stará. V obchodě je za 29 tis. Kč.
Prodáme jen za 19 tis. Kč. Tel.: 731 743
600. (10101) 
• PRODÁM zánovní, minimálně používa-
nou sklokeramickou el. varnou desku
Mora Euroline, Typ-4311, 4 varné plotny,
z toho 1 + ovál a 1 plotna se dvěma top-
nými tělesy. Nerezový rámeček. Původní
cena byla 10 tis. Kč. Prodáme jen za 4
900,- Kč. Kontakt: 12345jt@seznam.cz,
tel.: 731 743 600. (10102) 
• PRODÁME 2 roky starou kuchyňskou
linku do U, bez spotřebičů. Barva je rusti-
kální třešeň. Rozměry: 213 x 313 x
300 cm. Cena 29 tis. Kč. Fotky mohu pos-
lat. Kontakt: 12345jt@seznam.cz, tel.: 731
743 600. (10104) 
• PRODÁM zachovalý mrazák Whirpool
AFG 340. 2 přihrádky + 3 šuplíky z pev-
ného plastu. Š. 60, v.180, h.56, 6 st. na-
stavení teploty, Fce rychlého zmrazení,
Led indikace stavu a teploty. Cena 1 000,-
Kč. Tel.: 733 719 109. (10105) 

• PRODÁM za 1 500,- Kč nový nepoužitý
víceúčelový pekáč z chrom. oceli s poklicí
a sběračkou. Pův. cena 4 000,- Kč. Tel.:
607 281 366. (10106) 
• PRODÁM vyřezávanou poličku s 11 ko-
řenkami za 300,- Kč. Tel.: 607 281 366.
(10107) 
• PRODÁM zrcadlo v bílém rámu, rozměr
60 x 39 cm. Obrázek zašlu e-mailem. Ce-
na 200,- Kč. Tel.: 607 946 319. (10108) 
• KOUPÍM levně funkční ledničku. Tel.:
605 524 189. (10110)
• PRODÁM vanovou baterii Hansa polo
51442103 nová, nepoužitá, cena 800,- Kč.

Tel.: 728 823 900, e-mail: hriv-
nak.petr@seznam.cz. (10111)
• PRODÁM kuch. sporák na pevná paliva
lev. stranný, výv. spal. (komín), výhř. plo-
cha 70 x 50 cm, málo použ. zachovalý. Ce-
na 2 500,- Kč. Tel.: 417 560 642 - odpo-
ledne. (10109)
• PRODÁM Fondue Proline, 6 dílné, no-
vé, orig, balení, za 1/2 pořizovací ceny,
záruka. Tel.: 605 864 376. (10112) 
• NOVÁ vel. fritéza Philips cena 1 tis. Kč,
velká lednice s mrazákem Philco 3 šuplí-
ky, dva kompresory. Cena 1 500,- Kč. Od-
sávač par, digestoř bílý 300,- Kč. Tel.: 604
411 312. (10113) 

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM postel s druhým výsuvným
lůžkem včetně dvou roštů a matrací. Jed-
na matrace je pružinová a druhá molitan.
Délka 204 cm, šířka 92 cm. Cena 999,- Kč.
Osobní odběr. Teplice. Tel.: 777 631 616.
(10201) 
• PRODÁM zachovalou sedací soupravu -
2 křesla + rozkládací gauč s úložným pro-
storem - béžovo-hnědý manšestr. Možno
i se stolkem. Symbolická cena 1 000,- Kč.
Tel.: 728 529 218. (10202) 
• PRODÁM do obýv. pokoje skleník, bar-
va mahagon, krásný moderní, 3 díly. Jed-
na spodní skříňka, úložný prostor, všech-
ny rohy seříznuté, zabudované žárovky.
Cena 1 500,- Kč, pořiz. cena 3 000,- Kč.
Tel.: 724 043 598. (10203) 
• KOUPÍM rohovou rozkládací sedací
soupravu do 1 500,- Kč. Teplice i SMS. Tel.:
608 438 866. (10204) 
• PRODÁM příborník, sekretář tmavý,
dýhov. dřevotříska, 60tá léta. Cena doho-
dou. Foto na e-mail. Tel.: 723 367 685.
(10205) 

T106035

stylové oblečení
V našem obchodě

můžete nakoupit oblečení OUTLET
značek jako Tom Tailor, Blend, Jocavi, Amy Gee  a další...
Denně šťastná hodina od 11.00 do 12.00, během které platí

SLEVA 20 % na všechno!

Adresa: ul.  U Nádraži 945/15, Teplice Otevřeno od 10.00 do 17.00 hodin

ROZVOZ OBĚDŮ
Bio restaurace Zahrada Teplice
28. října 780/10 (ve dvoře), Teplice

DISPEČINK OBJEDNÁVEK
od 7.00 do 10.30
tel.: 774 551 6661
dovoz domů, do kanceláře...
polévky, hlavní jídla, dezerty, freshe...
www.restaurace-zahrada.cz

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK



NÁBYTEK, ODĚVY, ELEKTRONIKA 3
T106013

T1064085

MALOOBCHODNÍ PRODEJ  SPOLEČENSKÝCH
ŠATŮ A DOPLŇKŮ

V našem e-shopu si vyberete ze škály elegantních, 
společenských a  sezonních šatů v různých  velikostech.

Šaty jsou od renomovaných výrobců a dovozců z Německa,
Francie a Itálie. Veškeré zboží z e-shopu si můžete

prohlédnout v našem kamenném obchodě v Litvínově.
Masarykovo Nám. 36, Litvínov

Objednávky: 604 230 675
E-mail: princess.obchod@seznam.cz

Otevírací doba: Pondělí-pátek  9.00-17.00 hod.

• PRODÁM bílý psací stůl, čtyři šuplíky,
v. 0,75 - š. 0,65 - d. 1,20. Cena dohodou,
foto na e-mail. Tel.: 723 367 685. (10206) 
• PRODÁM větší dětské postele se zábra-
nou, mat. buk, rošty, matrace se snímat.
potahem, cena 800,- Kč/kus. Nástěn né
lampičky s úsp. žárovkou, vydává nízkou
teplotu, tvar měsíc a hvězda, cena 100,-
Kč/kus. Dětský stolek + 2 židle, masiv. bo-
rovice, cena 600,- Kč. Koberec s motivem
venkova 2 x 4 m, po obvodu lemovaný. Vše
stáří 1 rok, IKEA. E-mail: andelova77@se-
znam.cz. Tel.: 721 906 927. (10207) 
• PRODÁM starší nábytek do kanceláře,
velmi pěkný + vývěsky. Cena dohodou.
Tel.: 732 916 950. (10208) 
• PRODÁM šatní skříň za 350,- Kč, ko-
modu - pří

4 - ODĚVY

• PRODÁM kopačky Adidas F50 fialové
vel. UK 4 cena 199, - kopačky Adidas Pre-
dator bílo modré vel. UK 5 cena 249,- Kč
/nošené pouze týden/. Osobní odběr ne-
bo cena plus poštovné. Teplice, tel.: 777
631 616. (10401) 
• PRODÁM hezké kvalitní a praktické
oblečení, ve výbavičce 0 - 1 rok, od koši-
lek po vrchní ošacení. Přidám spací pytel.
Oblečení na podzim zimu. Tel.: 737 127
852. (10402) 
• NABÍZÍM oblečení na holčičku, 6 - 12
měs., taška věcí k okamžitému použití,
podzimní, cena 350,- Kč + dobírka. Tel.:
737 843 626. (10403) 
• NA MIMINKO od narození nabízím
krabici oblečků, vše co je na toto období
třeba, je pěkné moderní, cena 750,- Kč,
možná i dobírka. Tel.: 737 843 626.
(10404) 
• NABÍZÍM dámské kalhoty, halenky, 2
zimní bundy č. 48 - 50 vše čisté pěkné,
levně 30 - 40,- Kč. Teplice. Tel.: 737 653
064 od 16 hod. (10405) 
• PRODÁM luxusní svatební boty č. 39,
nenošené, pošité korálky, pův. cena 1
600,- nyní 400,- Kč. Tel.: 774 267 287.
(10406) 
• VELMI levně prodám imitace kožichů,
zimní bundy, vše téměř nenošené, vel. 48
- 54. Změna postavy. Cena dohodou. TP.
Tel.: 733 196 758. (10407) 
• PRODÁM pánský 3/4 semišový kožich
(stříhaný beránek ). Velikost 48. Cena
500,- Kč. Tel.: 731 748 994. (10408) 
• PRODÁM levně pěkné oblečení a obuv
pro dítě ve věku 6-12 let. Oblečení je má-
lo nošené (většina značkové). Cena bude
dohodou + obnošenější věci zdarma. Tel.:
417 519 608 (po - pá 7,00 - 15,00 hod). E-
mail: Jana737373@seznam.cz. (10409)
• NABÍZÍM dětské oblečení a obuv (zhru-
ba na věk 6-12 let). Oblečení je pěkné,
většina značkové. Cena bude po dohodě
+ obnošenější věci zdarma. Kontakt:
jol8@seznam.cz, tel.: 417 519 608 (po-pá
7-15 hod). (10410)
• PRODÁM na chlapečka moderní oble-
čení, větší balík od 4 - 12 měsíců, body,
košilky, trika, dupačky, tepl., kalhoty, mi-
kiny, kombinéza, apod., levně. Tel.: 605
864 376. (10412) 
• PRODÁM kožené kalhoty zn. Hela na
motorku, vel. 58, černé. Málo používané.
Cena 1 500,- Kč. Bílina. Tel.: 725 719 504.
(10413) 
• PRODÁM koženou bundu, barva černá,
velikost 52, délka bundy 66 cm, obvod
hrudníku 2x 70 cm, délka rukávu 62 cm.
Vpředu jsou 4 kapsy. Cena 800,- Kč. Foto
mohu poslat mailem dark51@seznam.cz.
Tel.: 608 162 402. (10414) 

5 - ELEKTRONIKA

• PRODÁM psací stroj elektrický Carrera
- minimálně použitý, programovatelný -
ale ztratila jsem při stěhování návod - za
400,- Kč, kontakt po 18. hod na tel. 732
370 096. Teplice - jen osobní převzetí.
(10501) 
• PRODÁM televizi Tesla, stará 7 let,
funkční, v zachovalém stavu. Cena doho-
dou. Tel.: 775 093 177. (10502) 
• PRODÁM DVD Panasonic DMR EX 87.
Přístroj mi přestal pracovat po aktualiza-
ci fireware. Nicméně pořizovací cena
12.000,- Kč a množství servisů, kde je
možnost opravy mě odradilo od likvida-
ce. V útrobách je IDE HDD 250 GB. Cena
1.000,- Kč. Tel.: 721 517 939. (10503) 

• PRODÁM zbrusu nový Apple MacBook
Pro 15 Intel Core i7 za 17 000,- Kč, je to
originál, zapečetěné v krabici, dodám
s příslušenstvím, je se zárukou od výrob-
ce 2 roky. Tel.: +447 035 903 977. (10504) 
• PRODÁM plně funkční televizní přijí-
mač s úhlopříčkou 70 cm. Cena 500,- Kč.
Tel.: 739 926 290. (10505) 
• KOUPÍM set top box levně, nabídněte.
Tel.: 776 269 305. (10506) 
• PRODÁM 2 ks pasivní reprosoustavu
Resolution Custom pro zpěv i nástroje
350 W bas. i výškový repro Peak 45-20000

Hz, 23 kg, cena za kus 3 500,- Kč a 6 500,-
Kč za dva kusy, dále pasivní repro Torque
50 W bas. i výškový repro s obalem, 30 x
35 x 45 cm 2 kusy 4.200,- Kč. Teplice. Tel.:
723 466 140. (10508) 
• PRODÁM nový nepouž. satelit. přijímač
zn. Opental, pořizovací cena 6 500,- Kč
nyní za 3 000,- Kč, kvalita za rozumnou
cenu. Tel.: 606 517 654. (10507) 
• KOUPÍM spojovací kabel televize ti-
skárna HP Deskjet 3325, 3 zdířky vedle se-
be a konec do zástrčky sítě. Tel.: 732 911
554. (10509)
• PRODÁM radiopřehrávač, kazeťák
v bezvad. stavu a 20 kazet, různé žánry:
Nedvěd, Matuška, Gott atd. Cena doho-
dou. Tel.: 737 653 064. (10510)
• PRODÁM dřevěné lampové staré rádio
Tesla 323 A Bratislava n.p. Funkční. Tel.:
604 938 434. (10511) 
• PRODÁM funkční televizi Tesla, úhl.
54 cm za 500,- Kč. Tel.: 774 267 287.
(10512) 
• PRODÁM výborná a prakticky nová
a nevyužitá sluchátka do uší Creative EP
630. PC 550,- Kč nyní jen 250,- Kč. Dále
Emgeton Porta Cult /podobné Koss Porta
Pro/ za 200,- Kč. Tel.: 774 041 148. (10513) 
• PRODÁM videorekordér Panasonic, su-

pr, lze programovat pomocí kódů, dálk.
ovladač, český manuál, cena 900,- Kč. Tel.:
608 138 279. (10514) 
• PRODÁM externí HDD Verbatim 500
GB 2,5“ USB 2.0 nový Za 900,- Kč. Tel.:
608 138 279. (10515) 
• PRODÁM 4 roky staré dom. kino 5.1
Panasonic, cena 1 600,- Kč. Tel.: 606 815
350, okr. Teplice. (10516) 
• KOUPÍM videokameru Digital nebo Mi-
ni-DV i poškozenou nebo bez přísl. Tel.:
608 859 039. (10517) 
• PRODÁM gramofon NC440 - magnetic-
ká vložka, náhradní řemínek. Cena: 1
500,- Kč. Přidám cca 100 ks gramofono-
vých desek a zesilovač vlastní výroby.
Zn. elektromechanik. E-mail: trojace-
kl@seznam.cz. (10518) 
• PRODÁM repro-soupravu na desce, 9
repráků, zesilovač do auta. Tel.: 607 843
383. (10519)

6 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA

• KOUPÍM notebook - dvoujádro i mírně
poškozený, platba ihned. Tel.: 605 859
039 (10607) 

ODĚVY
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Vážené zákaznice,
rádi Vás přivítáme
v nových prostorách
našeho obchodu
s ODĚVY a DÁMSKÝM
KREJČOVSTVÍM,
které nyní najdete
10 m od původní
provozovny.

TEXTIL - Pšenička
Teplice - Trnovany,
Masarykova třída

T1063073
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Rokycanova 3 (na konci Školní ul.), Teplice
Po - Pá 9.00 - 17.00, So 9.00 - 12.00

• PRODÁM Sony Playstation 2 slim v čer-
né barvě, je jako nový, byl používaný jen
2 měsíce a od té doby je zabalený v kra-
bici, k tomu spoustu příslušenství, 2 ovla-
dače, 8 MB karta. Cena 1 790,- Kč. Tel.:
774 041 148. (10601) 
• PRODÁM reálný, velice kvalitní a hlav-
ně nový volant LOGITECH DRIVING FOR-
CE PRO, vhodný jak pro herní konzole,
tak i PC. Narazil jsem na něj při stěhová-
ní. Cena jen 1 990,- Kč. Tel.: 774 041 148.
(10603) 
• PRODÁM záložní zdroj APC Back UPS
RS 500 VA s automat. regulací napětí, je
ve výborném stavu, jen je již zapotřebí
vyměnit baterii, nová se dá sehnat již od
263,- Kč. PC 5 500,- Kč nyní jen 890,- Kč.
Tel.: 774 041 148. (10604) 
• PRODÁM nový notebook Packard bell
easy note rs65. Notebook má 13.3 palce
displej, 3 giga ram a 250 hardisk, nain-
stalován Windows 7 home premium
v češtině, HDMI, vypal. DVD-RW,1.3 ka-
meru, dvi atd. Je nový, dovoz - bez záru-
ky u nás, pouze odzkoušený. V krabici
s adapt., nabíječkou a záloh. Windows.
Prodám za 8 900,- Kč. Čelákovice u Prahy.
Tel.: 606 293 393. (10605) 
• PRODÁM monitor k PC LG Flatron 795
FT Plus. Nepoškozen. Cena 200,- Kč. Tep-
lice, tel.: 608 162 402, e-mail: dark51@se-
znam.cz. (10608) 
• PRODÁM monitor k PC Sony Trinitron
multiscan E 530. Velmi dobrý stav. Nepo-
škozen. Cena 250,- Kč. Teplice, tel.: 608
162 402, e-mail: dark51@seznam.cz.
(10609)

7 - TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

• PRODÁM mobil. tel. Siemens pro dítě
nebo seniory, stříbrný i s nabíječkou, je
v provozu, potřeba kredit. TP. Tel.: 737
653 064. (10701) 
• PRODÁM výborný telefon Nokia 6230i,
fotoaparát, bluetooth, infraport, dikta-
fon, FM rádio, MP3 přehrávač, email, in-
ternet, paměť. karta aj., perf. stav, jen
990,- Kč. I na dobírku. T.: 733 211 952.
(10702) 

8 - HOBBY

• NAUČÍM Vaše dítě hrát na klavír - v TP
a okolí, v UL. Nejlépe 1-5 třída ZŠ. Cena
dohodou. Tel.: 773 576 726. (10801) 
• KOUPÍM Napoleonské války, výzbroj,
výstroj, znaky, jejich části i poškozené, li-
tografie aj. věci k tomuto tématu a ob-
dobí. Tel.: 604 542 128. (10802) 
• PRODÁM akvárium s kompletním pří-
slušenstvím o rozměrech d. 54, š.š 24,
v. 29. Cena 1 000,- Kč. Tel.: 777 263 237.
(10803) 
• MÁM zájem o zakoupení známek, min-
cí a bankovek. Nabídněte i starší katalo-
gy MICHEL a to Austrálie a Číny. Moc pro-
sím o omluvu ty, kterým jsem slíbil
návštěvu a nemohl se ze zdravotních dů-
vodů dostavit. Pokud někdo potřebuje
poradit s ohodnocením výše uvedených
sběratel. předmětů, rád pomohu. Děkuji
za nabídky. MOST mail: p.vanout@se-
znam.cz. (10804) 
• OBRACÍM se na vlastníky historických
materiálů o starém MOSTU zda by tyto
nemohly nabídnout k prodeji, nebo po-
skytnout kopie. Mohu nabídnout i reci-
proční výměnu. Děkuji. p.vanout@se-
znam.cz. MOST (10805) 
• NABÍZÍM kuchyňské hodiny z období
50-tých let. Jsou v chodu, po prohlídce.
Cenu nabídněte. MOST e-mail: p. va-
nout@seznam.cz. Tel.: 603 375 114.
(10807) 

• PRODÁM magnetofon B113 kotoučo-
vý s nahrávkami 60-70 let. Teplice, tel.:
723 466 140. (10808) 
• PRODÁM noty do pochodu pro 20 mu-
zikantů, jsou to psané pochody, 21 písní.
Ladící klíč na piana. Různé nátrubky na
trubku. Tel.: 604 128 144. (10809)
• PRODÁM mince NDR 5 M 1972 Mei-
ben, 10 M Denkmalruchenwald, 20 M
Wilhelm Pieck, 1971 20 M Heinrickmann,
20 M Ernst Thalmann, 1973 10 M Weit-
festspiele. Celek 300,- Kč. Tel.: 604 128
144. (10810)
• HLEDÁM šikovného radiomechanika,
který umí správně zapojit starší radiogra-
mofon TESLA NCZ Brat. Po malování ne-
jsme schopni jej zapojit na repro. Dle in-
dikátoru hlas. ale vše funguje. Děkujeme.
V Mostě. Tel.: 603 375 114. (10811) 
• PRODÁM sběratelské modely několika
různých pistolí a revolverů, měř. 1:2,5,
staré i současné, výborný stav, cena 150,-
Kč/ks. Zašlu i na dobírku. Tel.: 733 211
952. (10812) 
• PRODÁM z pozůstal. 50 pohlednic, ma-
lou sbírku odznáčků, bankovky (inflační),
boxer. rukavice. Jen vcelku za 400,- Kč. Při
rychlém jednání sleva, spěchá. Tel.: 777
281 334. (10813) 
• PRODÁM vybavení zámečnické dílny.
Teplice. Vlastní odvoz. Tel.: 604 942 977.
(10814) 
• KOUPÍM harmoniky,váhy, mince, mlýn-
ky, hodiny, šperky, sošky, obrazy,nábytek,

známky, sklo, vláčky, panenky, vyzname-
nání. Tel.: 733511 224. (10815) 
• VYKUPUJI za hotové porcelán, sošky,
hodiny, nábytek, odznaky, známky, kni-
hy, rádia,harmoniky, obrazy,váhy, sklo.
Tel.: 775 691 189. (10816) 
• SHÁNÍM nábytek,hodiny, sošky, zbra-
ně, odznaky, mince, známky, knihy, rá-
dia,harmoniky, obrazy, váhy, sklo aj. Tel.:
603 230 673. (10817) 
• PRODÁM sbírku bankovek (350 ks)
z celého světa a také výroční poštovní
obálky z Afriky. Tel.: 728 042 334. (10818) 
• DARUJI banánovou krabici knih - de-
tektivky svět. autorů ve slovenštině. Tel.:
605 441 370. (10819)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice,
místopis od r. 1890 - 1930/40. Dále kou-
pím staré hodiny nástěnné, figurální aj.
a vše od hodin. Děkuji za nabídky, platím
stále. Tel.: 606 957 179, 722 150 816.
(10820)
• KOUPÍM starší smaltované či tlačené
plechové reklamní cedule jako olej, cukr,

pivovar, moto a jiné. Tel.: 773 085 737.
(10821) 
• PŘEVEDU Váš videozáznam VHS, Mini-
dv, Video 8, Hi8, Digital 8 atd. na DVD.
Tel.: 608 859 039. (10822) 
• PRODÁM National Geografic, ročník
1985 - 1991 v A3. Cena dohodou. V pří-
padě zájmu volejte na tel: 605 823 088.
(10823) 
• KOUPÍM různé starožitné hodiny, také
stroje, skříňky atd. Sběratel. Také jiné sta-
rožitnosti, nabídněte prosím i celou po-
zůstalost. Tel.: 732 622 362. (10824) 
• PRODÁM pár činek - nakládacích jed-
noruček - (každá závaží 2 x 1,25 kg),
chromové osy. Činky jsou ve výborném
stavu. Foto mohu poslat e-mailem
dark51@seznam.cz. Cena 700,- Kč. Tepli-
ce, tel.: 608 162 402. (10825) 
• PRODÁM fotoap. Exa I - komplet, Fle-
xaret automat, Viktorie + kameru Aurora
215 s prázdnými filmy a expozimetr Le-
ningrad. Sběrateli. Cena dohodou. Tel.:
605 823 088. (10826) 
• PRODÁM gramodesky 78, 45, 33
ot./min. Peřiny, polštáře - prach. peří. Kni-
hy - Verne, May, Dumas, Werich. Průvod-
ce - Krkonoše, Šumava, Beskydy, Chodsko
a jiné. Diapozitivy měst. 2 x slamníček do
dětské postýlky. Tel.: 723 276 083. (10827) 
• PRODÁM zvětšovací přístroj Opemus
pro čb i barevnou fotografii + přídavné
objektivy, časovač, žehlička a ostatní pří-
slušenství. Tel.: 723 391 081 Bílina. (10828) 
• PRODÁM rybářské a trempské pánské
oblečení i zimní. Levně - Teplice. Tel.: 721
325 900. (10829)
• PRODÁM encyklopedii od Meyerse, 24
dílná ilustrovaná, velmi zachovalá, psaná
švabachem, rok vydání od 1909. Tel.: 721
325 900. (10830)
• PRODÁM kolo pekařské s nosičem, r.v.
1935 se stojanem - veterán. Cena 25 000,-
Kč. Tel.: 607 843 383. (10831) 
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• PRODÁM Golf V kombi 1,9 TDi, 77 kW,
r.v. 2008, najeto 55.400 km, 1. majitel,
koupený nový v ČR, servisní knížka, nevy-
užitý - užíván jednou osobou, aut. klima,
palubní PC, mlhovky, rádio CD/MP3,
alarm. Dohoda. Foto e-mailem. Tel.: 608
169 364. (10901) 
• NISSAN Qashqai + 2, r.v. 2008, provoz
12/2009, 4 x 4, 6. rychl., 80.000 km, 7 míst,
navigace, xenony, mlhovky, dešť. senzor,
aj. Cena 200.000,- Kč + převzetí úvěru
8.299,- Kč /měs. do 12/2014 prodám nebo
vyměním za osobní auto v ceně 200.000,-

Kč bez doplatku. Tel.: 602 732 968.
(10902) 
• PRODÁM na Peugeot 603 1,6, r.v. 2000,
14 plechových disků s letními pneumati-
kami. Cena: 2 500,- Kč. E-mail: j-som-
mer@centrum.cz. (10903) 
• PRODÁM 1 x použitou dětskou auto-
sedačku do 36 kg. Sedačka se dá rozložit
i na sedák. Cena: 750,- Kč. Tel.: 603 178
181. Jsem z Teplic. (10904) 
• PRODÁM startér na Trabanta, nový ne-
použitý, spojkovou lamelu novou a další
drobnosti některé i použité, nutno vidět.
Cena dle dohody. Tel.: 604 688 714.
(10905) 
• PRODÁM ocelové disky na Ford Eskort

NABÍZÍME MOŽNOST INZERCE
V NĚMECKÝCH NOVINÁCH

PRO DRÁŽĎANY A PŘÍHRANIČNÍ OBLAST
FREITAL, DIPPOLDISWALDE, PIRNA, SEBNITZ

Podnikatelská inzerce. Výhodná cena!

Kontakt: Redakce měsíčníku Regio
pan Jiří Richter
tel.: +420 417 534 206, +420 775 646 267
richter@infocz.de

TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

HOBBY

AUTO-MOTO PRODEJ
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Tip na výlet:

Kamenný hřib
u Ústí nad Labem

Ústí nad Labem - Ten, kdo neviděl neuvěří, že tak blízko krajské
metropole se nachází zajímavý přírodní skvost, který je schován nad
Velkým Březnem a který ani mnozí místní neviděli, ačkoliv bydlí ne-
daleko. Přírodní zajímavost zvaný kamenný hřib lze nalézt u Velkého
Března, které je na pravém
břehu Labe, zhruba 10 km
daleko od Střekova, směrem
na Děčín. Dostat se do něj
dá autobusem z centra Ústí
nad Labem (odjezd ve všed-
ní dny v 9.41, o svátcích a ví-
kendech v 11.21 hod.) s vý-
stupem na stanici Byňov-
Proboštov, odkud je nutné
pokračovat pěšky zhruba
200 metrů zpět po trase
autobusu. U starého domu
s prolomenou střechou se
musí odbočit do leva přes
potok, hned za ním pak do-
leva táhle do kopce, u velké
chalupy se odbočí vpravo a pak se pokračuje po cestě k lesu. Lesem je
nutné ujít asi 100 metrů a cesta se pak začne obloukovitě stáčet do-
leva, až se před zraky turisty vyloupne hřib, který je vysoký asi 8 me-
trů a je celý ze znělce. Když půjde ještě dál, zhruba 250 metrů, uvidí
Ústí nad Labem z veliké výšky a dálky. 

Celý tento kamenný masiv se jmenuje magnetovec, střelka magne-
tu si zde údajně dělá, co chce. Výlet do této části našeho regionu se dá
završit návštěvou zámku Velké Březno nebo některé z místních tří re-
staurací, kde je možné „dobít baterky“. 

Vladimír Macner

6 ks, cena dle dohody. Tel.: 604 688 714.
(10906) 
• PRODÁM 4 ks velmi zachovalé plecho-
vé disky na Škodu Favorit, nastříkané
v odstínu barvy chromu, obuté na dojetí.
Cena 200,- Kč/ks, tzn. celkem 800,- Kč.
Tel.: 606 879 413. (10907) 
• PRODÁM střešní nosič na auto Olcit,
původní cena 2 020,- Kč, nyní 800,- Kč.
Teplice. Tel.: 723 466 140. (10908) 
• PRODÁM MB E270 CDI sedan r.v.1999.
Plná verze, černá kůže,+ 4 zimní kola. Su-
per stav, vynikající spotřeba 5.8 l/100 km,
město do 8 l/100 km. Originál, najeto 326
tis. km. E-mail: vachatam@seznam.cz
(10909)
• PRODÁM různé náhr. díly na Favorita
135 vč. motoru. Zn. Levně. Tel.: 721 600
131, 777 608 131. (9910)
• PRODÁM 4 ks zimních pneu zn. Kor-
moran vč. disku 175/70 R 13. Cena 500,-
Kč/ks, najeto 1000 km. Tel.: 723 145 986,
474 544 023. (10911) 
• PRODÁM Škoda Octavia combi, 4 x 4,
1,9 TDi, 77 kw, r.v. 2008, koupeno v ČR,
šedá metal., pro II garanč. prohlídce. Na-

jeto 34 tis. km, nové pneu, mimoř. stav,
cena 379 000,- Kč. Tel.: 474 523 811, 474
523 811. (10912) 
• PRODÁM 4x zimní pneu s disky jeté 3
měsíce. 155/80 R13 79Q M+S OR60 Radi-
al Polaris Portugal vše 1 600,- Kč. Tel.: 736
118 418. (10913) 
• PRODEJ pneu zimní 4 x 185/55/15, vzor
60 % za 300,- Kč/ks. Pneu zimní 4 x
205/55/16 vzor 70% za 400,- Kč/ks. Tel.:
602 161 258. (10914) 
• PRODÁM na Peugeot 309, r.v. 88, páté
dveře s vyhřívaným sklem. Dohoda jistá.
Tel.: 737 540 543. (10915) 
• PRODÁM VW Bora 1,9 TDi combi, r.v.
99, 86 kW, 6 rychl., modrá metal., najeto
194 190 tis. km, ABS, ASR, TZ, klima, po
rozvodech, výměna filtrů. Pěkný stav. Ce-
na 89. tis. Kč. Dohoda. Tel.: 776 278 304.
(10916) 
• PRODÁM 4 ks kompletní kola ALU Ro-
nal R38 7 x 15 + letní pneu Vredestein
Sportrac 2 205/65/R15, vzorek cca 4 mm
zkompletováno, vyváženo, cena 2 900,-
Kč za vše. Tel.: 728 823 900, email: hriv-

nak.petr@seznam.cz. (10917) 
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www.zadarmo.info/vyfuky
OPRAVNA VÝFUKŮ

RYCHLOSERVIS
PNEUSERVIS.CZ
LEVNÉ VÝFUKY, OLEJE, ČEPY,

DESTIČKY A KOTOUČE, PNEU APOD.

! PROHLÍDKY ZDARMA !   
! PŘEZOUVÁNÍ PNEU OD  500,- KČ !
TP – U PIVOVARU 1
(vjezd z Nákladní 150 m od „ONA“)     
777 249 446

T106005

SLEVY
AŽ 15% 

Silniční a odtahová služba

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

Mobil 602 287 065
www.odtahteplice.cz

T106009

VÝHODNÉ CENY
AUTOBATERIÍ

např. 45 Ah 990,- Kč
55 Ah 1390,- Kč
72 Ah 1780,- Kč

100 Ah 2580,- Kč

Autodíly Dolejší
Štúrova 740/15,Teplice

Tel. 417 534 504
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PNEUBAZAR
PNEUSERVIS

TP - ul. Hřbitovní
areál Horizont
603 210 483

Zajímavé ceny pneumatik

T
106020

Z vozu Škoda 135 forman kombi ,
5 rychlostí 165/71x13 prodám 1 startér, alternátor

po generální opravě,  1 zahrádku, různé zadní světla,
posilovač brzd, hodně nových dílů,

brzdový klín přední/zadní, kazetové rádio.
Tel.: 00493521-484575 od 18 hodin.

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

• PRODÁM střešní rám se třemi nosiči na
kola. Nosiče jsou uzamykatelné. Cena 1
000,- Kč. Teplice. Tel.: 606 872 453.
(10918) 
• PRODÁM Ford Escort, r.v. 94, modrá
metal., nebouraný, najeto 140 000 km,
motor v chodu, spolehlivý, drobné opra-
vy, rádio, tažné zař., střešní okno, zimní
gumy s disky. Malá spotřeba, možno pro-
dat i na náhr. díly. Pouze vcelku. Cena 9
500,- Kč. Tel.: 723 974 038. (10919)

• PRODÁM náhr. díly na auto Liaz, Avie,
různé díly na traktory a pneumatiky na
os. auto, letní i zimní. Tel.: 607 994 877.
(10920)
• PRODÁM havarovaný automob. Volvo
S 80, cena dohodou. Tel.: 739 148 319 za-
volám, pracuji na směny. (10921) 
• PRODÁM FORD ESCORT 1,4 CL liftback,
1. maj. v ČR, ser. kniha,78 tis. km, 1991,
EKO plac. TK + EMISE do 08/2013, neku-
řák, centrál (3. klíče), šíbr, katal., tmavo-
mod.metalíza, nová baterie, spojka + lo-
žisko, brzd. destičky, LAMBDA sonda,
svíčky, ve velice pěkném stavu, pěkný
interiér, udrž., přidám alu disky, 2 LAMB-
DA sondy, rychle - sleva - spěchá! Cena:
12 900,- Kč. Foto e-mailem. Tel.: 728 152
201. Teplice. E-mail: vojak-
pet@seznam.cz. (10922) 
• PRODÁM motorku Honda CBR 1000 F,
r.v. 91, červeno-bílá, málo jetá, v originál-
ním stavu. Cena dohodou. Tel.: 777 040
022. (10923) 
• PRODÁM ND na Ford Fiesta 1,3 (r.v. 97)
a 1,2 (r.v. 94), benzín, třídvéřová verze,
cena dohodou. Tel.: 777 040 022. (10924) 
• PRODÁM Renault Megan 1,4 na ND,
motor po GO 1 rok. Odhlášený. Cena 5
000,- Kč, stav cel. dobrý. Tel.: 722 208 234.
(10925) 

• PRODÁM ocelové disky, téměř nové (1
sezona) stř. metalíza, 4 ks 5 1/2 x 13, H 2,
ET 38, 4 x 100, originál VW Golf, Vento
a pod. za 1/4 ceny á 300,- Kč/ks. Tel.: 474
552 419. (10926) 
• PRODÁM nové zimní pneu 4 ks, Fires-
tone 155/70 na nových ráfcích, šedá me-
talíza, 5J x 13, ET 43,5, rozteč 4 x 108. Per-
fektní značková kvalita. Cena 2 400,- Kč.
Tel.: 474 552 419. (10927) 
• PRODÁM 4 ks nepoužité zimní pneu-
matiky i s disky, vyvážené 165/70 R 13, Ar-
tic III Ceat. Cena 3 200,- Kč. Tel.: 775 191
368. Teplice (10928) 
• PRODÁM olejovou vanu na VW Golf III
benzín. Je použitá ale plně funkční, i se
šroubem. Vyčištěná! Lze se na ní podívat.
Mohu zaslat i foto. Možno zaslat poštou.
Tel.: 607 424 828. (10929)
• PRODÁM Daewoo Kalos 1,4, 2004, Eu-
ro 3, 69 000 km, cena 79 000,- Kč. Da-
ewoo Lanos 1,5, 1999, AL, servo, klima,
levné 29 000,- Kč. Tel.: 606 201 271.
(10930)
• PRODÁM VW Bora 1,9 TDi combi,
1999, Euro 3, TZ, nové pneu zimní. Tel.:
722 002 014. (10931) 
• PRODÁM 4 ks zimní protektory
195/60/R14 pneu Vraník, téměř nové, na-
jeto cca 2 000 km, cena 1 000,- Kč za vše.
Tel.: 728 823 900, email hrivnak.petr@se-
znam.cz. (10932) 

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• KOUPÍM ND na Superba. Př. nárazník -
komplet, výstuha př. nár., LP světlo, LP
blatník, kapota, maska, mřížka, LP plast.
nadkolí, airbag řidiče, airbag spolujezd-
ce, přední pásy, máte-li něco, napište ce-
ny. Tel.: 603 949 558. (101002) 
• KOUPÍM Váš automobil, možno i bou-
raný, nepojízdný, dodávkový služební,
převod, odvoz zajistím. Tel.: 721 811 118.
(101003) 
• KOUPÍM Moto Jawa sport pérák pařez
Bizon California Moped Stadion Jaweta,
ČZ aj. moto před renovací i nekompletní

nebo jen ND - příslušenství, vozík páv, dá-
le starý stabilní motor - stabilák vozík,
pohon strojů - různé typy. Nabídněte po
SMS - ozvu se hned. Tel.: 603 335 591.
(101004) 
• KOUPÍM jawa 350-634, 638, 639, bez
TP, SPZ, pouze pojízdnou, do 2 000,- Kč,
případně nabídněte. Platba ihned, hoto-
vě. Děkuji za nabídky. Tel.: 607 736 330.
(101005) 
• KOUPÍM moped Stadion do 4 tis. nebo
Jawetu do 3 tis. Kč, nepojízdnost nevadí,
stačí SMS zavolám, přijedu, platím hned.
Tel.: 607 473 245. (101006) 
• KOUPÍM Váš automobil, možno i ne-
pojízdný bouraný, dodávkový, služební,
převod a odvoz zajistím. Tel.: 721 811
118. (101007) 

• KOUPÍM JAWA 350 panelku, s doklady.
E-mail: Wosjan@seznam.cz. (101009)
• KOUPÍM katalyzátor použitý, je jedno
z jakého vozu, do 500,- Kč. Stačí SMS, za-
volám, přijedu. Tel.: 773 085 737.
(101011) 

18 - SEZNÁMENÍ

• NEKUŘAČKA po šedesátce, 164 cm hle-
dá přítele. Když jsme se potkali, minuli
jsme se. Nezkusíme jít stejnou cestou
znovu?? Teplice. (101801) 
• MUŽ 39, chci věřit v lásku a zamilova-
nost, alespoň v tomto se nechci splést.
Prosím, dejme si šanci. Hledám ženu z TP
a okolí. (101802) 
• MODERNÍ, mladšího myšlení, vdovec,
nekuřák, 174/61/80 SŠ, zajištěný hledá že-
nu pro trvalý vztah, náhoda. ŘP vítán.
Ústecko. (101803) 
• HLEDÁM přítele věk 53 - 58 let, jsem
menší štíhlé postavy, 53 let. Společné vý-
lety, zábava, občas na kávu, víkendy na
chatě. Zn. auto vítáno, najdu Tě?
(101804) 
• RÁD poznám mladou a drobnou cizin-
ku, k občasným schůzkám. Nejlépe Asiat-
ku, Mulatku, Rusku, Ukrajinku, Slovenku,
Polku, Romku. Jsem muž v letech - roz-
vedený, pohledný nekuřák s knírem. Na-
jdu? (101805) 
• ZATÍM k přátelství a kamarádství hle-
dám obyčejnou pohlednou štíhlou
a dlouhovlasou ženu. Věk nerozhoduje.
Čas ukáže co bude dál. Já 58/178/80 ne-
zadaný, pohledný. Fotka potěší. Zajdeme
na kávu? (101806) 
• NĚKOLIK let nemám koho vzít za ruku,
popovídat si, posedět. Muž 39/184 hledá
ženu s podobnými pocity. TP + okolí.
(101807) 
• SYMPAŤÁK ve střed. letech 183/83,
sportovní typ, zámožný na úrovni, hledá
štíhlou, sympatickou ženu od 35 - 45 let,
na úrovni, pro trvalý vztah a společný ži-
vot. Severoč. kraj. Jen štíhlá. (101808) 
• HLEDÁM společníka na úrovni k náv-
štěvám divadla, plesů, sport. akcí. Já VŠ
52/ 172/ 75 z Teplic s vyřešenou minulos-
tí, zajištěná, sport. typ. (101809)
• ŽENA středního věku hledá finančně
zajištěného motoristu nad 170 cm, věk 60
- 65 let, společné výlety a hezké chvíle ve
dvou. Krásné je žít. (101810)
• HLEDÁM kamaráda v důchodu, střední
postavy do 70 let 170/70. Jsem vdova,
blondýna, 65 let, střední drobné postavy,
kuchařka v důchodu. Zn: Auto a byt ví-
tán. (101811) 
• JE MI 65/165 cm, finančně nezávislá
s bytem 2+1 bez auta, řidičáku a počítače,
jsem temperamentní, ráda čtu, tančím,
zpívám, pěstuji turistiku atd. S úsměvem
na tváři hledám přítele. (101812) 
• MODROOKÝ sympaťák po 30, fin. v po-
hodě, rád pozná drobnou štíhlejší roš-
ťandu pro volné chvíle, možná i více.
(101813) 

• SMÍŠEK a velký mazlík, 56 let, hledá
spřízněnou dušičku se zázemím. Chybí
mě porozumění, cit, něha. Trvalé schůz-
ky, nezklamu! (101814) 
• MILAN 29 let/182/86 kg, prý pohledný
hledá ženu od 25 - 38 let i s jedním star-
ším dítětem. Celý svč. kraj. Jsem sám, na-
jdu Tě? Auto i byt mám. Rád se za Tebou
přestěhuji. (101815) 
• 58LETÁ rozv. nekuř. SŠ, postrádá přít-
ele do života. Zn. Rekreační cyklista a pla-
vec vítán, charakter a cit především.
(101816) 

21 - ZVÍŘECTVO

• PRODÁM různá akvária, akvarijní tech-
niku a chovné žáby rodu Xenopus. Tel.:
739 080 373. (102101) 
• NABÍZÍME ovčák bez pp po rodičích
s pp, rodiče rtg negativní služebně vede-
ni, mohutného vzrůstu a bezva povah.
Mimi jsou odčervená, naočkovaná a soci-
alizovaná. Již k odběru. Už jen feny. Tel.:
608 258 045. (102102) 
• FORPES - občanské sdružení psích pá-
níčků s názorem, že chvíle strávené s pej-
skem mají být pro všechny zábavou.
A tak přinášíme zábavné cvičení se psy,
které se kromě školky pro štěňátka, kur-
zů základní poslušnosti, kynologického
výcviku a sportovní kynologie zaměřuje
i na ostatní psí sporty jako je agility, fly-
ball, frisbee, kroužek pro děti a další. Po-
kud máte stejný názor a chcete Vašeho
pejska nějak zaměstnat, tak Vás rádi po-
známe. Další nfo na www.forpes.cz. E-
mail: kozarova@bess.cz. (102103) 
• PRODÁM perská koťata bez PP. Odběr
koncem září. Zvyklá na děti a psy. Dvě zr-
zavé a jedna želvovinová. Cena 2 000,-
Kč. Tel.: 731 429 985. (102104) 

• WESTÍK přijímáme záznamy na vánoč-
ní štěňátka s PP, březost potvrzena, jen
vážně, rodiče výstavní, zdraví, krásní,
předpoklad kvality, odchov našich štěňá-
tek v čistém domácím prostředí, více na
tel.: 776 163 171. (102105) 
• PRODÁM letošní výletky rosely penant
- přírodní - samce, kroužkováno. Vše sil-
né zdravé kusy z venkovních voliér. Tepli-
ce. Tel.: 728 529 218. (102106) 
• PRODÁM štěňátka grifonků s PP, očko-
vaná, čipovaná. Velice mazlivá v dospě-
losti max. 5 kg. www.jukmar.cz. (102107) 
• NABÍZÍM tříletou kočku (matka Whi-
skas), vychovávaná v bytě, pravidelně oč-
kovaná, naučená na granule a kuřecí Kit-
Kat. Zvyklá na klidné prostředí bez dětí.
Cena dohodou. Tel.: 724 620 341.
(102108) 
• ODMĚNA!!! 15. 9. kolem 21 se ztratil
u plavecké haly westík. Jmenuje se Bára,
je jí 12 let a je nemocná! Má na krku obo-
jek s reflexní vrstvou a šátečkem. Také na
něm má známku teplického magistrátu
07061. Prosím, pokud jste jí našli, volejte
na číslo 602 732 170. (102109)
• PRODÁM štěňata anglického kokršpa-
něla, černá štěňátka čistokrevná, bez PP,
fenky a psi, odběr ihned. Tel.: 604 922
229. UL (102110)
• NABÍZÍME koťátka ihned k odběru, vrh
Y, Z, kocourci i kočičky, také již k odběru
z menších mazlíčků - vrh C, D, E, všichni
jsou silní, zdatní, krásně rostou. Rodiče
jsou testovány, neg. HCM. Koťátka jsou
vhodná jak na mazlíčka, tak i do chovu.
Poradenský servis samozřejmostí. Návště-
va nezávazně vítána. E-mail: sindelaro-
va.majka@seznam.cz. Tel.: 602 424 004.
Web: http://www.canis-minor.estranky.cz.
(102111) 
• DARUJI dvě krásná koťátka, jedno je
mourovaté a jedno černé, bílé packy
a náprsenka. K odběru možné ihned, jsou
opravdu krásná tak neváhejte. E-mail: ka-
rolka01@seznam.cz. (102112) 
• BELGICKÝ ovčák tervueren – poslední
pejsek, PP, po úspěšných zdravých rodi-
čích. Otec tmavý pěkně osrstěný pes, In-
terchampion, s vyrovnanou povahou,
zkoušky: IPO1, IPO2. Matka vysoká, svět-
lejší, velmi milá v povaze, rodinný pes.
Oba rodiče bez reakce na střelbu, RTG
DKK+DLK: neg., vhodný na různé psí
sporty, výstavy i jako společník a hlídač
rodiny, ale pouze pro lidi, kteří vědí, co
belgický ovčák potřebuje. Podrobné in-
formace najdete na www.deabei.com,
Ing. Beata Štýbrová, 608 179 966, Bílina.
(102113) 
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Vaše cesta na STK
vede k nám…

Vaše cesta na STK
vede k nám…

T106010

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!
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Jak správně vyměnit vzduch
v interiéru je dnes složitá otázka,
protože funkční požadavky na ok-
no jsou ve velkém rozporu. Okna
by měla tepelně izolovat, bránit
průniku hluku z venkovního pro-
středí a zároveň přitom vyměňo-
vat vnitřní vzduch. „Obecně je
v současnosti větší tlak na zlepšo-
vání tepelně – izolačních vlastnos-
tí oken, který nutí nás výrobce
zlepšovat kromě jiného i těsnost
oken,“ sdělila nám Marie Červená-
ková, vedoucí teplické pobočky fir-
my Geus okna, tradičního čes kého
producenta oken a dveří.

Není proto výjimkou těsnění ve
třech rovinách. Výsledkem potom
může být zvýšená vlhkost vzduchu
a škodlivin, které vedou ke vzniku
plísní v bytech a následně zhoršení
zdravotního stavu obyvatel for-
mou alergie či astma.

Dalším problémem větrání jsou
pak plísně, většina z nich zdravým
lidem neublíží, na druhou stranu
hodně lidí má dispozice k tomu,
aby se u nich díky plísním spustily
různé typy alergií. Jak plísně vzni-
kají? Vlhkost obsažená ve vzduchu
se nedostane ven z místnosti. Tím
vzniká plíseň podél rámů oken či
v rozích místností. Problémem
dnes není jen výměna vzduchu
v obývacích pokojích a ložnicích.
Týká se také přívodu vzduchu pro
plynové spotřebiče, jako jsou spo-
ráky nebo plynové kotle. Každý
z těchto spotřebičů má jiný výkon,
proto ale není možné, aby výrobce
oken zastupoval projektanta nebo
výrobce spotřebičů a stanovoval
potřebná množství spáleného
vzduchu.

K částečnému odvětrání slouží
příslušenství plastových oken jako
je mikroventilace, nebo-li 4. polo-
ha kliky okna. Při otočení kličkou
do polohy 45° dojde k uvolnění
přítlaku křídla a těsnění oproti rá-
mu. Tím vznikne štěrbina, spára
a dochází k přivětrání. 

Existují však další „vychytávky“,
které odvětrávání usnadní. „V na-
šich oknech uplatňujeme systém
Gecco – Gealan clima control, pa-
tent našeho výhradního dodavate-
le profilů Gealanu. Systém spočívá
v automatickém odvětrání, kdy se
samoregulovatelná klapka uzavírá
při větším poryvu větru. Přivětrání

je však menší než u mikroventila-
ce,“ říká Marie Červenáková. 

A jak správně větrat a tím
i uspořit energii? Velmi jednoduše,
krátce a intenzivně, tzn. otevřít
okno dokořán 2 až 3x denně na 5
– 10 minut. Největší chybou je vě-
trání vyklopeným křídlem po celý
den, když nejste doma. Docílíte
tím jediné, a to že získáte chladný
pokoj, který budete dlouho vytá-
pět. Krátce a intenzivně platí pro
podzimní a zimní měsíce. V jarních
a letních dnech se samozřejmě ne-
chá větrat na sklopku klidně celý
den.

Vlhkost v bytě nebo domě by se
měla pohybovat mezi 40 – 60%.
Zdrojem vlhkosti jsou mimo lidské-
ho faktoru i pokojové květiny ne-
bo akvária. Firma Geus nabízí k za-
koupeným oknům vlhkoměry
Gealan, je to velmi dobrá pomůc-
ka pro omezení kondenzace
v místnostech. Naměřené údaje
mohou varovat uživatele před ne-
žádoucí vlhkostí a vést k pravidel-
nému větrání. Každopádně vydají
dostatečný signál, že je něco v ne-
pořádku s mikroklimatickým reži-
mem v bytě či domě.

Další příčiny, které výskytu vyšší
vlhkosti přispívají jsou zejména ne-
vhodné umístění zdroje tepla
a tím nedodržení správné cirkulace
vzduchu nebo nedostatečné vytá-
pění, kdy vlhkost vzlínající ze zdiva
nebo kuchyňských spotřebičů při
vaření sytí vzduch a v nevětraných
a nedostatečně vytápěných míst-
nostech se sráží na chladnějších
plochách.

Další příčinou je i nevhodně zvo-
lené zasklení. „Tato příčina dnes již
odpadá, neznám firmu, která by
dodávala nevyhovující skla, ale ok-
na vyrobená před pěti a více lety
se standardně dodávala s horším
koeficientem prostupu. U něj platí,
že čím je nižší, tím je lepší,“ dodá-
vá Marie Červenáková. 

Snížení tepelných ztrát se proje-
vuje vyšší povrchovou teplotou za-
sklení a tím nižší náchylností ke
kondenzaci vody na povrchu skla. 

Závěrem je nutno dodat, že již
zmiňované krátké a intenzivní vě-
trání v zimních měsících má vý-
znam ve spojitosti s udržením tep-
loty v místnosti alespoň na 21° C. 

(red)

Správným větráním
k předcházení vzniku plísní

Plastová okna - 
úsporná investice za rozumné ceny
Nabízíme podzimní slevy a akce!
Využijte stále nižší sazby DPH 10% do konce roku

Navštivte naši pobočku v Teplicích
Masarykova 2462/55

E-mail: teplice@geusokna.cz
Tel.: 777 741 224, 417 530 382

T56044

T1035076

T1035048

PODLAHÁŘSKÉ
CENTRUM
Prodej a odborná pokládka

Při nákupu nad 20 m2 jakékoliv podlahy, 
zaměření, pokládka a doprava ZDARMA!AKCE: 

PVC, lina, 
koberce, vinyl,
plovoucí a dřevěné podlahy 

Provozovna:
Srbická 469 (vedle Hypernovy), Teplice

tel.: 417 560 812
mob.: 725 288 821, 725 296 144

podlaharskecentrum@seznam.cz
www.podlaharskecentrum.cz

Plynárenská 282, Teplice - Prosetice
tel./fax: 417 570 023, mob. 603 431 816

zaluziepoborsky@seznam.cz T1
06

00
8

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 %
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NOVĚ OTEVŘENO! 
Výroba a prodej nábytku,
splátkový prodej
U Červeného kostela
Masarykova 1804
Teplice - Trnovany
Tel. 417 531 928, 732 201 857 www.feya.czwww.feya.cz

T1063051

LEVNÝ NÁBYTEK
TEPLICE

LEVNÝ NÁBYTEK Z DOVOZU
Masarykova 39
(naproti Rodince) Otevírací doba:
Teplice Po – Pá: 9 – 17
Tel.: 720 351 465 So: 9 – 12
www.nabytek-teplice.webnode.cz

T1063060

CBS spol. s r.o.
Dubská 2404, 415 01 Teplice

Tel.: 417 535 300 • Fax: 417 535 301 
WWW.CBSTEPLICE.CZ e-mail: polakova@cbsteplice.cz

Koupelny a kuchyně od české firmy přímo na tělo

T1035033 

Není nutné platit desetitisíce za
služby architektů a designérů –
umíme poradit a zařídit interiéry
za „rozumné“ peníze. Všude ne-
musí být značkový nábytek na mí-
ru, i z typového sortimentu vy-
kouzlíme pěkný, kvalitní a útulný
domov, hotel, penzion, kancelář,
obchod, provozovnu či zařízení
celé firmy. Prostě umíme zařídit
interiéry „kapse na míru“.

Naší specialitou je vše, co se tý-
ká zastínění oken a veškerého
prosklení i průmyslových objektů.
Instalujeme různé druhy okenních
fólií – např. protisluneční a bez-
pečnostní. Současně instalujeme
různé druhy zastínění, které sou-
časně plní úlohu designového do-
plňku interiéru. Jedná se např.
o velmi žádané japonské stěny,
římské rolety, klasické rolety
z dřevěných materiálů nebo de-

Kvalitní a pěkné bydlení podle vlastních
představ je dostupné pro každého

www.iteplice.cz 

T1035052

koračních látek. Také šijeme na
míru záclony a závěsy z různých
materiálů, které si vyberete z na-
šich vzorků nebo katalogu. Ušije-
me také polštáře, přehozy, stínít-
ka lampiček a další textilní
dekorace.

Při zařizování jakéhokoliv inte-
riéru můžeme pouze poradit

a navrhnout nebo vše zařídit až
do konce. Vlastním týmem ře-
meslníků zajistíme výmalbu, tape-
tování, šití dekorací a montáže
nábytku nebo i montáž ploché te-
levize na zeď. I další řemesla umí-
me zajistit.

V současné době nabízíme vá-
noční dekorace – jako doplněk va-
šeho interiéru i jako dárky pro va-
še blízké. Na objednávku ušijeme
např. povlak na polštářek s poti-
skem vámi dodané fotografie,
s výšivkou nebo koláží.

Objednávky přijímáme telefo-
nicky nebo e-mailem, přijedeme
k vám a vše zaměříme a domluví-
me. 

Eva Záblacká,
vedoucí designérka

Lukáš Payerle 
POKRÝVAČ - KLEMÍŘ - TESAŘ

Provádíme kompletní rekonstrukce střech
a drobné opravy

Mob.: 737 931 354
www.strechyteplice.cz

E-mail: lukas.payerle@atlas.cz T1
03
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ERCO DESIGN
Tel. +420 728 517 466

E-mail: erco.pro@seznam.cz

www.ercopro.com
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Mnoho majitelů domů nebo za-
hrad uvažuje o vlastním zdroji vo-
dy nebo ho již využívá a to nejen
k užitkovým účelům. Bohužel zí-
skat z přírodního pramene pitnou
vodu není tak jednoduché. V op-
timální nemusí kvalitě být ani vo-
da z vodovodu. Ve spoluprace
s RNDr. Anitou Daříčkovou přiná-
šíme čtenářům pár podstatných
informací, které bychom měli vě-
dět o vodě.  

Z vody se všechny prvky, a to jak
biogenní vápník, hořčík, tak kon-
taminanty, nejsnáze vstřebávají
do organismu, protože jsou v ní
v rozpuštěné formě. Všeobecně
zbavujeme pitnou vodu bakterií
převařením. To ovšem nezbaví vo-
du ostatního chemického znečiš-
tění např. trihalometanů a dusič-
nanů. Proto je nutné používat na
vaření stejně kvalitní vodu jako na
pití.  

Chlorový zápach není znakem
kvalitní pitné vody. Chlor se po-
stupně ve vodě spotřebovává re-
akcemi s organickými látkami,
vznikají trihalometany, čili THM,

Pijeme pitnou vodu? oproti baleným vodám je stále
v temnu a chladu a navíc stojí od
vodáren nebo ze studny haléře za
litr, odstranili nežádoucí látky. To
znamená chlór, sloučeniny chlóru,
dusičnany, a všechny látky, které
se mohou, byť v malém,ale stálém
množství ve vodě vyskytovat: or-
ganické látky, jako jsou pesticidy,
ropné látky, saponáty a těžké ko-
vy vč. arzenu.

Jaké technické systémy máme
na výběr? Třeba nádobové filtry -
zařízení se dvěma nádobami
umístěnými pod sebou. Pod horní
nádobou je upevněn filtr, přes
který voda protéká do spodní ná-
doby. Nádobový filtr je přenosný
a nevyžaduje tlakovou vodu.
Účinnou filtraci zde zajišťuje sní-
žený průtok vody. 

Další možností je filtr třetího
kohoutku - může být umístěn na
desce i pod deskou kuchyňské lin-
ky, blízko dřezu. Studenou vodu
přivádí k filtru kohoutek, který je
umístěn těsně před přívodem vo-
dy do směšovací baterie, nebo
přepínač filtr-dřez, který se na-
chází na konci výtokového ramín-
ka nad dřezem. Pro umístění filtrů
pod linkou se nabízí varianta sa-
mostatného třetího kohoutku,
upevněného na desce kuchyňské
linky. Filtr má oproti nádobovým
filtrům podstatně větší objem filt-
račních hmot, což je spolu s níz-
kým průtokem vody základní
podmínka účinné filtrace. Za cenu
do 5 tisíc korun lze dosáhnout
skutečně kvalitního výsledku, a to
i z ekonomického pohledu nej-
efektivnějšího. 

Mechanické filtry ochrání celé
vnitřní rozvody, kulové a plováko-
vé ventily a všechny pohyblivé
součásti vodních spotřebičů vč.
keramických kartuší všech vodo-
vodních baterií, kterým v případě
hrubších mechanických nečistot
hrozí poškození nejvíce. Prodej nábytku!

● stoly všeho druhu ● sedací soupravy ●
● kuchyně v různých délkách a barvách ●
● ložnice ● skříně a malý nábytek! ●

Kromě toho nabízíme v každém množství
dobré domácí spotřebiče, drobnější zboží a knihy! 

Velké haly firmy Flügel
Bärensteiner Str. 18, 01277 Dresden Po - pá: 14 - 18 hod, so 9 - 13 hod.
Dresdner Str. 83, 01809 Heidenau Tel. 0049351 / 47 21 603

www.iteplice.cz 
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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

T1039006

Madla
pro panelové

domy
Dodávky materiálu,

nebo na klíč.
Novinka PVC madla!

Volejte 800 320 151
www.zabradli.cz
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z 85% je to chloroform. Přisuzují
se jim karcinogenní účinky, trpká
příchuť chloroformu je cítit i ve
vodách z horských říček, vznikají
reakcí chloru s huminovými látka-
mi, které tyto vody obsahují.Ve-
dle THM jsou za to, že máme ne-
blahé světové prvenství ve výskytu
karcinomu tlustého střeva a ko-
nečníku, zodpovědné dusičnany.
Mezní hodnota pro dospělé činí
dnešních 50 mg/l, norma pro ko-
jence je 15 mg/l. 

Pitná voda však není jediným
zdrojem dusičnanů v lidské výživě
vyskytují se i v potravinách, zvláš-
tě v zelenině. Je tedy žádoucí sní-
žit příjem dusičnanů z vody pod 5
mg/l. Vždyť lidstvo vyrostlo na vo-
dě, která obsahovala do 2 mg du-
sičnanů/litr. 

Někdy je zapotřebí odstraňovat
tzv. „přechodnou“ tvrdost. Voda
ve studních, především vrtaných,
může obsahovat arzen, z dřívěj-
ších prací bylo známo, že vysoké
dávky arzenu způsobují oslepnu-
tí, rakovinu močového měchýře,
plic, kůže, ledvin, jater a prostaty.
Nové výzkumy navíc potvrdily, že
sloučeniny arzenu i v nepatrných
dávkách paralyzují opravný sy-
stém, který má na starosti napra-
vovat chyby v nově vznikající
DNA. Ničí tedy to nejcennější, co
máme a vkládáme do svých po-
tomků – náš genetický kód.

Jakou vodu tedy k pití použí-
vat? V řadě domácností se dlou-
hodobě používá balená voda. Je
ovšem jasné, že nás nakonec vy-
jde příjemněji, bez namáhavé do-
nášky, a hlavně podstatně levněji
voda upravená v domácnosti po-
mocí vodního filtru.

Vodní filtry jsou zařízení na do-
úpravu vody na místě spotřeby.
Vždyť z vody, kterou v domácnos-
ti používáme, spotřebujeme pro
pití a vaření pouze 1-2%.Velkou
výhodou filtrace vody je ta sku-
tečnost, že velmi kvalitní voda,
zbavená všech nežádoucích látek,
je za velmi přijatelnou cenu vždy
k dispozici. Filtry pracují tak, aby
z vody, kterou máme doma v ko-
houtku, s vhodnou mineralizací,

Závěrem zopakujme argumen-
ty v prospěch získávání zdravé pit-
né vody dodatečnou úpravou vo-
dy v místě spotřeby: z vody, která
se v domácnosti spotřebuje, pro-
jde lidským hrdlem pouze asi 1-2
%. Proto je z ekonomických dů-
vodů iluzorní uplatňovat na
všechnu vodu veškeré požadavky
na prvotřídní „vodu pro lidskou
spotřebu“. Varem se zničí pouze
mikroorganismy, ne chemické
kontaminanty! České stolní a ko-
jenecké balené vody mají větši-
nou velmi nízkou mineralizaci.
Minerální vody jsou jako náhrada
pitných vod příliš mineralizované,
a proto pro soustavné každoden-
ní pití nevhodné. Kromě toho čas-
to obsahují některé složky lidské-
mu zdraví při soustavném příjmu
škodlivé. Voda ve vodovodu má
většinou mineralizaci a koncen-
traci biogenních prvků vhodnou
pro lidskou potřebu.

V dnešní době si však nemůže-
me být jisti, zda naše zdroje pitné
vody nebudou kontaminovány
nejen nedbalostí, ale i záměrně.
Tím stoupá role filtru jako pojist-
ky. Cena filtrované vody je pou-
hým zlomkem proti ceně vody ba-
lené, ale co nejvíce zaručuje
jistotu vysoké kvality vody, nej-
dostupnější a nejvhodnější pro
zdravý lidský organizmus.

RNDr. Anita Daříčková
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KOPÍROVÁNÍ
KVALITNĚ A RYCHLE

... ani k nám nemusíte chodit.
Vyřídíme e-mailem nebo telefonicky

a hotové kopie Vám doručíme.
Telefon: 777 959 061, p. Věra Bayerová • E-mail: bayerova@agenturais.cz

redakce REGIO, U Císařských lázní 7, Teplice (proti divadlu) 

• KDO daruje kocourka, nebo kočičku
s delší srstí, stáří 3 měs. až 2 - 3 roky. Dě-
kuji, přítel kocourek čeká. Pouze chovaný
v bytě. Tel.: 722 208 234. (102114) 
• DARUJI koťátka krásná a roztomilá,
různě barevná. Zásadně do dobrých ru-
kou a podmínek. Odběr možný v půlce
října. Tel.: 721 952 021. (102115) 
• DARUJI dva rtw dospělý pes a fena.
Tel.: 721 952 021. (102116) 
• PRODÁM bílého mluvícího kakadu se
žlutým podbarvením, 2,5 roku, je přítul-
ný a mazlivý. Cena dohodou. Tel.: 721 886
251. (102117) 

22 - RŮZNÉ

• PRODÁM svěrák YORK 125 mm téměř
nepoužívaný za 1 000,- Kč. Tel.: 723 154
423. E-mail: v.tyc@seznam.cz. (102201) 
• KOUPÍM použitý pásový dopravník. Dě-
kuji za nabídku. Tel.: 777 107 306.
(102212) 
• PRODÁM nové wc zn. Ideal standard se
spodním vývodem, pův. cena 5 000,- Kč,

nyní 2 500,- Kč a novou vanu Adriana od
Polysanu, bílá, plast, tvarovaná (160 x 74
x 45), pův. cena: 7 714,- Kč, nyní 4 000 Kč.
E-mail: pavel1802@seznam.cz. (102202) 
• VYKUPUJI sběrný papír 1,50 Kč/kg, pa-
pír musí být svázaný nebo v krabicích.
Teplicko, Mostecko volejte na tel.: 720
192 563, platí stále. (102203) 
• PRODÁM dveře vchodové plastové, bí-
lé a hnědé a různá okna. Dále zahradní
domek, bránu, branku a pletivo. Vše no-
vé, z neuskutečněné stavby, sleva z pů-
vodní ceny. Dopravu zajistím. Tel.: 777
106 709. (102204) 
• PRODÁM chatu podkrovní patrovou,
vhodnou k rekreaci i bydlení. Nová, ne-
postavená, složená na paletě. Dovoz
i montáž zajistím. Bez pozemku - vhodná
k postavení na Vaší zahradě! Cena
64.000,- Kč. Tel.: 608 169 364. (102205) 
• PRODÁM kufr velký XL Samsonite-ví-
nový koženkový na kolečkách, ale nemá
vysouvací rukojeť tahá se za ucho. Kufr
má za sebou pouze cestu z USA, je na mě
moc velký - za 5 400,- Kč + prodám tří-
kolku kovovou zelenou málo použitou

jen u prarodičů za 400,- Kč. Tel.: 732 370
096 po 18 hod. (102206) 
• PRODÁM traverzy ička - 14 cm, délka
2 m. Cena 450,- Kč/1 kus. Tel.: 777 880
668. (102207) 
• PRODÁM novou zahradní lavici, délka
2 m. Cena 3.500,- Kč. Tel.: 777 880 668.
(102208) 
• DOUČÍM dítě s potížemi řeči, psaní, čte-
ní, gramatikou i cizince. Praxe dlouh.
v oboru i v rodinách. V lokalitě Most
a okolí Tuchořice, Hřivice, Lipno.... Po do-
mluvě mohu vaše dítě pohlídat. Tel.: 737
819 399. (102209)
• NALADÍM klavír v TP a okolí, v UL, stu-
dent konzervatoře, cena dohodou. Tel.:
773 576 726. (102210)
• PRODÁM levně plně funkční plyn. ko-
tel zn. Viadrus G-32, výkon 24 kW, s liti-
novým kotlovým tělesem. Cena 2 tis. kč.
E-mail: 44Jann@seznam.cz. (102211) 
• KOUPÍM vybavení dílny, kovadlinu
80 kg a více do cca 2 tis. Kč, svářečku KS
nebo Triodyn do 4 tis. Kč, stolní stojano-
vou vrtačku, malý soustruh, lis a jiné. Na-
bídněte, stačí SMS ozvu se ihned. Tel.:
603 335 591. (102213) 
• KOUPÍM vojenskou vzduchovku aj. po-
př. perkusní pistoli pušku i jíné typy, dále
formy na na figurky - vojáčky, nápojové
zátky - vršky,  nabídněte stačí SMS - ozvu
se ihned. Tel.: 603 335 591. (102214) 
• PRODÁM ventilátor do restaurace, ku-
chyně, dílny, nový nepoužitý 220V 50Hz
45W 1300ot 14.1 m3 min cena dle doho-
dy. Tel.: 604 688 714. (102215) 
• PRODÁM 60 ks použitých litinových ra-
diátorových žeber, i po částech. Cena 50,-
Kč za článek. Tel.: 739 087 740. (102216) 

• KOUPÍM kamna na tuhá paliva - Petry.
Jenom zachovalé/pěkné/ Cena max.1
000,- Kč. Tel.: 606 873 698. (102217) 
• PRODÁM olejové radiátory Hyundai oil
902, 2 ks a ECG 4 ks, 7 a 9 žeber, 3 stupně
výkonu, čas. spínač, termostat. V provo-
zu 6 měs., manuál, v záruční době. Odvoz
možný. Cena Hyundai á 900,- Kč, ECG á
600,- Kč i jednotlivě. Tel.: 733 132 322.
(102218) 
• PRODÁM hl. žebřík 12,5 m složen na
6 m za 9 000,- Kč. Sleva možná. Spěchá.
Tel.. 731 947 754. (102219)
• PRODÁM ledničku 12 V, 220 V, 35 litrů,

cena 1 000,- Kč. Ledničku propan-butan
12 V, 220 V, 38 litrů, cena 2 900,- Kč. Bu-
ben nový prům. 60 cm, zn. Scott, cena
600,- Kč. Balkon. zábradlí, kombinace je-
kl - dřevo, cena dohodou. Tel.: 607 843
383. (102220)

• PRODÁM 43 m luxusní italské mra-
zuvzdorné dlažby 34 x 34 cm, světlá káva
tmavě žíhaná. PC 18 500,- nyní 13 000,-
Kč. Tel.: 720 449 027. (102221) 

• VYPOMŮŽU s pokácením stromů a je-
jich rozřezáním, pilu mám. Most a okolí.
Tel.: 605 461 857. (102222) 

VŠE PRO PŘÍJEM
českých programů
ze satelitu 
CENTRUM SATELITNÍ TECHNIKY 
Prodej:
- HD SAT PŘIJÍMAČŮ ve vysokém rozlišení
- přístupových karet SKYLINK, CS LINK
- výměna karet, partner SKYLINK, CS LINK
- poradenská služba – montáž

PŘIJÍMEJTE DIGITÁLNĚ!

Teplická 256, 415 01 TEPLICE                          
tel.:  417 533 601 T1
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J.Hory 2089/14, Teplice
PEDIKÚRA

606 216 272 Míla
KOSMETIKA

777 308 205 Hanka
MASÁŽE

604 600 309 Petra
607 752 089 Robert
KADEŘNICTVÍ
725 309 707 Jana

775 132 325 Simona
MANIKÚRA+MODELÁŽ

776 508 409 Eva
723 018 230 Bára

www.studio-mila.cz

(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 39)

RŮZNÉ
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Obory s maturitní zkouškou Dílčí kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb.:
Agropodnikání Skladník
Agropodnikání se zaměřením na ochranu Evidence zásob zboží a materiálu
a tvorbu životního prostředí Manažer prodeje
Obchodník Podnikání
Obory s výučním listem Manipulace se zbožím a materiálem
Kadeřník  Prodavač
Krejčí Dělník ve strojírenské výrobě
Prodavač Zámečník
Mechanik opravář motorových vozidel
Autoelektrikář

Střední odborná škola služeb
a Střední odborné učiliště,

Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace
Tel.: 474 333 112      www.amoskadan.cz
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PODLE ZÁJMU
Má-li žák 9. třídy jasný a vyhraně-

ný zájem, je pro něj výběr správné
školy ulehčený. Při zájmu o stavební
obor, není nic lehčího než vybrat si
stavební průmyslovou školu. Podob-
ně tak i další typy průmyslových
škol. 

Trochu větší problém je u škol
ekonomického typu. Žák 9. třídy ješ-
tě nemívá vyhraněný zájem o eko-
nomii, navíc při zájmu o další stu-
dium ekonomického zaměření bývá
výhodnější podat přihlášku na gym-
názium, kde bude student lépe při-
praven na přijímací zkoušky.

U volby gymnázia lze napsat, že
touto volbou nic nezkazíte. Studen-
tovi gymnázia se otevírají všechna
možná další pomaturitní studia
a přidáme-li aspoň minimální roz-
hled v dalších oblastech, neměl by
být problém najít hned po střední
škole zaměstnání. 
PODLE UMÍSTĚNÍ A ČASU
DOPRAVY

Kritérium časové dostupnosti ško-
ly se jeví jako jedno z nejdůležitěj-
ších. Je nutné zvážit dojíždění do
daleké školy, pokud srovnatelná le-
ží za rohem. Je z mnoha důvodů
dobré, bydlí-li na blízku přímý spo-
lužák ze stejné školy. 
PODLE ŠANCÍ NA PŘIJETÍ

Doporučujeme usilovat o přijetí
na zvolenou školu bez obav a stra-
chu. Je známé, že po 1. kole, na kte-
ré je na školách opravdu nával, vždy
existuje spousta škol s nenaplněným

stavem a dychtících po studentech.
Je proto zbytečné dopředu vzdát
souboj o přijetí na vysněnou školu
a spokojit se s přihláškou na školu,
na kterou je možno se dostat tak ja-
ko tak. 
PODLE KVALITY ŠKOLY

Toto je velmi neurčité kritérium.
Školy, které se holedbají svou kvali-
tou, se mnohdy opravdu jen a jen
holedbají. Státní systém financová-
ní škol neumožňuje výrazné tech-
nické rozdíly mezi školami. Novější
školy mají lepší tělocvičny, mohou
mít venkovní sportoviště a moder-
nější učebny. Starší školy mají zase
obsáhlejší sbírky a knihovny. 
PODLE DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Nutno mít na paměti, že den ote-
vřených dveří je návštěva takové Po-
těmkinovy vesnice. Škola předvede
a ukáže jen to, čím se umí a chce
chlubit. Přesto mají dny otevřených
dveří svůj velký význam. Lze tak na-
sát atmosféru školy, rozpoznat vzta-
hy v pedagogickém sboru, prohléd-
nout si učebny apod. 
PODLE INTERNETOVÝCH
STRÁNEK

Opět jen pomocné kritérium. Ško-
la, která má lepšího a šikovnějšího
vývojáře www, nemusí být nutně
lepší. Na internetových stránkách
školy spíše rozpoznáte možnost mi-
moškolních aktivit. 
PODLE ATMOSFÉRY
PEDAGOGICKÉHO SBORU

Na školách, kde tvoří kantoři dob-
rý pracovní kolektiv je lepší atmo-

sféra než na školách, kde vládne ve
sboru ponurá, nekamarádská nála-
da. 
PODLE INFORMACÍ OD STUDEN-
TŮ NEBO ABSOLVENTŮ ŠKOLY

Důležité kritérium, ale je nezbyt-
né každou informaci prověřovat se
zřetelem na to, že jednotlivé názory
jsou subjektivní. Je dobré se nespo-
léhat na informaci z jedné ruky, ale
obstarat si jich více, od většího poč-
tu studentů. 
PODLE DŮRAZU NA KÁZEŇ,
NEBO NAOPAK UVOLNĚNOST

Některé školy se samy profilují

Jak si vybrat střední školu
Každý rok se v posledních ročnících základních škol opakuje stej-

ná situace. Studenti si spolu se svými rodiči lámou hlavu, co dál.
Rozhodování je o to těžší, že může budoucí život mladého člověka
velmi výrazně ovlivnit. Ne všichni si umí představit, čím by chtěli
být, jak by chtěli pracovat a co daná profese ve skutečnosti obná-
ší. Několik tipů, jak si správně zvolit střední školu přinášíme v tom-
to článku. Důležitá data pro zdárné přihlášení na střední najdou
studenti i jejich rodiče pod článkem.

přísným přístupem ke kázeňským
prohřeškům, jiné naopak předem
referují o své ochotě pracovat
s problémovými žáky. Vybírejte ško-
lu, která by Vám svým přístupem vy-
hovovala. 
NEEXISTUJE ŠPATNÝ VÝBĚR

Tento odstavec je nutno brát s re-
zervou. Určitě platí, že výběr špatné
školy není tragédií. Kdykoli se dá
usilovat o změnu, o přestup na jiný
typ školy nebo stejný typ, ale blíže
atd. Každá škola poskytuje ucelené
vzdělání, a zjistíte-li v průběhu do-
cházky, že by Vám vyhovovalo tro-
chu jiné nasměrování, můžete své
vzdělání např. prostřednictvím kur-
zů doplňovat. 

zdroj: www.zkousky-nanecisto.cz

Podání přihlášek řediteli střední školy - do 15. března 2012
do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - do 30. listopadu 2011

Přijímací zkoušky na SŠ - 1. kolo - od 22. dubna do 7. května 2012
(stanoví ředitel školy)

Talentové zkoušky na SŠ - od 2. do 15. ledna 2012

Talentové zkoušky v konzervatoři - od 15. do 31. 1. 2012 (v termínu
stanoveném ředitelem školy)
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• V tomto měsíci vanou divoké větry, dorážejí deště.
• Říjen na jednom konci ještě hřeje, ale na druhém již mrazí.
• V říjnu se zem od studeného povětří zavírá.
• Říjen nemá v oblibě ani kola, ani saně.
• Říjen bývá někdy již studený, ale nikdy hladový.
• Je-li v říjnu mnoho mlh, bude v zimě mnoho sněhu.
• Pokud bylo mnoho vos a sršní, přijde studená a dlouhá zima.
• Na svatého Kalista (14. 10.) ucpi včelín dočista.
• Svatá Terezie (15. 10.) zasazuje zimní okna.
• Prší-li o svatém Havlu (16.10.), bude pršet i na Martina (11. 11.)
• Svatá Hedvika(17. 10.) kabát si oblíká.
• Svatá Voršila( 21. 10.) deště vodívá.
• Když na Kordulu (22. 10.) větry dují, po celou zimu nás

navštěvují.
• Jaké je počasí na Šimona a Judy (28. 10.), takové bude

i o Vánocích.
Pavel Kovář

Říjnové pranostiky

Postřehy z teplické MHD

Zkušební prototyp
trolejbusu v ulicích Teplic

Teplický městský dopravní pod-
nik VEOLIA TRANSPORT se může
pochlubit celou škálou různých ty-
pů trolejbusů - od historického 9
Tr HT až po nejnovější nízkopod-
lažní vozy řady ŠKODA SOLARIS,
které jsou nasazovány na
osmi stálých trolejbuso-
vých linkách a jedné nos-
talgické trolejbusové lince.
V ulicích města však může-
te nyní spatřit i další zku-
šební prototyp trolejbusu
s unifikovanou karoserií
SOR 1, který patří k jediné-
mu svého druhu v České
republice. Jeho majitelem
je SOR Libchavy, spol. s.r.o.,
která zkušebnímu provozu v Tep-
licích prodloužila smlouvu do

Zkušební prototyp trolejbusu SOR
1 na konečné Nová Ves.

konce roku 2011. Tento trolejbus
evidenčního čísla 100, se kterým
jezdí řidič Václav Lukeš, je nasazo-
ván na veškeré ranní a denní tro-
lejbusové linky pracovních dnů.

Text a foto: Pavel Kovář

Osobnost regionu

Jubileum violoncellisty a koncertního mistra
Severočeské filharmonie Teplice Radka Živkova

věnoval strojnímu inženýrství, ale
zrovna tak zpíval ve sboru Národ-
ního divadla v Praze. Maminka
pak dlouho zpívala v rozhlasovém
sboru a jeho sestra, která vystu-
dovala klavírní školu, vede v ra-
kouském Salzburgu vlastní nahrá-
vací studio.

Radko Živkov zdědil nadání po
předcích a začal se rovněž věno-
vat hudbě. Nejprve to zkusil s kla-
vírem, ale brzy jej upoutalo vi-
oloncello, ke kterému jej přivedl
vynikající pedagog na violoncello
profesor Josef Pražák. Po ukonče-
ní LŠU následovaly úspěšné přijí-
mací zkoušky na Pražské konzer-
vatoři, kde byl jeho prvním
profesorem František Sláma, teh-
dejší druhý koncertní mistr České
filharmonie. Radko Živkov pak vy-
pomáhal v pražském symfonic-
kém orchestru FOK a na studia si
přivydělával i v pražských nahrá-
vacích studiích. Do Severočeské
filharmonie v Teplicích byl Radko
Živkov přijat před třiceti lety v zá-
ří 1981, tedy v době, kdy tady šé-
foval dirigent Jaroslav Soukup.
Nejprve zasedl k poslednímu pul-

tu, od kterého se během let vy-
pracoval mezi přední violoncellis-
ty. Od března 1998 zastával funk-
ci prvního violoncellisty a po
úspěšném konkursu se stal kon-
certním mistrem. Už třináctým ro-
kem se tak stará o celou violon-
cellovou sekci.

Radko Živkov hraje nejraději
skladby Dvořákovy, Brahmsovy
a Beethovenovy, ale krásná sóla
pro jeho hudební nástroj nalezl
také u Emericha Kálmána. Koneč-
ně jak sám Radko Živkov přizná-
vá, největší sebevědomí v postupu
k první židli ve filharmonii mu da-
la zkušenost z operetního orches-
tru Krušnohorského divadla Tam
v roli koncertního mistra působil
šest let a operetu si velice oblíbil,
třebaže připouští, že hrát pod
taktovkou nestora a nezkrotného
znalce tohoto hudebního žánru,
dirigenta Františka Poppa, nepat-
řilo zrovna k jednoduchým. Po vy-
loženě tvrdých a neúprosných za-

čátcích si s ním však začal rozumět
a nakonec se i spřátelili.

V operetě si Radko Živkov za-
hrál spoustu sól, což se stalo
i dobrým inspirativním základem
pro jeho další postup. Nevyhýbal
se ani dalším žánrům - zahrál si
v ústecké opeře, učil na LŠU v Du-

bí i v Teplicích, působil jako první
violoncellista v komorním orches-
tru Sebastian a po dobu půl roku
se zhostil výuky orchestrálních
partů na teplické konzervatoři.
Pro svou práci si nechal vyrobit
speciální violoncello, které využí-
vá zejména při sólových vstupech.
Jinak se stále snaží zdokonalovat
ve hře, neboť koncertní mistr si
nemůže dovolit jen tak usnout na
vavřínech. Dobře se mu hraje na
domácí scéně koncertního sálu
Domu kultury v Teplicích, ale nej-
lépe se cítí na zahraničních zájez-
dech, kde se může plně věnovat
jen a jen hudbě a neřešit jiné
problémy. Pavel Kovář

Na první židli violoncellisty
a koncertního mistra Severočeské
filharmonie v Teplicích dnes jen
sotva přehlédnete Radka Živkova,
který ke každé skladbě i ke kaž-
dému koncertu přistupuje s plnou
vážností a odpovědností. V osob-
ním životě ale patří k velice vese-
lým a společenským lidem, kteří
baví ostatní svým nakažlivým hu-
morem.

Pražský rodák, který si připomí-
ná půl století života, pochází z ro-
diny s dávnou hudební tradicí. Je-
ho  pradědeček řídil orchestr,
babička hrávala na violoncello
v kvartetu s Václavem Neuman-
nem, pozdějším šéfdirigentem Če-
ské filharmonie a tatínek, půvo-
dem z bulharského Vidinu, se sice

Koncertní mistr Radko Živkov se
svým hudebním nástrojem.

V osobním životě patří Radko Živ-
kov (na snímku vlevo) k veselým
společníkům.

Pohled do koncertního sálu Domu kultury v Teplicích, který je domácí
scénou Severočeské filharmonie Teplice.



PŘÍLOHA ČTENÍ - VÝZNAMNÉ VÝROČÍ 15
T1035036

Mosteckému divadlu je 100 let

Most - Na den přesně, v pátek
30. září 2011 bylo Městskému di-
vadlu v Mostě 100 let! Oslavu
úctyhodných narozenin završil
slavnostní Galavečer na jeho Vel-
ké scéně. 

Režii mimořádného večera mě-
li na starost překvapivě vzhledem
k tématu mladí autoři – drama-
turg Michal Pětík a režisér Pavel
Ondruch. Ve výsledku to bylo
znát. Historii divadla představili
klipovým tempem formou nápa-
ditých výstupů členů činohry
Městského divadla i Divadla roz-
manitostí. Večer měl spád, vtip
i lehkost, ale nechyběla ani seri-
ózní fakta.

Průvodcem v pozadí byl Jakub
Dostál, v popředí Vít Herzina. Na
scéně začal jako mutující chlapec,
končil jako kmet. Hned úvodní
scéna „nastavila zrcadlo“ plnému

hledišti. Herci sami totiž seděli
v hledišti a představovali diváky!
Před nimi i před opravdovými di-
váky se postupně odvíjela historie
mosteckého divadla v ukázkách
důležitých osudových momentů
jak původní, tak nové budovy di-
vadla včetně Divadla rozmanitos-
tí. 

„Připomněli jsme si tak němec-
ké období divadla díky Jiřímu
Krausovi, poválečnou éru, soci-
alistickou etapu včetně budova-
telského repertoáru v podání Mi-
chaely Krausové s kapelou
Tomáše Alferiho, traumatické
zbourání historické budovy, zlatý
věk mosteckého divadla, provizor-
ní období v bývalém kulturním
středisku Máj, brilantní a hodně
rychlý přehled repertoáru Divad-
la rozmanitostí i otevření nové,

v mnoha směrech unikátní budo-
vy divadla,“ sdělila nám Ivana Bo-
naventurová z Městského divadla
Most. Mezi jednotlivými bloky
vstupů se zcela v symbióze před-
stavili tanečníci Pražského komor-
ního baletu. 

Druhá část galavečera patřila
premiéře veřejné projekce doku-
mentárního filmu autora Vlasti-
mila Nováka a kameramana Mar-
tina Studeckého - Dům zasvěcený
múzám. DVD s tímto filmem je
v prodeji v naší pokladně / ob-
chodním oddělení. 

Samotný závěr přinesl očekáva-
ný křest knihy pedagoga Miloše
Libicha Mostecké divadelní stole-
tí. Jde o první publikaci svého dru-
hu u nás, která takto precizně ma-
puje historii divadla v Mostě.

Kniha vznikla ve spolupráci se Sta-
tutárním městem Most a je mož-
né ji na rozdíl od běžné distribuce
rovněž zakoupit v naší pokladně.
Knihu pokřtili primátor města
Vlastimil Vozka, ředitel MDM Jiří
Rumpík a pochopitelně autor.
Slavnostní galavečer odměnili di-
váci potleskem vestoje.

Následný raut umožnil setkání
pozvaných hostů, bývalých i sou-
časných členů činohry, inscenáto-
rů i zaměstnanců divadla. Slavilo
se dlouho do noci! 

„Druhé divadelní století právě
začalo! My doufáme a věříme, že
v něm tak jako v tom předchozím,
budete i nadále s námi. Vždyť my
bychom si pro Vás diváky i zlomili
vaz,“ dodává na závěr Ivana Bo-
naventurová. (red)

V popředí Vít Herzina, Zita Benešová a Jiří Kraus
Foto: Tomáš Branda

Knihu Mostecké divadelní století křtili (zleva) ředitel divadla Jiří
Rumpík, autor Miloš Libich, herec Jakub Dostál a primátor města Mos-
tu Vlastimil Vozka. Foto: Tomáš Branda

Michaela Krausová při budova-
telské písni… - stejně jako ta
předchozí.

Foto: Tomáš Branda
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www.agenturais.cz
Reklama a inzerce pro Teplice,

Ústí nad Labem, Most, Drážďany, Mnichovwww.sdas.cz

Lázeňský park pod divadlem
Někdejší Špitálská zahrada, poz-

dější lázeňský sad a dnešní lázeňský
park pod divadlem se už po staletí
rozkládá na stejném místě o poskytu-
je odedávna městu alespoň část pří-
rody. Tato odpočinková zelená plo-
cha má svoji historii už od dob
středověku, neboť tehdejší Teplice
neměly dost prostoru u domovní zá-
stavby, proto také došlo k využití vol-
ného prostranství za tehdejšími hrad-
bami města. Na západní straně
přiléhala zahrada k městské zdi -
v prostorách dnešní ulice U divadla,
na severu ji ohraničovala cesta do lá-
zeňského Šanova, na východě končila
u bývalého horního mlýna - v místech
dnešních Císařských lázní a na jihu
sousedila s panským pozemkem, na
němž stál od poloviny 16. století špi-
tál pro chudé poddané.

Část Špitálské zahrady za Krupskou
bránou roku 1482 pronajala obec Ži-
dům, aby zde mohli pohřbívat své
mrtvé. Hřbitov pak sloužil do polovi-
ny 17. století, kdy zde majitel panství
pohřbívání zakázal a nový hřbitov Ži-
dům určil dál od města na Širokém
kameni. Nejstarší židovský hřbitov byl
zrušen, osázen stromy a přičleněn ke
Špitálské zahradě.

Na přelomu 17. a 18. století posta-
vili majitelé Teplic Clary-Aldringenové
na místě starého špitálu na okraji za-
hrady novou stavbu určenou pro uby-
tování prominentních šlechtických
návštěvníků lázní. Někdejší Špitálské

zahradě se tak začalo říkat Panská ne-
bo též zahrada Dámských studní
a sloužila k pěstování zeleniny a léči-
vých bylin. K tomu zde vládly velmi
vhodné podmínky, neboť půdu prote-
plovalo několik vyvěrajících pramenů
a protékající Kočičí potok navíc po-
skytoval dostatek vody k zavlažování.

V 18. století vedla od Panského do-
mu k severnímu okraji lipová alej,
která rozdělovala zahradu na dvě
části. V její západní polovině vytváře-
ly výtoky pramenů rybníček s teplou
vodou, kterého využívaly k přezimo-
vání labutě ze Zámecké zahrady.
Koncem 18. století byly teplé prame-
ny odděleny od studených a podchy-
ceny do nádrží, chráněných stavbou
na způsob templu antického chrámu.
K léčebným účelům zde využívali Ná-
pojový pramen na žaludeční obtíže
a Oční pramen na slabý zrak. Ve vý-
chodní části zahrady stávaly pařeniště
a skleníky. Většinu plochy zahrady za-
ujímaly zeleninové a květinové záho-
ny, prostřídané udržovaným trávní-
kem, skupinkami stromů a ovocnář-
skou školkou.

Od roku 1825 zkrášlila zahradu ob-
loukovitá stavba zděné kolonády, při-
stavěná k templu zahradních prame-
nů. Celá zahrada patřila šlechtickému
rodu Clary-Aldringenů až do roku
1861, kdy ji prodali městu s podmín-
kou, že nikdy nebude zastavěna. Tuto
podmínku narušila pouze stavba prv-
ního Městského divadla, otevřeného

roku 1874. V roce 1862 jako součást
oslav 1 100. výročí bájného objevení
léčivých pramenů došlo k odhalení
Kolostujovy kašny. Nedlouho poté, co
se zahrada vrátila do držení města,
zanikla její obvodová zeď a celý pro-
stor prošel proměnou v anglický park.
V něm se pak nacházely pavilóny, ve
kterých se prodávaly minerální vody
i další lázeňské zboží. Návštěvníky
sem přitahovaly rovněž každodenní
koncerty lázeňského orchestru i pří-
jemné posezení na lavičkách a prou-
těných koších pod baldachýny či slu-
nečníky před Panským domem.
Odpočinková zóna lázeňského parku
pak sloužila po celé devatenácté
i dvacáté století až do dnešních časů.

ŘEV ZKÁZONOSNÝCH PIL
PROMĚNÍ PARK V NEHOSTINNOU
PASEKU

Do života jednoho z nejstarších lá-
zeňských parků hodlá nyní na podzim
velice necitelně zasáhnout oddělení
životního prostředí teplického magis-
trátu. Vše začne kácením 64 vzro-
stlých stromů a 56 křovin, které jsou
údajně nemocné, poškozené nebo do
skladby parku nepatří. Cílem je totiž
vrátit park do podoby v polovině 18.
století, kdy patřil teplické vrchnosti.
Dnes nám zde vládne opět jiná ne-
omezená vrchnost úředníků, která
má patent na rozum a prosazuje co
se jí zlíbí bez ohledu na názory a ná-
mitky ostatních občanů. Je třeba při-

pomenout, že obnova památkově
chráněného parku přinese značný zá-
sah do zeleně a promění ji ve své prv-
ní fázi ve smutnou paseku. Jenom to-
to kácení vyjde teplickou radnici na
půl milionu korun, o dalších financích
ani nemluvě. V Teplicích se ale i v do-
bě hospodářské krize, všemožných
hospodářských úspor a utahování
opasků obyčejným lidem mohou vy-
hazovat peníze na drahé projekty,
k nimž patří nejprve totálně poničená
a následně obnovovaná zeleň, ale
třeba také megalomanská stavba no-
vého obchodního centra. Vše pak na-
svědčuje tomu, že se to dělá jen pro-
to, aby se mohly zadávat zakázky
některým firmám. Zásah do lázeňské-
ho parku to bude přímo drastický,
třebaže projekt počítá během dalších
pěti let s postupnou obnovou cest,
s výsadbou nových stromů i keřů a se
vznikem záhonů s květinami. Odstra-
něním mnoha stromů se snadno vět-
ry a prudké slunce postarají o vy-
schnutí příjemné oázy a svůj azyl zde
ztratí žijící ptactvo, zvířátka i další ži-
vočichové. Zejména se však znepří-
jemní pobyt lázeňských hostů i Tepli-
čanů, kteří zejména v nepříjemně
horkých dnech rádi odpočívali ve stí-
nu zdejšího parku.

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

Pavel Kovář

Takto vypadal lázeňský park počátkem 20. sto-
letí v prostorách kolem Panského domu. Pohled-
nice zapůjčena ze sbírky Mgr. Venuše Falkové.

Partie z lázeňského parku na přelomu 19. a 20.
století u jezírka, kde se v klidové zeleni rádi pro-
cházeli lázeňští hosté i Tepličané.

Tichá stinná zákoutí zeleně vhodná pro odpo-
činek by se měla v lázeňském parku stát brzy už
jen minulostí.

Snímek z konce 19. století zachytil dnes již ne-
existující zděnou kolonádu i s okolní udržovanou
zelení, která tvořila významnou část lázeňské za-
hrady.

V lázeňské zahradě původně stávala samo-
statná budova na způsob templu antického
chrámku, která měla za úkol chránit teplé i stu-
dené prameny ve zdejších nádržích.

Příjemné posezení na lavičkách pod vzrostlými
stromy v okolí Kolostujovy kašny. Snímek pochá-
zí z počátku šedesátých let 20. století.
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Předseda OHK Teplice Zdeněk Mach:

Problémy podnikání
musíme řešit společně

V červnovém vydání jsme přinesli rozhovor s Ing. Zdeňkem Machem, předsedou
Okresní hospodářské komory (OHK) Teplice. S aktualitami z prostředí OHK za uply-
nulé čtvrtletí se s námi podělil v dalším, navazujícím rozhovoru. 

Pane předsedo, jaké jsou no-
vinky v OHK Teplice od našeho
posledního rozhovoru?

Především je nutné informovat
širokou podnikatelskou veřejnost
a také naše partnery, že došlo ke
změně na pozici ředitelky naší
OHK. Nově k nám nastoupila BcA.
Veronika Červová, protože slečna
Tereza Hulínská, DiS. odchází na
mateřskou dovolenou.

Momentálně úspěšně pokraču-
jeme v realizaci projektu EKO-
ITAN, financovaného z prostředků
EU. Kromě toho připravujeme tra-
diční setkání členů a partnerů
OHK Teplice. Toto setkání se usku-
teční 20. října 2011 a jsem pře-
svědčen, že opět proběhne ve vel-
mi pozitivní atmosféře za účasti
většiny našich členů. Dále připra-
vujeme na 27. září 2011 pracovní
snídani členů a partnerů OHK.
Zde bychom chtěli představit
a následně prodiskutovat mož-
nosti rozvoje podnikatelských
 aktivit a kontaktů v zahraničí,
v oblastech zateplování budov,
zajištění výstavby rozvodných sítí,
výstavby větrných elektráren,
podpory cestovního ruchu, pivo-
varnictví apod. Podnikatelé bu-
dou informováni o možnostech
čerpání finanční podpory z ESF,
tzv. „dotovaných míst“. 

Pro naše členy však připravuje-
me také nabídky dalších aktivit,
především v oblasti poradenství,
konzultací a rozvoje. Podnikatel-
ským subjektům nabídneme ve
dnech 3. až 4. listopadu 2011
možnost absolvovat zdarma cvič-
né testy ECDL. 

Myslím, že celkově se jedná
o celou škálu velmi kvalitních ak-
tivit, podporujících podnikání,
rozvoj potenciálu zaměstnanců
i zaměstnavatelů.

V jaké kondici je aktuálně
podnikání na Teplicku? Zazna-
menávají firmy v regionu hos-
podářský růst, stagnaci či po-
kles?

Pro teplický region je příznač-
né, že se zde hospodářské problé-
my ČR odrážejí ještě výrazněji ne-
gativně než v celé řadě jiných
regionů. Hospodářský růst je limi-
tován do značné míry nízkou kva-
litou a úrovní vzdělání pracovní
 síly, vysokou úrovní nezaměstna-
nosti, poměrně značným podílem
tzv. hůře přizpůsobivých spoluob-
čanů, nadstandardní úrovní ko-

rupce v řadě oblastí a zcela jistě
i „vysokou“ úrovní politické kul-
tury. Tedy, není již samo o sobě
v regionu jednoduché podnikat.
Asi se přikláním k hodnocení situ-
ace jako stagnace s postupným
poklesem. Především pak mezi
malými a středními podnikateli
a živnostníky.  

V září začal třetí běh školení
Vašeho projektu EKOITAN. Při-
pomenete krátce, o co jde?

EKOITAN znamená - EKOno-
mické a IT minimum v praxi ve

to okamžiku jsou ukončeny prvé
dva běhy projektu. Celkové hod-
nocení účastníky je převážně na
vysoké úrovni s odpovídající při-
danou hodnotou pro zvýšení zna-
lostí.

Pro koho je projekt vhodný?
Cílovou skupinou jsou zaměst-

nanci podniků sdružených v pro-
fesním a oborovém sdružení Hos-
podářská komora ČR ze stavební-
ho odvětví, projekt je určen pro
minimálně 180 účastníků z celého
Ústeckého kraje. Cílová skupina je

V nejbližších měsících totiž pro-
běhne ještě šest běhů tohoto pro-
jektu, který bude končit až k lis-
topadu 2013. Určitá šance pro
účast v projektu zde tedy ještě
může vzniknout.

Plánuje OHK Teplice podob-
né akce?

Velmi rádi bychom v budoucnu
připravili a následně také realizo-
vali další projekt. Je to však otáz-
ka vyhlášení vhodné výzvy, vše-
obecného souhlasu Představen-
stva OHK a zájmu členů komory.
Ale i mimo vlastní projekt nabízí-
me přípravu a zpracování projek-
tů pro jednotlivé podnikatelské
subjekty. 

Co chystáte pro zlepšení
podnikání na Teplicku v sou-
časné době?

To je velmi složitá otázka. Hos-
podářská komora může ovlivnit
pouze a především místní iniciati-
vy. Formou dotace bychom chtěli
podpořit rozvoj živnostníků. Na-
bídneme podnikatelům širší škálu
prezentačních seminářů s před-

Ing. Zdeněk Mach 
Předseda představenstva Okresní hospodářské komo-
ry Teplice. Narodil se v roce 1956 ve Šternberku a od
roku 2002 žije na Teplicku. Absolvoval Univerzitu
 obrany státu a studoval také v zahraničí. Mimo jiné
na Královské akademii v Kanadě. V devadesátých le-
tech byl členem Generálního štábu armády ČR a jako
velitel mezinárodních jednotek působil také na území
bývalé Jugoslávie. Je jednatelem firmy JOB ASISTENT
s.r.o. v Teplicích. Od roku 2007 je předseda OHK Tep-
lice a je místopředsedou Krajské hospodářské komo-
ry. Ženatý, otec tří synů a jedné dcery. Mezi jeho záli-
by patří kulturistika, fotbal, zahrada. Jeho životním
krédem je  "Hanba není upadnout, ale dlouho ležet"
a "Štěstí přeje připraveným".

stavebním odvětví. Smyslem a cí-
lem projektu je prohloubení, roz-
šíření a zvýšení kvalifikace za-
městnanců firem, které jsou
členy Hospodářské komory České
republiky v Ústeckém kraji a to
v oblasti ekonomického řízení
a financování (modul EKO), užití
výpočetní techniky (modul IT) ve
spojitosti s výukou anglického ja-
zyka (modul AN) ve stavebním
odvětví.

Školení je realizováno formou
moderní výukové metody a to
eLearningovým studiem doplně-
ným studiem prezenčním. V tom-

tvořena podniky, které se nachá-
zejí v rámci Ústeckého kraje a kte-
ré jsou sdružené pod jednotlivými
Okresními hospodářskými komo-
rami. Jedná se především o mistry,
THP pracovníky, stavební dozor,
vedoucí úseků, provozní ekono-
my, rozpočtáře a management
společnosti. 

Jak se do něj lze přihlásit?
I přes skutečnost, že projekt je

již obsazen, doporučuji případ-
ným zájemcům kontaktovat kan-
celář OHK Teplice a informovat se
o případných volných místech.

Okresní hospodářská
komora Teplice
U Císařských lázní 352/19

415 01 Teplice

Tel.: +420 417 533 644

Mob.: +420 724 121 878

E-mail: info@ohkteplice.cz 

www.ohkteplice.cz 

stavením novinek a možností dal-
šího rozvoje.  

Poskytneme možnost vzájemné
komunikace, předávání informa-
cí, rad i námětů. Osobně bych rád
rozšířil naší členskou základnu.
Musíme tedy najít další a nové
motivační impulsy pro členství
v HK.  

Co vzkážete čtenářům na zá-
věr?

I přes skutečnost, že řada čte-
nářů nemá na podnikatele jedno-
značně pozitivní pohled, jedná se
většinou o velmi pracovité a obě-
tavé lidi. Ano, jméno nám kazí
„tuneláři“, neféroví zaměstnava-
telé apod. Tento problém však
musíme řešit společně. Stejně tak
ale musíme řešit svorně a důrazně
otázku plýtvání s finančnímu pro-
středky v sociální oblasti ve smys-
lu „bez práce nejsou koláče“.
A možností, těch je celá řada. 

Děkujeme za rozhovor a pře-
jeme OHK Teplice i Vám osob-
ně hodně úspěchů.

(red)  



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

www.fkteplice.cz
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Hráči se zúčastnili festivalu Hájský kohout 2011
Teplice - Tepličtí hráči se i letos

zúčastnili festivalu Hájský kohout.
Jedná se o přehlídku tvořivosti, kte-
rou pořádá Ústav sociální péče v Háji
u Duchcova. "Je to již osmý ročník,
předtím byl ještě nultý ročník, takže
tuto akci pořádáme již devět let.
Účastní se klienti ústavů z celého
ústeckého kraje, ale i odjinud," přibli-
žuje akci magistra Kosejková, vedoucí
výchovného úseku.

V Teplicích bude celostátní finále příštího ročníku McDonalds cupu
Teplice - Příští rok v květnu se

v Teplicích uskuteční Svátek fotbalu,
jak se nazývá finálový turnaj celo-
státního školního turnaje McDo-
nalds cup. Ten se na Stínadlech ode-
hraje 28. a 29. května 2012.
Patronem patnáctého ročníku tur-
naje je brankář Chelsea Petr Čech,
který by tak na teplickém finále ne-

Vítězové projektových soutěží obdrželi ceny

Smetana s Bičovským
byli uvedeni do síně slávy

Nově vznikající fanklub 
chystá výjezd
do Českých Budějovic

Teplice - Nově vznikající fanklub
FK Teplice, který připravují tepličtí
fandové, chystá na příští venkovní
zápas v Českých Budějovicích, který
se hraje 16. října od 15.00, výjezd
autobusem. Ten by měl navázat na
velmi povedené výjezdy na Žižkov
a do Olomouce. Informace o ceně
a o volných místech získáte na
 emailu hans.85@seznam.cz nebo na
telefonních číslech 602 235 154 či
728 241 815. Organizátoři by rádi
upozornili, že výjezd je určen jen
slušným fanouškům. (mk)

Mamadou Dicko a Bilel Beddar
posílili juniorku

Teplice - Dvojice francouzských mladíků Mamadou Dicko a Bilel Bed-
dar uspěla na testech v teplické juniorce a minimálně do konce pod-
zimní části posílí žlutomodré barvy. Třetí z testovaných Sire Saounera
na testech nepřesvědčil a v Teplicích působit nebude. Po průtazích spo-
jených s vyřešením transfer karty nastoupili obě zahraniční akvizice po-
prvé v sobotu 1. října proti Přední Kopanině, jako střídající hráči po-
mohli při vítězství 2:0.

Mamadou Dicko se narodil 2. února 1992, jedná se o útočníka vyso-
kého 184 cm a vážícího 75 kg.  Bilel Beddar je záložník, který 17. listo-
padu oslaví devatenácté narozeniny, měří 186 cm a váží 71 kg. Oba
dva patří do stáje agenta, který do Gambrinus ligy přivedl francouzské
hráče Mendyho, Tavarese nebo Belaida. Dicko i Beddar prošli mládež-
nickou akademií organizovanou Francouzskou fotbalovou federací. 

(mk)

Teplice - Na Stínadlech v tisko-
vém středisku v měsíci záři došlo
k předání cen vítězům dvou soutěží
v rámci projektu V Teplicích je bu-
doucnost. První soutěží byla hlavič-

Teplice - Další dvojice teplických
legend byla před zářijovým utkáním
s Příbramí uvedena do Síně slávy
teplického klubu. Tentokrát se slav-
nostní pocty dočkali Přemysl Bičov-
ský a Rudolf Smetana, který se na
nás již ovšem dívá ze žlutomodrého
nebe, a tak kytici a dres z rukou ře-
ditele FK Teplice Františka Hrdličky
převzal jeho synovec a bývalý bran-
kář FK Teplice Zdeněk Divecký.

Rudolf Smetana byl běhavý a dů-
razný středový záložník menší po-

Klienti hájského ústavu se tento-
krát mohli těšit na mladíky Egona Vů-

cha a Aldina Čajiče. Oba se podepiso-
vali všem zájemcům, rozdali velké
množství podpisových karet. Takový
byl o oba hráče zájem. "My chodíme
na teplický fotbal pravidelně. Máme
od klubu zajištěný vstup zdarma a na-
ši klienti se stali velkými fanoušky
a vzorně fandí," dodává Kosejková.
Tentokrát tedy zavítal fotbal aspoň
částečně za nimi a pro všechny to byl
jistě velký zážitek. (mk)

kovaná, což byla online hra na we-
bových stránkách projektu. Nej-
úspěšnějším hlavičkářem se stal Mi-
chal Šrédl, který skončil před dvojicí
mladých slečen Kristýnou Duškovou
a Vendulou Novotnou. Všichni tři
 zís kali míče UMBRO podepsané
kompletním A mužstvem.

Na stránkách projektu probíhala
také soutěž "Historie fotbalu v Tep-
licích", kde se hlasovalo o nejhod-
notnější relikvii z historie teplické
kopané, kterou fotbalovému klubu
zapůjčil některý z fanoušků. Zde
nejvíc hlasů získal předmět Michala
Neužila, který tak získal podepsaný

dres FK Teplice a finanční odměnu.
Tu získali také další v pořadí na 2. až
5. místě. (mk)

Pořadí:
Soutěž Historie fotbalu v Tepli-

cích: 1. Michal Neužil (27 hlasů), 2.
Jiří Dušek (13 hlasů), 3. Richard Šída
(9 hlasů), 4.-5. Jana Bolfíková, Jaro-
slav Hyťha (oba 8 hlasů)

Soutěž Hlavičkovaná: 1. Michal
Šrédl (127 hlaviček), 2. Kristýna Du-
šková (111 hlaviček), 3. Vendula No-
votná (88 hlaviček).

stavy, který byl v klubu od mládež-
nických let. Po skončení fotbalové
činnosti působil nějakou dobu jako
hráč a trenér v Okule Nýrsko, poté
se vrátil zpět do Teplic a působil tre-
nérsky u dorosteneckých družstev
žlutomodrých.

Přemysl Bičovský, bojovný a hou-
ževnatý záložník s perfektním vý-
skokem a hrou hlavou i s neméně
dobrou střelou, začal ligu hrát v 17
letech po příchodu z Košťan. Svým
přístupem se vypracoval v jednoho
z nejlepších a nejuznávanějších fot-
balistů tehdejší doby. V reprezenta-
ci odehrál 45 utkání a vstřelil 11 gó-
lů. V lize nasbíral neuvěřitelných
433 ligových startů a s počtem 106
ligových gólů vstoupil do klubu li-
gových kanonýrů. (mk)

měl chybět. Mezi patrony krajských
finále figurují také dva zástupci Tep-
lic. Brankář Tomáš Grigar ja patro-
nem krajského finále v Karlovar-
ském kraji a Pavel Verbíř v Ústeckém
kraji. Krajské finále pro náš kraj se
uskuteční taktéž v Teplicích a to 11.
května 2012.

Patron celostátního finále: Petr

Čech. Patroni krajských finále: Pavel
Verbíř, Tomáš Grigar, Jaroslav Hře-
bík, Pavel Černý, Pavel Horváth, Ru-
dolf Otepka, Libor Sionko, Jaromír
Blažek, David Lafata, Jakub Dovalil,
Martin Lukeš, Libor Došek, Tomáš
Janotka a Petr Švancara.

Všechny tyto informace proběhly
na semináři k turnaji, kde FK Teplice
zastupovali Pavel Verbíř a Petr Hei-
denreich. (mk)

Rozpis nejbližších zápasů:
10. kolo NE 16.10. 15.00 DYN.Č. BUDĚJOVICE - FK Teplice
11. kolo NE 23.10. 17.00 FK Teplice - AC SPARTA PRAHA 
12. kolo NE 30.10. 15.00 FK BAUMIT JABLONEC - FK Teplice
13. kolo NE 06.11. 17.00 FK Teplice - 1. FC SLOVÁCKO

Teplice - Už na zápase s pražskou Spartou si bude možné si zakoupit dlouho očekáva-
né a chystané DVD mapující kariéru Pavla Verbíře. DVD bude exkluzivně poprvé v prodeji
ve fanshopu na stadionu a před samotným utkáním si ho budete moci nechat od Pavla
Verbíře podepsat. Získáte tak jedinečný film o dlouholeté teplické legendě s jejím vla-
stnoručním podpisem. Dozvíte se jedinečné informace ze zákulisí, například kdo může
za přestup Pavla Verbíře do Teplic. Jedinečný sběratelský skvost s podpisem Pavla Verbí-
ře lze získat už při zápase 11. kola se Spartou. "Pojďte se mnou prožít úžasné okamžiky
mojí fotbalové kariéry," zve k dokumentu někdejší záložník s číslem devět. (mk)

DVD o Pavlu Verbířovi se bude
prodávat na zápase se Spartou
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Úspěšná Dívčí válka
v říjnu v Teplicích

Teplice - Inscenace Čechova
prozatímně osvobozeného divad-
la Dívčí válka od F. R. Čecha bude
ke shlédnutí 18. října od 19 hodin
v koncertním sále teplického Do-
mu kultury. 

Dívčí válka je nejúspěšnější
a nejhranější ze všech divadelních
her v České republice. Atraktiv-
nost se skrývá především v lehkos-
ti žánru, nadsázce, využitých té-
matech a také v hereckém
obsazení. Z historky, důvěrně zná-
mé z Jiráskových starých pověstí
českých, nenechá pojetí F. R. Če-
cha kámen na kameni. Každý
z nás jistě alespoň něco málo tuší
o životě našich dávných předků
a jistě také o jedné z těch dávných
událostí, jakou byla Dívčí válka -
vězte však, že ne všechno, co Jirá-
sek napsal a ve školách nás učili
musí být pravda! Tato hra je tím
důkazem. Úsměvná parodie na
známou pověst o dívčí válce

Sám autor o hře říká: „Jde o od-
počinkový žánr, v jehož rámci při-
nášíme hodokvas těch nejkrásněj-
ších žen, kterými naše zubožená
vlast disponuje. Já vždy s trochou

nadsázky říkám – tak bůh vyna-
hrazuje svým milým Čechům ne-
úspěchy v tržní ekonomice.“

O úspěchu Dívčí války svědčí
naplněné sály po celé naší repub-
lice. Lístky na teplické představení
lze zakoupit za jednotnou cenu
355,- Kč v předprodeji nebo v po-
kladně Domu kultury. (red)

Barevný podzim v Botanické zahradě
Teplice - Letos přichází podzim

neobvykle brzy - letničky sice ješ-
tě kvetou, ale hlavní sláva je na
ústupu, zato jsou v plné kráse
ocúny, rozkvétají astry a listo-
padky, naplno se vybarvují okras-
né brukve. Hlavní atrakcí Bota-
nické zahrady Teplice zahrady je
ale nyní výstava Barevný podzim,
která je ve foyer zahrady pří-
stupná od 28. 9. do 16. 10. Mů-
žete se seznámit nejen s tím proč
se stromy na podzim tak pěkně
vybarvují a prohlédnout si různé
plody, ale zjistíte i to, že oblíbené
slaměnky pocházejí z nejrůzněj-
ších koutů světa a krásu květin
jde uchovat i jinak než jen suše-
ním. Důležitou součástí výstavy jsou i barvířské rostliny. A určitě tu mů-
žete získat inspiraci k podzimní výzdobě domácnosti. (jh)

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

Otevírací hodiny: Úterý - Neděle 9.00 - 17.00

Pomoc pro cizince dorazila do Teplic

Teplice - Již od loňského roku
funguje v Teplicích poradenské
centrum pro cizince ze třetích ze-
mí. Nabízené služby jsou poskyto-
vány díky projektu „Centrum na
podporu integrace cizinců
v Ústeckém kraji“, který realizuje
ústecká Poradna pro integraci,
nestátní nezisková organizace pů-
sobící v ČR od roku 1998.

Detašované pracoviště Centra
cizinců v Teplicích má již mnoho
klientů, mezi kterými jsou převáž-
ně rusky mluvící cizinci, lidé
z arabských zemí a Vietnamu.
„Pracuji každý den od rána do ve-
čera a neměl jsem čas jet až do
Ústí. V Teplicích je kancelář hned
v centru města a mám to tam
kousek. A když opravdu nemůžu,
tak za mnou přijde sociální pra-
covnice i do práce,“ uvádí jeden
z teplických klientů Centra cizin-
ců.

Pracoviště lze nalézt v prosto-
rách jazykové agentury Berry,
U Císařských lázní 5. Každé úterý
od 10 do 16 hodin je zde k dispo-

zici sociální pracovnice, která po-
skytuje zdarma poradenství v ob-
lasti sociální problematiky jako
jsou žádosti o sociální dávky, byd-
lení, zdravotní péče, vzdělání
a nostrifikace nebo zodpoví otáz-
ky týkající se pobytů. Sociální
 pracovnice asistuje klientům při
jednáních na úřadech a zpro-
středkovává klientovi konzultace
s právníkem. „V Teplicích je hod-
ně cizinců, kteří potřebují poradit
nebo doprovodit na úřady. Nej-
častěji s klienty řeším prodlužová-
ní pobytů, žádosti o trvalý pobyt,
nostrifikaci vzdělání, žádosti o so-
ciální dávky a registraci na úřadu
práce. Klienti, kterým jsme po-
mohli, řeknou o nás svým zná-
mým, a proto se na nás obrací stá-
le více cizinců“, dodává sociální
pracovnice. V jazykové agentuře
Berry probíhají také kurzy české-
ho jazyka a kurzy socio-kulturní
orientace. Vyučují je odborně
vzdělaní lektoři, kteří mají s vý-
ukou cizinců dlouholetou praxi.
Centrum cizinců nezapomíná ani

Foto u pomníku K. H Máchy ze sociokulturního kurzu v Litoměřicích.
iTeplice.cz
zpravodajství Teplicka

na volnočasové aktivity pro své
klienty. Integrační pracovnice,
která má na starosti kulturní
a vzdělávací akce pro cizince a je-
jich děti říká: „Každý měsíc orga-
nizujeme naučné výlety i pozná-
vací exkurze po Ústeckém kraji,
pořádáme workshopy, sportovní
akce pro děti, dámské kluby a ji-
né aktivity.“

Projekt Centra na podporu in-
tegrace cizinců v Ústeckém kraji
vznikl za finanční podpory Ev-
ropského fondu pro integraci
státních příslušníků třetích zemí.
Díky tomu jsou všechny služby ci-
zincům poskytovány zdarma.

Barbora Krsová
Pavla Jenková
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DŮM KULTURY
Mírové nám. 2950, tel.: 417 515 940

11. října v 19.00 hodin
CLARINET SOCIETY HRAJE VLACHA
Hostem večera Jaroslav Kopáček.

14. října v 18.00 hodin
PRVNÍ BEATOVÝ FESTIVAL TEPLICE
Představení českých rockových kapel. 

18. října v 19.00 hodin
DÍVČÍ VÁLKA 

19. října - Jazz Club v 19.00 hodin
JAROSLAV KOPÁČEK VZPOMÍNÁ
NA VLACHA
Poslechová diskotéka a vyprávění.

20. října v 19.00 hodin
1. koncert abon. cyklu B
SEVEROČESKÁ FILHARMONIE 
TEPLICE

25. října v 16.00 a 17.00 hodin
Maňáskové divadlo Teplice:
POSTRAŠENÉ STRAŠIDLO

25. října v 19.00 hodin
KAREL ŠÍP a JOSEF NÁHLOVSKÝ
Vesele i na vážná témat. 

26. října v 19.00 hodin
Mgr. Miroslava Slavíková:
VÝŽIVOU PROTI PŘEKYSELENÍ 
ORGANISMU

26. října v 19.00 hodin
SEVEROČESKÁ FILHARMONIE 
TEPLICE
Zahajovací koncert 13. Dnů české a ně-
mecké kultury.

29. října v 19.00 hodin
Festivalový koncert
PODZIMNÍ POHÁDKA

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

10. října v 19.00 hodin
Divadlo Na Jezerce:
OTHELLO

13. října v 10.00 hodin
Severočeské divadlo opery a baletu
Ústí nad Labem a Clarinet Society
KOCOUR SKLÍČKO
Hudební pohádková komedie v ně-
meckém jazyce.

17. října v 19.00 hodin
Divadlo pod Palmovkou:
PAST NA MYŠI
Nejúspěšnější divadelní hra A. Christie
s nápaditou detektivní zápletkou.

25. října v 10.00 hodin
Divadlo Krapet 
NAŠEL SE MEDVĚD I

31. října v 19.00 hodin
RADŮZA

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

10.-12. října v 17.30 hodin
JEDEN DEN 
Romantická komedie USA.

10.-11. října ve 20.00 hodin
12. října v 15.00 hodin

LIDICE
O osobních dramatecho obyčejných
obyvatel jedné malé vesnice. 

12. října ve 20.00 hodin - FILMOVÝ KLUB
IMAGINÁRNÍ LÁSKY
Drama / Romantický. Kanada.

13.-14. a 16. října v 17.30 a 20.00 hodin
JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
Akční / Komedie. Velká Británie / Izra-
el / Francie / Japonsko.

13.-14. a 16. října ve 22.00 hodin
NOC ŽRALOKA 3D
Horor / Thriller USA.

15. října v 18.45 hodin
PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ 
OPERY NEW YORK
ANNA BOLENA

15.-16. října v 15.00 hodin
ŠMOULOVÉ 3D
Rodinná komedie USA / Belgie.

17.-19. října v 17.30 hodin
BLÁZNIVÁ, ZTRACENÁ LÁSKA
Komedie / Romantický film USA.

17.-18. října ve 20.00 hodin
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Drama / Road movie. Česko.

19. října ve 20.00 hodin - FILMOVÝ KLUB
MUŽ NA LANĚ
Dokumentární. Velká Británie.

20.-23. října v 17.30 hodin
TŘI MUŠKETÝŘI 3D
Dobrodružný / Akční / Romantický.
USA / Německo.

20.-23. října ve 20.00 hodin
NÁKAZA 
Akční / Thriller / Sci-Fi / Katastrofický.
USA.

20.-23. října ve 22.00 hodin
PARANORMAL ACTIVITY 3
Pokračování kultovního hororu USA.

22.-23. října v 15.00 hodin
V PEŘINĚ 3D
Magický svět dobrých i zlých snů.

24.-26. října v 17.30 hodin
KAMARÁD TAKY RÁD
Komedie USA.

24.-25. října ve 20.00 hodin
NEZVRATNÝ OSUD 5 3D
Lidé se snaží vymyslet způsob, jak smrt
zastavit, ALE SMRTI NEUTEČEŠ!

26. října ve 20.00 hodin - FILMOVÝ KLUB
ZLODĚJI KOL
Italský film - drama.

27. října v 17.30, 28. října v 15.00 a 17.30
29. října v 15.00, 30. října v 15.00 a 17.30

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaný / dobrodružný / Rodinný /
Mysteriózní. USA / Nový Zéland / Bel-
gie.

27.-28 a 30. října ve 20.00 a 22.00 hodin
BASTARDI II
Drama. Česko.

29. října v 18.45 hodin
PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ 
OPERY NEW YORK
DON GIOVANNI
Wolfgang Amadeus Mozart

31. 10. - 2. 11. v  17.30 hodin
MUŽI V NADĚJI
Česká komedie.

31. 10. - 1. 11. ve 20.00 hodin
DLUH
Drama / Thriller. USA.

2. listopadu ve 20.00 hod. - FILMOVÝ KLUB
MARKÉTA LAZAROVÁ
Proslulá historická balada F. Vláčila. 

3.- 6. listopadu v 17.30 a 20.00 hodin
PERFECT DAYS:
I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Komedie ČR.

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM
PLANETÁRIUM:
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI
12. října v 19.00 hodin

MYTHOLOGIE PODZIMNÍ OBLOHY
16. října ve 14.00 hodin

Pohádka O PERSEOVI
16. října v 19.00 hodin

HVĚZDNÉ NEBE + 
HVĚZDNÝ VESMÍR

19. října v 19.00 hodin
PODZIMNÍ HVĚZDNÁ OBLOHA

23. října ve 14.00 hodin
POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ

23. října v19.00 hodin
PODZIMNÍ HVĚZDNÁ OBLOHA

26. října v 19.00 hodin
PODZIMNÍ OBLOHOU

30. října ve 14.00 hodin
POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ

30. října v 19.00 hodin
20 LET HUBBLEOVA
VESMÍRNÉHO DALEKOHLEDU

HVĚZDÁRNA:
OTEVŘENA KAŽDOU SOBOTU
DENNÍ POZOROVÁNÍ: 13.00 - 16.00
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: 20.00 - 21.00

REGIONÁLNÍ MUZEUM
VÝSTAVY: 
Jízdárna: 9. 9. - 13. 11.

VE ZNAMENÍ VILÉMA TELLA
Střelecké spolky na Teplicku a jejich
terče.

Výstavní místnosti: 16. 9. - 16. 10. 
ANNIKA PŘEŽILA - 
ghetto očima dítěte
Výstava originálních obrazů slavné
 izraelské umělkyně Anniky Tetzner. 

Výstavní místnosti: 28. 10. - 27. 11. 
PRŮMYSLOVÁ ARCHITEKTURA
A TECHNICKÉ STAVBY NA TEPLICKU 
Výstava je součástí bienále Industriální
stopy 2011.

EXPONÁT MĚSÍCE:
Vstupní hala 

Sklárna „JOSEF“ firmy Josefa Rind-
skopfa, a.s. Košťany.

STÁLÉ EXPOZICE:
Trasa A - začátky vždy v 10 a 14 hod.

Expozice zoologie, mineralogie a ar-
cheologie, keramiky a porcelánu.

Trasa B - začátky vždy 11 a 15 hod.
Expozice umění 14. - 18. století, histo-
rických hodin a zámeckých interiérů.

Trasa C - začátky vždy 13 a 16 hod.
Expozice mineralogie, archeologie
a zoologie, parohová chodba.

Trasa D - út - pá 12 - 17 hod., so - ne 10 - 12
a 13 - 17 hod. 

Stálá expozice „PO STOPÁCH ZANI-
KLÉHO KLÁŠTERA V TEPLICÍCH“. 

KULTURNÍ CENTRUM
11. října v 18.00 hodin - obřadní síň 

MILAN ČERNÝ - barokní loutna
JOHANN SEBASTIN BACH - loutna
a hudba barokního genia

TEPLICE

18. října v 17.00 hodin - Dům kultury 
TANEČNÍ PODVEČER 
S PICHLOVANKOU 

21. října v 10.00 hodin - kino Lípa 
ZIMNÍ PŘÍHODY 
VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadelní pohádka pro děti.

25. října v 19.00 hodin - kino Lípa 
NA SPRÁVNÉ ADRESE
Francouzská divadelní komedie.

28. října 4.30 hodin zastávka Teplická ul. 
ZÁJEZD DO POLSKA 
- KUDOWA ZDROJ

INFORMAČNÍ CENTRUM
Společnost přátel města Duchcov
3.-31. října

VÝSTAVA KE 100. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ DUCHCOVSKÉ 
NEMOCNICE

Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka
8. 6. - 31. 10. 

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ

Dům dětí a mládeže 21. října 
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST

26. října v 8,50 hodin
VÝLET DO AQUADROMU MOST

27. října v 17.00hodin
HALLOWEENSKÁ NOC

Sbor dobrovolných hasičů Duchcov
SÍŇ TRADIC - exponáty a historie
hasičského dění města Duchcov

KINO LÍPA
11.-12. října v 19.00 hodin

VIDITELNÝ SVĚT
Psychologický thriller/SR. 

13. října v 19.00 hodin 
JMENUJI SE OLIVER TATE 
Komedie/Velká Británie, USA.

16. října v 10.00 a v 17.00 hodin
AUTA 2
Animovaná komedie/USA.

18.-19. října v 19.00 hodin
OBHÁJCE
Drama, Thriller/USA.

20. října v 19.00 hodin
MELANCHOLIA
Drama/Dánsko, Švédsko, Francie. 

23. října v 10.00 a v 17.00 hodin
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
Rodinná komedie, animace/ČR.

25. října v 19.00 hodin
BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA
Romantická komedie/USA. 

26.-27. října v 19.00 hodin
OŠETŘOVATEL
Komedie/USA. 

30. října v 10.00 hodin
ČARODĚJNÉ POHÁDKY II
Animované pásmo.

30. října v 19.00 hodin
SUPER 8
Sci-fi/USA. 

KINO 
10. října v 17.30 a 20.00 hodin

CAPTAIN AMERIKA: 
PRVNÍ AVENGER
Film USA.

13.-14. října v 17.30 a 20.00 hodin
OBHÁJCE
Thriller USA.

16.-17. října v 17.30 a 20.00 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
- 2. část
Poslední dobrodružství ságy o Harry
Potterovi. 

20.-21. října v 17.30 a 20.00 hodin
BARBAR CONAN
Legendární Barbar Conan je zpátky! 

30.-31. října v 17.30 a 20.00 hodin
ŠMOULOVÉ
Rodinná komedie USA.

PROGRAM ŘÍJEN 2011
Pokud není uvedeno jinak, začátky koncertů jsou ve 20 hodin
Koncerty se konají za finanční podpory města Teplic 

Pátek 14. 10. LKdílna-výroba originálních šperků
hudba/přehlídka „3. prodejní přehlídka LKdílny. Návrhářky Linda Merhová a Kateřina

Slabá z LKdílny se zabývají výrobou originálních šperků.
Sobota 15. 10. CLAIRE MICHAEL QUARTET (Francie) 
Jazz Jazzová saxofonistka a zpěvačka, jejíž kvarteto patří

k nejpopulárnějším jazzovým formacím ve Francii.
Středa 19. 10. JAROSLAV KOPÁČEK VZPOMÍNÁ NA VLACHA

Excelentní saxofonista Jaroslav Kopáček, poslední člen slavné dechové
sekce orchestru Karla Vlacha, vzpomíná na své „šéfy“.

Pátek 21. 10. PETRA VLKOVÁ BAND
Jazz-pop Mladá, krásná a zároveň velmi nadaná jazzová zpěvačka s vlastní

kapelou.
Pátek 28. 10. LOS QUEMADOS
latin.jazz Nová kapela hrající fusion, tedy peprnou směs jazzu s prvky funky,

latiny, afro hudby, bopu. 

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

www.jazzteplice.cz

T1
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5

Obědy, večeře,příležitostní oslavy, svatby
Česká kuchyně - využíváme sezónních surovin!
Adresa:
Klášterní 31
Osek 417 05
Tel.: 777 012 732, 777 012 734
E-mail: stropnik-restaurace@seznam.cz
www.stropnik.cz
Navštivte nás na Facebooku -> vyhledávání -> Restaurace Stropník 

Firemní večírky
- sleva 5%
při rezervaci

do 15. listopadu!

T1064084

Jsme členy AKC a spolupracujeme
s Pražským kulinářským institutem

KRUPKA

DUCHCOV
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MĚSTSKÉ DIVADLO
18. října v 19.00 hodin

U PIÁNA S TOMÁŠEM MATONOHOU
21. října v 8.30 a 10.00 hodin

OBUŠKU, Z PYTLE VEN!
23. října v 15.00 hodin

O SNĚHURCE

AREÁL LÁZNÍ KYSELKA
11. říjen v 15.00 hodin

OSLAVA VÝROČÍ F. A. REUSSE
a A. E. REUSSE

OBŘADNÍ SÍŇ 
31. října v 18.00 hodin

SWINGOVÝ VEČER

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
11., 18., 22., 25. října v 19.00 hodin

TANEČNÍ KURZ 2011
Vyučují Jiří a Martina Vitkovi. 
15. října v 15.00 hodin

SRAZ ZANIKLÝCH OBCÍ
16. října v 15.00 hodin

DECHOVKA NA FONTÁNĚ
28. října ve 20.00 hodin

TLESKAČ

GALERIE POD VĚŽÍ
24. září - 21. říjen 2011

DANIELA ŠTICHOVÁ
Výstava s názvem Snění (olej, akvarel).

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
24. září - 21. říjen 2011

PAVEL PIEKAR
Imaginární portréty českých umělců. 

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
OPERY A BALETU

Masarykova 3, Ústí nad Labem

10. října v 19.00 hodin
DEALER´S CHOICE
Dejvické divadlo Praha. Komedie.

11. a 14. října v 19.00 hodin
15. října v 17.00 hodin

NA TÝ LOUCE ZELENÝ
17. října v 19.00 hodin

CANTUS CHORALIS 2011
21. října v 19.00 hodin
22. října v 17.00 hodin

JESSIE A MORGIANA
24. října v 19.00 hodin

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
26. října v 19.00 hodin

NETOPÝR
29. října v 17.00 hodin

JESSIE A MORGIANA
30. října v 17.00 hodin

LAKMÉ
1. listopadu v 19.00 hodin 

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 
3. listopadu v 10.00 hodin

CAFÉ AUSSIG 
3. listopadu v 19.00 hodin

ZDRAVÝ NEMOCNÝ
4. listopadu v 19.00 hodin

ČAROSTŘELEC

NÁRODNÍ DŮM
Velká Hradební 33, Ústí nad Labem

21. října v 18.00 hodin
UMĚLECKÉ NADĚJE 
ÚSTECKÉHO KRAJE 

21.-22. října ve 20.00 hodin
XV.MEZINÁRODNÍ JAZZ 
A BLUES FESTIVAL

26. října v 19.00 hodin
JAKUB SMOLÍK

27. října v 19.00 hodin
DNY ČESKÉ A NĚMECKÉ KULTURY

29. října v 15.00 hodin
ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA

29. října ve 20.30 hodin
STOLETÁ DISKOTÉKA

ČINOHERNÍ STUDIO
Varšavská 767, Ústí n. L.

13. října v 19.00 hodin
NEPŘÍTEL LIDU 

14. října v 19.00 hodin
NEPŘÍTEL LIDU - PREMIÉRA   

17. října v 19.15 hodin
NEPŘÍTEL LIDU

18. října v 19.00 hodin
SLAM POETRY SPECIÁL

19. října v 19.00 hodin

TANEČNÍ HODINA
20. října v 19.00 hodin

DEALER'S CHOICE 
21. října v 19.00 hodin

WEISSENSTEIN  
21. října ve 21.00 hodin

DISCO 40's 
22. října v 18.00 hodin

KOMPLIC
22. října ve 22.00 hodin

JIŘÍ SCHMITZER
24. října v 19.00 hodin

BENEFICE ANEB ZACHRAŇ
SVÉHO AFRIČANA  

25. října v 19.00 hodin
UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA  
Strmý let pro jeden hlas. 

26. října v 19.00 hodin
NEPŘÍTEL LIDU  

27. října v 19.00 hodin
JAK JSEM SE UČILA ŘÍDIT  

31. října v 19.00 hodin
REVIZOR

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

6.,13.,20. a 27. října v 18.00 hodin
FRANCOUZSKÝ KLUB

5.,12. a 19. října v 17.00 hodin
NĚMECKÝ KLUB

12. a 19. října v 15.00 hodin
NA LANĚ

14.-15. října
ČESKO-NĚMECKÉ SETKÁNÍ

28. října v 16.00 hodin
LEZECKÝ TURNAJ

26. října v 18.00 hodin
LA VIE EN FRANCE

MINIAKADEMIE LEZENÍ 
- naučíme děti bezpečně lézt, možnost
členství v Lezeckém klubu. 

AKADEMIE LEZENÍ 
- pořádáme každý měsíc pro začáteč-
níky kteréhokoliv věku.

MĚSTSKÉ DIVADLO
VELKÁ SCÉNA
11. října v 19.00 hodin

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
12. října v 19.00 hodin

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
13. října v 19.00 hodin

NOC NA KARLŠTEJNĚ
14. října v 19.00 hodin

U POKLADNY STÁL
17. října v 19.30 hodin

Zahajovací koncert
SLAVNÍ JUBILANTI W. A. MOZAT,
F. LISZT, G. VERDI A TI DRUZÍ

19. října v 19.00 hodin
KONCERT DALIBORA JANDY
se skupinou Prototyp.

22. října v 19.00 hodin
ČTYŘI DOHODY

24. října pondělí v 19.00 hodin
GRATULACE Z HOLANDSKA

26. října v 19.00 hodin
VIVALDIANO

27. října v 19.00 hodin
NOC NA KARLŠTEJNĚ

31. října v 19.00 hodin 
DONAHA!

MALÁ SCÉNA
15. října sobota v 19.00 hodin

NA POŘÍČÍ DÍTĚ KŘIČÍ aneb JAK

PÁN PŮLPÁN Z PYŠEL DO PRAHY SI
VYŠEL A CO TAM VŠECHNO SLYŠEL 

KOMORNÍ SCÉNA
20. října v 19.00 hodin

ELLING A KJELL BJARNE
aneb Chvála bláznovství

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
13. října v 18.00 hodin

GRAFOMÁNIA aneb 
VEČER ROZMANITOSTÍ 

15. října v 10.00 hodin
DVA STŘEVÍČKY PRO POPELKU

17. října v 19.00 hodin
COMMEDIA DELL´ PONTE 

22. října v 10.00 hodin
SLŮNĚ aneb PROČ MAJÍ SLONI
DLOUHÉ CHOBOTY

29. října v 10.00 hodin
TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI

KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most 

NEDĚLNÍ PROMÍTÁNÍ PRO MLÁDEŽ: 
16. října od 15.00 hodin

KUNG FU PANDA 2
23. října od 15.00 hodin

HARRY POTTER A REL. SMRTI 2.
30. října od 15.00 hodin

ŠMOULOVÉ 2011

KOSMOS MAXI:
6.-12. října v 17.30 hodin

TRANSFORMERS 3
6.-12. října ve 20.00 hodin

CAPTAIN AMERICA:
PRVNÍ AVENGER 

13.-19. října v 17.30 hodin 
OŠETŘOVATEL (V ZOO)

13.-19. října ve 20.00 hodin
VIDITELNÝ SVĚT

20.-26. října v 17.30 hodin
DRIVE

20.-26. října ve 20.00 hodin
ZROZENÍ PLANETY OPIC 

27. 10. - 2. 11. v17.30 hodin
ŠMOULOVÉ 2011

27. 10. - 2. 11. ve 20.00 hodin
MUŽI V NADĚJI 

KOSMOS MIDI:
6.-12. října v 19.00 hodin

AUTA 2 
13.-16. října v 19.00 hodin

MORTEM 
17.-19. října v 19.00 hodin

KUNG FU PANDA 2
20.-26. října v 19.00 hodin

HARRY POTTER 
A RELIKVIE SMRTI - ČÁST 2

27. 10 - 2. 11. v 19.00 hodin
LOLLIPOP MONSTER

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Moskevská 12, 434 01 Most 

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
15. října v 10.00 hodin

S KRTKEM DO POHÁDKY I.
22. října v 10.00 hodin

SOBECKÝ OBR
29. října v 10.00 hodin

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

KINO KNIHOVNA
17. října v 17.30 hodin

SAW 5
24. října v 17.30 hodin

SAW 6
31. října v 17.30 hodin

SAW 7

Kontaktujte nás už nyní!!!
Email: slim@dumplnypohybu.cz

tel.: 773 800 948
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ÚSTÍ NAD LABEM MOST
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Oslavy 110 let MHD na Mostecku

jmenovaný na DP měst Mostu a Lit -
vínova

1. dubna 1952 vznikl druhý hlav-
ní tah meziměstské dopravy, kterou
zajišťovaly trolejbusy na trase Most,

náměstí Míru -
Souš - Záluží - Dol-
ní Litvínov -  Lit -
vínov VI - Loučná
v délce 14,9 km.

1. dubna 1957
projela slavnostně
ozdobená čtyřná-

pravová tramvaj T1 úsekem Litví-
nov, nádraží - Chemické závody (4,3
km) na přestavěném normálním
rozchodu 1 435 mm.

31. ledna 1959 byl ukončen pro-
voz na čtyřech zbývajících linkách
trolejbusů. Délka zrušených tratí
včetně manipulačních měřila 17 km.

24. března 1961 dojížděly úzko-
rozchodné tramvaje na poslední lin-
ce č. 2 Most, nádraží - Podžatecká.

16. prosince 1961 byla uvedena
do provozu celá trasa elektrické
normálně rozchodné dráhy z Litví-
nova VI do Mostu - Velebudic (16,6
km).

1. ledna 1969 zahájil provoz
ústřední dopravní závod, postavený
v letech 1964 až 1969 v Mostě - Ve-
lebudicích.

V září 2011 si na Mostecku při-
pomněli 110 let trvání MHD. Na

mosteckém Hipodromu se uskuteč-
nily oslavy se zábavným progra-
mem a na mnoha místech rovněž
jízdy historických vozidel. Mezi Lit -
vínovem a Mostem projížděla vy-
zdobená tramvaj T5, která zde byla
v roce 1974 zařazena do zkušební-
ho provozu, pak byla prodána
a před časem znovu odkoupena
zpět. Při slavnostní jízdě obdrželi
cestující od průvodčí kopie historic-
kých jízdenek, jaké se zde prodáva-
ly před 110 lety. Na své si přišli též
milovníci historických autobusů, ne-
boť Dopravní podnik měst Mostu
a Litvínova a. s. nasadil k jízdám růz-
né typy starších vozů, z nichž ně-
které byly zapůjčené z jiných měst.

Pavel Kovář

Staré autobusy, které k Mostecku dříve patřily. Vlevo
historický vůz Škoda 706 RTO, který DP zachoval a re-
konstruoval do původní podoby.

Na trolejbusových linkách jezdily zpočátku vozy ital-
ského původu, rekonstruované ve Škodových závodech
v Plzni.

Při oslavách 110. výročí MHD jezdila na Mostecku ověnčená historická
tamvaj T 5.

O jízdy dnes již historickými autobusy byl zájem.

Interiér historické tramvaje T 5 s cestujícími i průvodčí, která vydávala
kopie historických jízdenek.

Snímek vskutku historický zachytil ještě starou soupravu úzkorozchod-
né tramvaje společně s jedním z italských trolejbusů. Souběžná doprava
tramvají s trolejbusy na Mostecku trvala v letech 1946 až 1959.

Historie MHD v datech:

7. srpna 1901 vyjely po první
úzkorozchodné trati z Mostu přes
Litvínov do Janova (12,9 km) girlan-

dami ověnčené tramvaje Graz s ote-
vřenými plošinami, které dodala va-
gónka ve Štýrském Hradci. Úzko-
rozchodná trať měla 26 zastávek
a byla rozdělena do deseti tarifních
pásem s jízdným od 10 do 50 haléřů
rakouské měny.

21. dubna 1930 vyjely dva auto-
busy Praga na první linku z Mostu
přes Čepirožskou výšinu do Havra-
ně (3,1 km).

6. prosince 1946 došlo k zahájení
trolejbusové dopravy z Litvínova VI.
přes Dolní Litvínov k tehdejším Sta-
linovým závodům v Záluží (6,5 km)
čtyřmi italskými vozy Fiat - BBC
a jedním Alfa Romeo - BBC.

1. ledna 1950 byl založen Do-
pravní komunální podnik města
Mostu a Litvínova, v roce 1954 pře-

Historická tramvajová jízdenka za
50 haléřů z Mostu do Janova.
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Tajenka ze zářijového čísla: Do luxusního horského hotelu přijede pán s mladou ženou. Poslíček je uvede do pokoje a ptá se: „Mohu pro Vás ještě něco
udělat?“ „To je všechno,“ odpoví muž. „A pro Vaši ženu?“ „Ano, málem bych zapomněl, přineste mi prosím pohlednici a známku.“

Baví se tři rybáři o tom, jaké úlovky kdo chytil. První: „Já chytil 3kilového kapra.“ Druhý: „Pcha, to já mám 5kilovou štiku.“ Třetí: „To nic není, já chytil 10kilového
sumce.“ A první rybář říká... (dokončení v tajence).

Soutěžíme se Zlatnictvím U Zámku
Vážení luštitelé, i v tomto vydání jsme vybrali tři z vás, na které se usmálo štěs-

tí při losování tajenky ze zářijového vydání, kdy jsme již naposledy luštili s Opti-
kou Ivana. Optiku Ivana najdete v Teplicích – Trnovanech na Masarykově třídě a se-
tkáte se zde se širokým sortimentem zboží, profesionálním přístupem a službami.
Výherci poukázek na zboží dle vlastního výběru jsou:

1. místo poukaz v hodnotě 500,- Kč získává Marcela Mayerová, Teplice
2. místo poukaz v hodnotě 400,- Kč získává Olga Rischlingová, Dubí 3
3. místo poukaz v hodnotě 300,- Kč získává Lída Jiřišťová, Teplice
Výhercům samozřejmě gratulujeme a vám ostatním přejeme hodně štěstí do

příštího losování. To již budeme luštit s novým a určitě neméně atraktivním spon-
zorem, se Zlatnictvím U Zámku. To najdete v Teplicích v ulici U Zámku 16. Zlatnic-
tví u Zámku působí na našem trhu od roku 1992 a zaměřuje se především na vý-
robu a prodej šperků, výkup zlata a opravy šperků. Na vaše správně odpovědi se
budeme těšit do 31. října 2011. Odpovědi označte heslem: Soutěžíme se Zlatnic-
tvím U Zámku a posílejte na adresu redakce: Agentura IS, U Císařských lázní 7,
415 01 Teplice nebo e-mailem na mesicnik@iregio.cz. U svých odpovědí vždy uvá-
dějte adresu a telefonický kontakt, v opačném případě nebudete zařazeni do slo-
sování. Máte zájem být sponzorem křížovky? Pokud ano, volejte 775 646 266. 

U zámku 16, Teplice
Tel.: 608 538 225

www.zlatnictviteplice.cz

NEJLEPŠÍ
SNUBNÍ PRSTENY  
• Výroba a prodej 

šperků
• Opravy šperků
• Šperky 

Swarovski 
komponents

T1
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Drážďanský Matheland je nyní také česky

Chcete se při návštěvě Drážďan
dozvědět o této saské metropoli více?

www.drazdany.de

NABÍZÍME MOŽNOST INZERCE
V NĚMECKÝCH NOVINÁCH

PRO DRÁŽĎANY A PŘÍHRANIČNÍ OBLAST
FREITAL, DIPPOLDISWALDE, PIRNA, SEBNITZ

Podnikatelská inzerce. Výhodná cena!

Kontakt: Redakce měsíčníku Regio
pan Jiří Richter
tel.: +420 417 534 206, +420 775 646 267
richter@infocz.de

Nákup zájezdů do
celého světa od ně-
meckých CK je lev-
nější a výběr pestřej-
ší. Jak je všeobecně
známo a hodně vy-
užíváno, za výhodné
ceny lze nakoupit
zájezdy do celého
světa u německých
cestovních kanceláří
na letišti v Drážďa-
nech. Naše redakce

nyní přichází s novou službou. Výběr a nákup zájezdů nabízených
německými cestovními kancelářemi můžete uskutečnit prostřed-
nictvím našeho serveru cestovani.iteplice.cz, kde je vše v  čes -
kém jazyce. 

S výběrem i objednávkou Vám rádi pomůžeme i telefonicky
(777 959 061, p. Zlámalová), popř. osobně přímo u nás v redakci.

Na dovolenou kvalitně
a levněji s německou CK 

Pět kin, dvanáct
dní, spousta filmů

Drážďany - Od 20. do 31. října
2011 v saském hlavním městě
startuje Kinolino, což je dětský fil-
mový festival. Ten se bude ode-
hrávat hned na několika místech,
ať už v klasickém kině Schauburg
Dresden, tak i v sále vybudova-
ném z bývalé fabriky nebo v mu-
sejním kinu drážďanských Tech-
nických sbírek. Programové
plánování je již uzavřené a tak je
již nyní jisté, že děti se mohou tě-
šit na opravdu bezvadný program
ve kterém nebude chybět ani ně-
kolik premiér. 

Celý program lze najít na inter-
netové stránce www.kinolino.de,
vytištěná brožurka s programem

bude k dispozici v jednotlivých sá-
lech i na dalších veřejných mís-
tech v Drážďanech. Akce vyvrcho-
lí slavností rodiny, která je na
programu 23. října a organizáto-
ři na festivalu rádi uvítají i české
děti s jejich rodiči.  

Na závěr speciální vzkaz pořa-
datelů - ti hledají děti mezi 9 až
13 lety, které by chtěly zasednout
v porotě hodnotící jednotlivé
snímky. Odvážní mladí porotci se
mohou hlásit na e-mail
info@schulkino.de s předmětem
Filmtester. Dětská porota zvolí na
konci festivalu vítězný snímek.

(cpö)

Scéna z holandského filmu Indian - tento snímek bude mít v Dráž-
ďanech svou premiéru právě na festivalu Kinolino. Foto: Verleih 

Starosta Drážďan Dirk Hilbert s prvními českými hosty v Mathelan-
du. (PR)

Drážďany - Zážitkové centrum
Matheland, které je součástí dráž-
ďanského Muzea technických sbí-
rek, se nyní těší také na hosty
z České republiky. Návštěvu jim
umožní odstranění jazykové  ba -

riéry. V češtině jsou nyní všechny
popisky exponátů, z části webové
stránky www.erlebnisland-mathe-
matik.de a dokonce i nabídka ka-
várny, která se v areálu centra na-
chází. 

Prvními hosty z druhé strany
hranice byli žáci ze základní školy
z Ústí nad Labem. V prostorách
této instituce plné matematických
i fyzikálních rébusů a hlavolamů
je uvítal sám starosta Drážďan
Dirk Hilbert, který si s dětmi vy-
zkoušel několik z nich. Na snímků
společnými silami skládají tzv. Le-
opardovo most. Ten musí kolektiv

řešitelů sestavit bez hřebíků, le-
pidla a provázků v co nejkratší do-
bě. 

Zážitkové centrum Matheland
je společný projekt Technické uni-
verzity Drážďany a také, jak už
bylo řečeno, Muzea technických
sbírek. Od jeho otevření v roce
2008 ho navštívilo přes 180 000
návštěvníků. (cda)



…vom 3.- 5. März in über  
100 Modenschauen

Přinášíme
MÓDU.

Přímo na dálnici A4 – sjezd Dresden Neustadt ●www.elbepark.cz

Máme nejnovější podzimní/zimní kolekce.

Přes 180 obchodů
5 000 bezplatných parkovacích míst
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Starší díly Proměn (od r. 2003)
najdete na:

www.iregio.cz

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

Volejte:
775 646 267
775 646 266

Předměstské Předlice

Zámek ve Starých Předlicích vznikl na místě původní
tvrze. Nejprve se stal centrem malého zemědělského
panství, později zase sídlem důlního ředitelství. Snímek
pochází z roku 1930.

Škola v Předlicích kolem roku 1910.

Vozovna v Předlicích sloužila tramvajím až do jejich zrušení v roce 1970.

Vznik obce Předlice,
ležící západně od Ústí
nad Labem, není sice
 nikde přesně písemně
doložen, ale zcela jistě
zapadá do období kolo-
nizace v průběhu 12. a 13. století.
Centrum Předlic představoval kos-
tel, který měl původně stát na
místě pozdějšího kostela sv. Va-
vřince, zbořeného koncem šede-
sátých let 20. století.

V období husitských válek se
okolí Předlic stalo svědkem velké
bitvy na "Běhání". Zde 14. června
1426 došlo ke střetnutí mezi  spo -
jenými husitskými vojsky s voj s -
kem křižáků. V krvavé bitvě byli
křižáci poraženi a při svém útěku
se snažili zachránit v nedalekých
Předlicích. Byli však husity obklí-
čeni, obec zapálena a křižáci po-
biti. K roku 1440 je v záznamech
uvedeno, že Předlice náležely
k bájnému hradu Kyšperk a patři-
ly tam ještě i roku 1507. Dále se
obec stala znovu majetkem joha-
nitského řádu až do roku 1547,
kdy ji odkoupil N.J. Kelbl z Geisin-
gu. Již v této době se Předlice dě-
lily na dvě části - Horní, tzv. Staré
a Dolní, tzv. Nové. Během dalších
desetiletí i staletí se měnili maji-
telé obce a také se stávalo, že Sta-
ré Předlice patřily jiným majitelům
naž Předlice Nové.

Předlice představovaly až do
druhé poloviny 19. století vždy jen
malou zemědělskou obec bez vět-
šího významu. Pouze za držení
majitelů Kelblů na přelomu 16.
a 17. století se staly centrem ma-
lého panství. V té době zde
vznikla tvrz, kolem které byly sou-
středěny i zemědělské usedlosti.
V období po třicetileté válce roku
1654 zde stávalo 28 obydlených
a 2 pusté domy. Roku 1766 zřídil
v Předlicích hrabě František z Mi-
trovic panský velkostatek a pro je-
ho správu nechal vybudovat na
místě bývalé tvrze zámek s hospo-
dářskými budovami. Roku 1785

měly Předlice 47 domů a v roce
1801 došlo k výstavbě účelového
silničního spojení s Trmicemi.
V obci se rozvíjelo zejména obil-
nářství a ovocnářství, ale na sva-
zích Střížovického kopce rovněž
vinařství. Za napoleonských válek
však v důsledku bitvy u Chlumce
utrpěly Předlice značné škody.

Příchod 19. století a pozdější
nálezy uhlí pak změnily nejen
charakter Předlic, ale i celého
okolí. Významné změny pro obec
přinesl rok 1848, kdy došlo ke zru-
šení roboty, odstranění soudní
pravomoci vrchnosti a k získání
samosprávy. S rozvojem těžby uh-
lí bylo na panství Nosticů, největ-
ších těžařů v revíru, zřízeno v pře-
dlickém zámku důlní ředitelství,
které pak řídilo těžbu uhlí na
všech nostických dolech. Předlice
se tak z čistě zemědělské obce stá-
valy stále více dělnickým před-
městím Ústí nad Labem. V roce
1890 měly Předlice 78 domů s 927
obyvateli a v roce 1910 již 206 do-
mů, ve kterých žilo 4 625 obyva-

tel. Původní zemědělské obyva-
telstvo tak stále více nahrazovali
dělníci, drobní řemeslníci a ob-
chodníci, přičemž přibývala i silná
česká menšina přicházející sem za
prací.

Koncem 19. století se změnil
i celkový vzhled obce, která ztrá-
cela vesnický charakter. Městu se
začaly podobat především Nové
Předlice, které se staly centrem
obce, kam byly též umístěny
obecní úřad, školy, obchody, poš-
ta a další zařízení. Roku 1894 do-

šlo k zahájení vyučování v nové
školní budově, takže děti už ne-
musely docházet do Trmic. V roce
1899 byly Předlice spojeny s Ústím
pouliční elektrickou dráhou, čímž
získaly ještě větší návaznost se
sousední metropolí. A když roku
1929 vznikla ještě tramvajová trať
z Předlic přes Hrbovice do Chaba-
řovic, ještě více se zlepšilo do-
pravní spojení s okolím. V roce
1939 došlo administrativní cestou
k připojení Předlic k Ústí nad La-
bem, čímž se kdysi samostatná
obec stala předměstskou čtvrtí.
A tak tomu zůstalo až dodnes.

Pavel Kovář

Nové Předlice se koncem
19. století staly rušným
předměstím Ústí nad La-
bem. Snímky křižovatky
„Na zastávce“ byly pořízeny
s odstupem celého století.

Náves ve Starých Předlicích zachycená roku 1910 má ještě venkovský ráz.
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K vděčným a nenáročným výle-
tům patří cesta do Radejčína a do
Dubic na Ústecku. Obě místa patří
společně se Stadicemi, Novými Sta-
dicemi, Habrovanami, Brozánkami,
Hliňany a Moravany pod obec Ře-
hlovice. Pokud se do těchto míst vy-
dáte autem nebo na kole, jedete od
Ústí nad Labem či od Řehlovic smě-
rem na Habrovany a dále stále do
kopce až do Dubic, kam je to od Ře-
hlovic necelých 6 km. Pěší turisté
pak s oblibou přijíždějí motorovým
vlakem přes Úpořiny, Žalany, Boři-
slav a Žim na nádraží do Radejčína a
odtud pak pokračují buď po silnici
nebo po žluté turistické značce do
2 km vzdálených Dubic. Je však tře-
ba připomenout, že vzhledem k
probíhající stavbě dálnice D8 přes
České středohoří, je část této turis-
tické trasy narušena a budete nuce-
ni původní směr poněkud obchá-
zet. Při této příležitosti se vám
ovšem naskytne jedinečný pohled
na část výstavby dálnice, která v
těchto místech vede tunely pod
kopci Českého středohoří. Nepře-
hlédnutelné jsou tady oba tubusy
budoucí dálnice vycházející pod jed-
ním kopcem, aby se po krátkém
úseku v údolí silniční komunikace
opět vnořila pod zem.

Kdo se nenechá stavbou dálnice
odradit a nevydá se prostě raději po
jistější silnici, pak pokračuje přes
louky a lesní úsek do Dubic a přes
tuto obec dojde až ke zdejší domi-

nantě, kterou tvoří dubický kostelík
svaté Barbory ve výšce 358 metrů
nad úrovní moře. Byl postaven roku
1579 původně jako protestantský a
též jako rodinná hrobka. K přestav-
bě kostelíku došlo roku 1643 a k je-
ho další úpravě také roku 1820. So-
chu svaté Barbory, patronky
horníků, najdete v nice pozdně re-
nesančního průčelí. Zdejší presbitář
je sklenut křížovou klenbou. Dubic-
ký kostelík, kolem něhož se roz-
prostírá zajímavý hřbitůvek, patří k
tradičně vyhledávaným turistickým
cílům, neboť dubické plató, formo-
vané pleistocenním Labe, poskytu-
je nádherný a jedinečný výhled na
labské údolí, na neobvyklý kaňon,
kterým řeka Labe vstupuje do Če-
ského středohoří. Jako na dlani zde

máte panoramatický pohled na Por-
tu Bohemicu z Doerellovy vyhlídky
u obnovené restaurace a penzionu
U svaté Barbory, kde je možné se
občerstvit, ale také ubytovat. Právě
odtud se vám naskytne
nejen výhled na znač-
nou část labského údo-
lí se zátokou Labe, ale
právě tak na zálezelské
stráně, kde rostou třeš-
ně, meruňky i další
dřeviny.Z panoramatic-
ké vyhlídky též spatříte
některé z kopců vý-
chodní části Českého
středohoří, které se
rozprostírají od Labe
směrem k Varhošti,
Třebušínu a Zubrnicím.
Tento pohled pak ze-

jména za příznivého počasí s výbor-
nou dohledností poskytuje vděčné
náměty pro fotografy, malíře i další
umělecky založené osobnosti.

Pavel Kovář

Výlet do Radejčína a do Dubic

Jedna z možných cest od nádraží v Radejčíně ve-
de přes malebné louky a lesní úseky.

Při cestě z radejčínského nádraží do Dubic nara-
zíte na stavbu dálnice D8, kde se pod kopci České-
ho středohoří budují dálniční tunely.

Obec Dubice s dominantním kostelíkem svaté
Barbory patří k vyhledávaným turistickým místům.

Pohled z Doerellovy vyhlídky na panoramatické údolí Labe a kopce východní části Českého středohoří.

Penzion a restaurace U SVATÉ BARBORY v Dubičkách.

Pohled na dubický kostelík  sv. Barbory a na část
restaurace a penzionu U SVATÉ BARBORY.

Restaurace a penzion
U SVATÉ BARBORY

nabízí
� příjemné posezení včetně venkovní terasy
� hotová jídla, minutky, poháry…
� pořádání společenských akcí: rodinné oslavy, svatby, 

firemní akce, uzavřené společnosti 
� ubytování ve 2-5lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením

Restaurace a penzion U SVATÉ BARBORY,
Dubice 39, Ústí nad Labem - Řehlovice

Otevřeno: denně 10.00 - 22.00
Tel.: +420 721 177 404, +420 602 403 785

E-mail: info@penzion-dubicky.cz
www.penzion-dubicky.cz

T1035050
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www.VykupujemeByty.cz
Výkupy bytů, domů, chat a chalup!

Rychle a profesionálně!
Tel.: 776 228 913

T106055

www.damreal.cz
Sportovní 170, Dubí 2
Tel. 776 706 677, 608 337 738

Prodej dr. bytu 1+0 Bratislavská Teplice, 6.p, 21 m2. V by-
tě jsou pl. okna, pl. podlahy, nová kuch. linka, nové dveře.
Nízké najemné 800 Kč/měsíc, cena 97000 Kč.
Prodej dr. bytu 3+1 Hlávkova Teplice,1.p., 55 m2. Slušný
stav, nová vest. skřín, dům je zateplený, BD Trnovany, ná-
jemné 1800 Kč,cena 230 000 Kč.
Prodej RD Mezihoří Blatno, Př-ob. pokoj, kuchyň, koupelna s WC, před-
síň, krb, terasa (40 m2), 1.p - 2 ložnice. Vytápění lokální kamna a krb.
Ohřev vody ele. bojler. RD je 80m od sjezdovky, cena 1160 000 Kč.

Prodej dr. bytu 1+KK Přítkovská Teplice, 4.p., 32 m2. Nový
výtah, zateplení, plastová okna, v předsíni dlažba, SBD Mír,
levný nájem. Cena 122 000 Kč.
Prodej dr. bytu 2+1+L Karla Čapka v Krupce, 1.p., 68 m2.
V bytě jsou pl. podlahy, pl. okna. OSBD Teplice. Bezbariérový
vstup do domu, cena 69000 Kč. 
Prodej dr. bytu 1+0 Buzulucká Teplice. Byt se nachází v ci-
hlovém domě, ve zvýšeném přízemí, má zděnou koupelnu.
BD Krušnohor, holé nájemné 800 Kč, cena 120000 Kč. 

T1063061

Luxusní atypický byt
4+1 Šanov

V osobním vlastnictví, ulice Boženy
Němcové. Po kompletní exkluzivní 
rekonstrukci, půdní, plocha 118 m2, 
2 sklepy, možnost garáže přes ulici.

Pro náročné zájemce. 
Více info na 

www.pudnimezonet.cz
Tel.: 774 951 095 T106075

11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM BYT v klidné části Duchcova,
150 m do parku, parkování u domu, žád-
ní nepřizp. občané, pohodoví sousedé.
Byt bez balkonu - o to větší uvnitř. V blíz-
kosti obč. vybav. V bytě je zrek. koupelna
i WC (zděné jádro), plov. podlaha, plast.
okna. Kabel. tel., internet. Prodáváme
bez nábytku, ale s kuch. linkou včetně
spíže a vybav. koupelnou. K bytu patří
i sklep. Dům je nově zateplen (vč. stře-
chy). Byt v os. vlast. Nejsem RK. Cena: 440
000,- Kč. Tel.: 724 582 577. (101101) 
• PRODÁM 2+1 upravený na 3+kk, TP,
Mostecká, cihl. dům, 1. p., 55 m2, rekon-
str. byt, nová linka, dlažba, obklad, sprch.
kout, výborná lokalita, kousek do centra
i zámeckého parku, cena 365 tis. Kč. Tel.:
776 228 913. (101102) 
• PRODÁM 1+kk, Krušnohorská, TP, 6. p.,
32 m2, s úpravami, dlažba, obklad, no-
vější rohová kuch. linka, skvělý výhled,
nízký nájem, cena 120 tis. Kč + přepis.
Tel.: 776 228 913. (101103) 
• PRODEJ bytu v 6. patře panelového do-
mu. Dům je po celkové rekonstrukci, no-
vý výtah, plastová okna. Byt je zachovalý,
udržovaný. Nízký nájem. Více info na te-
lefonu. Volný od 1.11.2011 prohlídka po
domluvě. RK NEVOLAT. Cena 295 000,-
Kč. Tel.: 775 302 463. (101104) 

• PRODÁM nebo vyměním: dr. (Krušno-
hor) byt v původ. stavu 3+1 ve zvýš. příz.
s výhl. do zeleně v Buzulucké ulici, byt je
dobře situován v blízkosti je školka, ško-
la, nákup. centrum. Nová kuch. linka, byt
má klidné sousedy. Vyměním za 2+1 nebo
2KK s balkonem. S nízkým nájmem. Po-
kud bude byt po rek. nepožaduji dopla-
tek, pokud bude v pův. stavu doplatek či-
ní 120 000,- Kč. Po tel. dohodě je možné
si byt prohlédnout. Tel.: 773 462 697.
(101105) 

• PRODÁM byt 3+1 v Teplicích za ne-
mocnicí, ul. Zrenjaninská. Cena 350
tis. Kč. RK nevolat. Tel.: 728 163 403.
(101106) 
• PRODÁM byt 1+1 v os. vlastnictví. Oka-
mžitě k nastěhování. Nová pl. okna, pl.
podlahy, vlastní sklep. Dům je zateplený
s novým výtahem. V okolí je veškerá vy-
bavenost, v přímé blízkosti domu dětské
hřiště, školka. Dostatečné parkování. Tel.:
774 182 095. (101107) 

• PRODÁM dr. byt 2+1+B, Řetenice-Zren-
janinská ul., 4. posch. Byt je po rek. ku-
chyně, koupelny, plov. podlahy, dlažby,
dveří a vestav. skříně v předsíni na míru.
Prodej je včetně moderního nábytku
z důvodu stěhování za cenu 430 tisíc Kč.
Velmi slušný a tichý dům v zeleni. Na bal-
kon a do obýváku slunce celé odpoledne.
Volejte kdykoliv od 12 hod. Tel.: 777 045
251. (101108) 
• PRODÁM nebo vyměním byt 3+1 na
Nové Vsi za menší 2+0, plus doplatek, byt
je ve 3. patře, zateplený, plastová okna,
v bytě je plovoucí podlaha, čistý, výhled
na Teplice, slušný vchod i sousedé, volný
9/2011. Tel.: 603 926 042. (101109)
• NABÍZÍM k prodeji garsonku v Řeteni-
cích. Cena dohodou, nízký nájem jen 1
300,- Kč. E-mail: progressiv69
@gmail.com. (101110)
• PRODÁM byt 2+kk na Nové vsi v ulici
Javorová, o celkové ploše 42 m2, který se
nachází v 7. patře panelového domu.
Dům prošel celkovou revitalizací, zate-
plení, nová fasáda, plastová okna. Byt je
v původním, zachovalém stavu. Jsou zde
položeny koberce, pod kterými je PVC.
Ihned volný. Cena 260 tis Kč. E-mail:
pet.jirasek@seznam.cz. (101111) 
• PRODÁM DB 2+KK Teplice Šanov II, top
lokalita, zateplený dům. Byt je situovaný
na JZ s výhledem do zeleně, úpravy, plast.
okna se žaluz., komora, sklep, slušní sou-
sedé, vchod bez menšin. Nájemné 2 600,-
Kč + el. O reality nemáme zájem, nevo-

lejte nám! Cena 415 000,- Kč. Tel.: 776
369 608. Tp (101112) 
• PRODÁM byt 3+1 v Teplicích, Alejní uli-
ce, SBD MÍR, nová pl. okna, eurovýtah,
slušný vchod, bez balkonu, 4. patro, cena
490 000,- Kč. Tel.: 721 941 234. (101115) 

• PRODÁM Nad Stadionem byt 2+1. Fon-
dy oprav vlastní. Byt je po rekonstrukci
plynu, elektřiny, oken, bytového jádra,
koupelny, kuchyně a předsíně. Tel.: 774
171 574. (101113) 
• PRODÁM kompletně zařízený nájemní
byt 3+kk, 1. p. cca 80 m2 v klidné části
v Mostě, ul. Majakovského. K bytu náleží
sklep a 2 parkovací místa. Součástí domu
je společná oplocená zahrada s krbem,
sezením, pískovištěm, skluzavkou, bazé-
nem. Nájemné za užívání bytu vč. všech
poplatků činí cca 9 000,- Kč. Odstupné
290 000,-Kč. Tel.: 604 608 617. (101114) 
• PRODÁM dr. byt 3+1 v TP - Řetenicích,
jedná se o původní byt, světlý a prostor-
ný, ve zvýš. přízemí. Dům se nachází
v blízkosti školy Buzulucká. Do konce ro-
ku proběhne výměna oken a zateplení
domu. Cena 330 000,- Kč. Při rychlém jed-
nání možná sleva. Tel.: 604 372 010.
(101116) 
• PRODÁM dr. byt 4+1 v Krupce, dolní
sídliště. Cena 440 000,- Kč. Při rychlém
jednání možná sleva. Tel.: 776 296 505.
(101117) 
• PRODÁM byt 2+1+L, ul. Zrenjaninská,
klidné prostř. dům zateplen, plastová ok-
na. Cena 435 000,- Kč. Přepis zaplatím.
Tel.: 606 416 559. (101118) 
• PRODÁM byt 1+1 v klidné části Duch-
cova, parkování u domu, žádní nepřizp.
občané, pohodoví sousedé. V blízkosti
obč. vybav. V bytě plov. podlaha, plast.
okna, kabel. tel., internet. K bytu patří
i sklep. Dům je zateplen. Byt v os. vlast.
Nejsem RK. Tel.: 774 182 095. (101119)
• PRODÁM družstevní byt 1+kk v Tepli-
cích Trnovanech Hlávkova ulice. Byt je 27
m2 velký v šestém patře. Cena 129 000,-
Kč. Tel.: 603 794 260. (101120)

• PRODÁM v Teplicích za nemocnicí byt
3+1 se dvěma balkony a zahradu (400
m2) - osobní vlastnictví v Novosedlicích,
možno samostatně - nejvyší nabídce. E-
mail: jirunska@seznam.cz. (101121) 
• PRODÁM DB 2+KK Teplice Šanov II, vý-
hled na Teplice a Krušné hory /před do-
mem nestojí další dům/. Čistý a klidný
dům bez menšin. Plast. okna se žaluz.,
nová kuch. linka rustikál, v předsíni na
míru vest. skříň, úpravy. Dle dohody se
zařízením - není v ceně. Cena dohodou.
RK NÁM NEVOLEJTE!! Tel.: 737 645 955
TP. (101122) 

• PRODÁM dr. byt 2+1 upravený na
3+kk, TP, Mostecká, cihl. dům, 1. p., 55
m2, rekonstr. byt, nová linka, dlažba, ob-
klad, sprch. kout, výborná lokalita, kou-
sek do centra i zámeckého parku. Cena
350 tis. Kč. Tel.: 776 228 913. (101123) 
• PRODÁM dr. byt 3+1, Opavská - Bílá
cesta, TP, 73 m2, 1. p. ze 4, SBD Mír, no-
vější rohová kuch. linka, vestavěná skříň,
nové dveře, plast. okna, hezký výhled,
top lokalita, cena 550 tis. Kč. Tel.: 776 228
913. (101124) 
• PRODÁM byt v Krupce, ul. K. Čapka
o velikosti 1+1 (37 m2). Byt prošel celko-
vou rekonstrukcí - nutné vidět. Cena je 65

000,- Kč. V příp. rychlého jednání sleva
možná. Tel.: 720 751 678. (101125) 
• PRODÁM družstevní byt 1+1 v Trnova-
nech, přízemí klidné části. Tel.: 722 789
491. (101126) 
• PRODÁM dr. byt 3+1, v cihlové zástav-
bě, 76 m2, s balkonem, prostorný, udržo-
vaný, po úpravách. Blízko centra, u ne-
mocnice. Rk nevolat. Cena 560 tis. Kč. Jen
vážní zájemci. Tel.: 732 989 321. (101127) 
• PRODÁM dr. byt 4+1+L po rekonstruk-
ci, zd. jádro, zaskl. lodžie. V obci Hrob, ce-
na 450 tis. Kč. Tel.: 777 673 736. (101128) 
• PRODÁM byt 3+1+B, ul. Přítkovská
1639, Teplice (proti SVČAK), v zachova-
lém stavu. Cena 390 000,- Kč. Volný
ihned. Tel.: 723 127 792. (101129)

• PRODÁM byt 3+1, 70 m2, v os. vlast.,
obec Lenešice, volný ihned. Cena 650
000,- Kč, v ceně nová plast. okna + ku-
chyň. linka na míru. Tel.: 607 141 670 po
15 hod. (101130)
• PRODÁM dr. byt 1+KK ul. Bratislavská
v Řeteniních. Pl. okna, pl. podlaha, slušný
stav. Cena 97 000,- Kč. RK nevolat. Tel.:
776 706 677. (101131) 
• PRODÁM dr. byt v Závětří 1+0, slušný
vchod, 1. patro, plast. okna, žaluzie, nízký
nájem, k bytu patří sklep. Cena 220 000,-
Kč přepis napůl. RK nevolat. Tel.: 607 613
251. (101132) 
• PRODÁM 3+1+B, 2. p. v Trnovanech ul.
Scheinerova. Na patře sušárna, po celko-
vé rekonstr., zateplený, plast. okna, nový
výtah. Při rychlém jednání sleva. Tel.: 723
422 183. (101133) 
• PRODÁM slunný dr. byt 2+1+L v TP, So-
kolovská cesta, 3. p., dům zateplen.,
plast. okna, byt po celk. rek., zděné jádro,
nová kuch. linka atd. Krásné okolí plné
zeleně. Vše v dosahu, cena 550 tis. Kč.
Tel.: 775 568 636. (101134) 
• PRODÁM byt 3+1+L za 99 tis. Kč. Plast.
okna, nov. koupelna, obýv. plovoucí pod-
laha, 7. p., v Krupce. Možno i polovinu na
splátky. Tel.: 775 268 511. (101135) 
• PRODÁM byt 3+1+ B, dr. Mír, V Závětří,
5. p., 68 m2, po celém bytě plov. podla-
hy, nová kuchyň a koupelna, není nutno
žádných úprav. V místě škola, školka,
kosm. studio, večerky, 10 min. pěšky do
centra. Dům po rek., plast. okna, nový vý-
tah, čistý vchod. Volejte i pište SMS. Cena
780 tis. Kč. RK NEVOLEJTE! Tel.: 607 277
332. (101136) 
• PRODÁM dr. byt 3+1+B, ul. Šajnerova,
Teplice. Plovoucí podlahy, plast. okna.
Blízko MHD, škola, školka. Cena 450 000,-
Kč. Dohoda možná. Tel.: 728 605 010.

(101137) 
• PRODÁM kompletně zař. nájemní byt
3+kk, 1.p. v Mostě. K bytu náleží parko-
vací místa, společná oplocená zahrada
s krbem, sezením, pískovištěm, bazénem.
Nájemné 5 000,- Kč + poplatky za ener-
gie. Odstupné 390 000,- Kč. Tel.: 604 608
617. (101138) 
• PRODÁM dr. byt 4+1+L, 80 m2, zvýš.
příz. panel. domu. Dům rekonstr. - nová
fasáda, nové vchod. dveře, nové schrán-
ky a další. V domě je klid a čisto. V bytě
zděné jádro, hydromasáž. vana, nové roz-
vody vody. Podlah. krytiny - plov. podlahy
a thermofix, zasklená lodžie. Byt je velice
pěkný. Obč. vybav. v místě. Jedná se o pří-
mý prodej. RK-nevolat. Tel.: 721 904 009.
(101139)
• PRODÁM dr. byt 4+1+B v Teplicích -
Proseticích Na Konečné. Byt o celkové
rozloze 98 m2 se nachází ve 2. patře pa-
nel. domu s výtahem. Byt je udržovaný,
ihned k nastěhování. Veškerá obč. vyba-
venost vč. parkoviště je v místě. Cena 90
000,- Kč. Tel.: 602 298 266. (101140)
• PRODÁM nebo dlouhodobě pronajmu
byt v Teplicích 3+1 v 6. patře. Nachází se
v Šanově 2 (v ulici A. Sochora). E-mail:
frantisekrauer@seznam.cz. Tel.: 602 607
602. (101141) 
• PRODÁM dr. byt 1+1, TP Alejní, 5. p.,
37 m2, nová okna - zateplený. Cena 300
000,- Kč. Tel.: 607 726 886. (101169)

(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 30)

BYTY PRODEJ

Prodám v Jankovcově ul.
v Teplicích byt 2+1, 63 m2, zvýšené

přízemí, cihlová zástavba, nová
plastová okna, družstvo Mír, nízké
poplatky, možná úprava na 3+1.

Cena 470 000 Kč.
Kontakt: 602 426 526. T10

Nabízíme levnou
autodopravu a stěhování 

Tel: 604 844 179
autodoprava a stěhování

T1035058



CP 21 m2. Jedna obytná místnost s ku-
chyňským koutem. Koupelna je po částeč-
né rekonstrukci, zpevněné jádro s keramic-
kými obklady.

Cena 129 000 Kč 194826

Garsoniéra Teplice, Bratislavská ul.

Byt s velkou lodžií o CP 32 m2, 4NP. Je
v původním, udržovaném stavu. Nová plas-
tová okna. V blízkosti lázeňské parky a ko-
lonáda. Centrum města.

Cena 200 000 Kč 206341

DB 1+1 Teplice, Alejní ul.

Byt o CP 42 m2 se nachází ve 2NP kom-
pletně revitalizovaného panelového domu.
Původní, udržovaný stav. Cena včetně pře-
pisu na SBD Mír.

Cena 290 000 Kč 208243

DB 2+kk Teplice, Habrová ul.

CP 43 m2 ve 3NP panelového domu. Byto-
vá jednotka je v dobrém, udržovaném sta-
vu. Renovovaná koupelna, zpevněné jádro,
keramické obklady. Plastová okna.

Cena 310 000 Kč 194020

DB 2+kk Osek, Slovenská ul.

Byt s lodžií a šatnou, CP 54 m2, sklep. Byt
je slunný, s výhledem na hory a okolí. Zate-
plený panelový dům s plastovými okny, 2x
výtah. Parkoviště před domem.

Cena 335 000 Kč 203765

DB 2+1 Teplice, Maršovská ul.

CP je 54 m2. Dům prošel celkovou revitali-
zací fasády, zateplení a plastových oken.
Bytová jednotka je prostorná, slunná a zají-
mavě dispozičně řešená.

Cena 260 000 Kč 205683

DB 2+1 Teplice, Duchcovská

Byt o CP 47 m2, po rekonstrukci. Čtyřpod-
lažní panelový dům. Nová kuchyňská linka,
plovoucí podlaha, koupelna, šatna. Byt
kompletně zařízený.

Cena 380 000 Kč 208485

DB 2+kk Teplice, Habrová

Byt s lodžií v dobrém, udržovaném stavu.
Prostorné místnosti s plovoucími podlaha-
mi, novější kuchyňská linka. Dům po revi-
talizaci.

Cena 290 000 Kč 196542

DB 2+1 Hostomice, Školní nám.

Byt s balkonem o CP 64 m2. Dobrý, udržo-
vaný stav. Panelový dům po revitalizaci,
plastová okna, fasáda, zateplení. Veškerá
občanská vybavenost.

Cena 320 000 Kč 205864

OV 2+1 Duchcov, Družby

Byt po rekonstrukci, zděné jádro, nová elek-
troinstalace, plastová okna. Nutno dokon-
čit rekonstrukci. Byt je situován v 1NP pa-
nelového domu o CP 74 m2.

Cena 469 000 Kč 206570

OV 3+1 Bílina, Za Chlumem

CP 50 m2 je ve velmi dobrém a udržovaném
stavu, plovoucí podlaha, keramické oblože-
ní v koupelně. Dům po kompletní revitaliza-
ci.

Cena 340 000 Kč 196535

OV 2+1 Bílina, Za Chlumem

CP 48 m2, původní, udržovaný stav. Vhod-
né k rekonstrukci. Dům prochází revitaliza-
cí, plastová okna, zateplení, nové výtahy.
Veškerá OV.

Cena 350 000 Kč 185025

OV 2+1 Bílina, Bezejmenná ul.

Byt s lodžií o CP 83 m2, v dobrém, udržo-
vaném stavu. V koupelně je umístěn
sprchový kout s keramickým obložením.
Dům po celkové revitalizaci.

Cena 290 000 Kč 204534

DB 3+1 Duchcov, Osecká ul.

RD 4+2 s dílnou a zahradou, v klidné části
obce na úpatí Krušných hor. Velký průjezd,
prostorná půda vhodná k vestavbě dalších
pokojů. Krbová kamna v jídelně.

Cena 2 500 000 Kč 208100

Řadový RD Hrob, okr. Teplice

Byt s lodžií o CP 70 m2. Původní stav, vhod-
né k rekonstrukci. Panelový dům po celko-
vé revitalizaci. Vyhledávaná lokalita Śanov.
Cena včetně přepisu.

Cena 395 000 Kč 203168

DB 3+1 Teplice, Trnovanská ul.

Bytová jednotka o CP 74 m2 je v zachova-
lém stavu. Jsou zde ošetřené parkety, nový
sprchový kout a umyvadlo. K bytu náleží 2
lodžie. Veškerá OV.

Cena 290 000 Kč 206391

DB 3+1 Teplice, Duchcovská ul.

Slunný byt s lodžií a velkou předsíní je v 1.
patře zatepleného panelového domu s plas-
tovými okny. Všechna okna v bytě mají ža-
luzie. Parkování před domem.

Cena 350 000 Kč 164814

DB 3+1 Teplice, ul. Krušnohorská

Byt s balkonem, CP 66 m2. Po rekonstruk-
ci, plastová okna, nová kuchyňská linka na
míru. Plovoucí podlaha, keramická dlažba.
Parkoviště za domem.

Cena 960 000 Kč 203569

OV 2+1 Krupka Mariánské nám.

Byt s lodžií o CP je 70 m2. Dům je zateplen.
Byt po rekonstrukci kuchyně a koupelny.
Plovoucí podlahy, keramická dlažba. Par-
koviště před domem.

Cena 595 000 Kč 205711

DB 3+1 Teplice, Masarykova třída

Byt s lodžií. Zděné jádro, rohová vana, ke-
ramická dlažba, PVC. Dům po rekonstrukci,
zateplení, fasáda, plastová okna, lodžie, vý-
tah.

Cena 550 000 Kč 194629

DB 3+1 Teplice, Doubravická ul.

CP 72 m2. Byt je ve velmi dobrém stavu, je-
ho předností je světlý prostorný obývací
pokoj a nová koupelna v keramických ob-
kladech. Komora na patře a sklep.

Cena 770 000 kč 203925

OV 3+1 Teplice, J. Koziny

CP 139 m2. Sklepní prostory o rozloze 92
m2. Vhodné pro přestavbu k podnikatel-
ským účelům. Dále k bytu patří prosklený
stánek 16 m2 u domu.

Cena 1 140 000 Kč 170554

OV 3+1 Teplice, Masarykova ul.

CP 90 m2. Byt je udržovaný a prostorný.
K bytu je možnost garážové stání a 620 m2

pozemků přibližně v rozmezí 15 m od do-
mu, pozemky zahrnuty v ceně.

Cena 950 000 Kč 196137

OV 3+1 Kostomlaty pod Milešovkou

Chalupa se zavedenou restaurací a bytem
3+1. Dva balkony, krb na dřevo, plastová
okna. Velká udržovaná zahrada s krbem.
K celoročnímu využití.

Cena 2 990 000 Kč 201442

Chalupa Prácheň, okr. Česká Lípa

RD po celkové rekonstrukci s garáží a za-
hradou, CP je 1440 m2. Dům je slunný,
světlý. Plynový kotel na topení a ohřev vo-
dy. Zahrada je rovinatá a udržovaná. 

Cena 2 995 000 Kč 203695

RD Zabrušany, okr. Teplice

Byt s lodžií o CP 79 m2. Po rekonstrukci,
plastová okna, zděné jádro - sprchový kout,
vana, kuchyňská linka, vestavěné skříně
v ložnici a na chodbě. K bytu náleží sklep. 

Cena 440 000 Kč 195052

DB 3+1 Osek, Hornická ul.

RD po částečné rekonstrukci, plastová ok-
na, keramické obklady v koupelně a kuchy-
ni. Nová střecha, elektroinstalace, vestavě-
né spotřebiče. 

Cena 2 375 000 Kč 190117

Dvougenerační RD Krupka 

RD na samotě v obci Moldava. Dům je po
revitalizaci, jsou zde plovoucí podlahy, ke-
ramická dlažba, plastová okna, krbová kam-
na. Klidné místo.

Cena 1 290 000 Kč 206990

RD Moldava, okr. Teplice

RD 5+1 s garáží. Parkoviště pro více vozů.
Krb, zimní zahrada, dvě koupelny. Kuchyně
s vestavěnými spotřebiči. Exkluzivní lokali-
ta.

Cena 6 950 000 Kč 188346

RD Krupka - Angreštový sad

Zděná chata na pozemku o CP 1 000 m2

a má dva samostatné vjezdy na pozemek.
Nová střecha, elektroinstalace. Nutno do-
končit započatou rekonstrukci.

Cena 890 000 Kč 205376

Chata Ohníč, okr. Teplice

CP 560 m2, ZP 16 m2. V chatce jsou 2 míst-
nosti (kuchyňský kout) a nízká půda. Do
chatky je přivedena elektřina. Kůlna, suché
WC a prostorný skleník. 

Cena 240 000 Kč 182789

Zahrada s chatou OV Proboštov

CP 1613 m2. Jedná se o jednu z devíti par-
cel určených k zástavbě RD. Pozemek je
mírně svažitý, slunný, porostlý trávou. IS
jsou v dosahu několika set metrů.

Cena 280 000 Kč 203851

Stavební pozemek Bořislav, okr. Teplice

CP 1453 m2. Pozemek je celý oplocen, sva-
žitý, orientován na jih, je veden jako zahra-
da. Určen k výstavbě RD nebo k rekreaci.
Všechny IS jsou na hranici pozemku. 

Cena 475 000 Kč 206652

Stavební pozemek Hrob, okr. Teplice

Pozemek k výstavbě RD je rovinatý a slun-
ný. K pozemku vede asfaltová cesta. Není
oplocen. CP 1914 m2. Inženýrské sítě na
hranici pozemku.

Cena 825 000 Kč 208212

Stavební pozemek Lahošť, okr. Teplice

Rozestavěný, dvoupodlažní RD. CP 702 m2,
ZP 136 m2, plocha zahrady 565 m2. Rozvo-
dy elektřiny a vody, napojení na veř. kana-
lizaci. Garáž má elektrická, rolovací vrata. 

Cena 2 505 000 Kč 190367

Novostavba RD Újezdeček

Byt s lodžií o CP 77 m2, slunný, prostorný,
s možností snadné úpravy na 4+1. Je v pů-
vodním zachovalém stavu, udržovaný.
Sklep a sušárna na patře.

Cena 450 000 Kč 205956

DB 3+1 Teplice, Scheinerova ul.

TEPLICE
Dlouhá 66/37, 415 01 Teplice
Po-Pá 9.00-12.00, 13.00-17.00 h.
Telefon: 724 531 700
E-mail: teplice@mmreality.cz
VOLEJTE ZDARMA 800 100 446



REALITY 30

obchodní nebytové prostory, kancelá e, garáže, sklady, 
výrobní haly, manipula ní plochy nebo byty 
ve Statutárním m st  Teplice a na Teplicku?Hledáte

Nab
ízím

e -  Pronájem obchodních nebytových prostor  v p ízemí nemovitostí o vým e od 50 m2 do 150 m2.  
Kancelá e ve druhém a t etím nadzemním podlaží nemovitostí o vým e od 25 m2 do 200 m2.  
K dispozici informa ní systém uvnit  i vn  budov, recepce, zasedací místnost (60 míst), úklid, správa 
budov a parkovací plochy. V dob  pracovního volna jsou nemovitosti st eženy bezpe nostní službou. 
Popis lokality: Centrum m sta, v blízkosti bank, ú ad  ve ejné správy, škol a ve ejných parkovacích 
ploch, dostupnost m stské hromadné dopravy. 

-  Pronájem výrobních prostor , sklad , dílen a garáží o vým e od 30 m2 do 800 m2.  
Dále pronájem manipula ních a odstavných ploch o vým e až 10 tisíc m2. K dispozici vrátnice, úklid, 
správa pr myslových areál , parkovací plochy. Areály st eženy bezpe nostní službou.  
Popis lokality: Teplice - Nákladní ulice, Krupka, Dubí a Kamenný Pahorek.      

-  Pronájem bytových jednotek o velikosti 1+1, 2+1 a 3+1. Veškeré bytové jednotky po celkových opravách.  
K dispozici úklid spole ných prostor a správa nemovitostí. Popis lokality: centrum m sta, dostupná 
m stská hromadná doprava, školy, obchody. 

 Kontakt: Libor Wohlrab, tel. číslo: 602 404 002, e-mail: nemoexpert@seznam.cz
Petr Hampejs, tel. číslo: 602 725 540, e-mail: petrhampejs@volny.cz
Pavel Jarosil, tel. číslo: 724 250 801, e-mail: jarosilpavel@volny.cz
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Prodám id. 1/4 RD v Křivoklátě
s vlastním pozemkem a zahradou. Dům je samostatně

stojící, má 2 nadz. podl. V PŘ. jsou byty 0+2 a 1+2, v podkr.
1+6. Soc. zaříz. samostatné. Byt v PŘ. 1+2 je volný.

Cena id. 1/4 625 tis. Kč.
Infor. na tel. 728 343 245,

nebo s možností prohlídky 604 588 930. T1
06

00
1

• PRODÁM dr. byt 2+1 upravený na
3+kk, TP, Mostecká, cihl. dům, 1.p., 55
m2, rekonstr. byt, nová linka, dlažba, ob-
klad, sprch. kout, výborná lokalita, kou-
sek do centra i zámeckého parku, cena
325 tis. Kč. Tel.: 776 228 913. (101143) 
• PRODÁM dr. byt 3+1, Opavská - Bílá
cesta, TP, 73 m2, 1.p. ze 4., SBD Mír, no-
vější rohová kuch. linka, vestavěná skříň,
nové dveře, plast. okna, hezký výhled,
top lokalita, cena 520 tis. Kč. Tel.: 776 228
913. (101144) 
• PRODÁM dr. byt 3+1, Vrázova ul. Byt
se nachází v 1. podlaží ze 4. Vhodný
k rek. Je prostorný a vhodný pro rodinu
s dětmi. Vstup do domu na čip. Klidný čis-
tý vchod i prostředí. V blízkosti škola,
školka, MHD, poliklinika. 5 minut do cen-
tra. Cena dohodou. Tel.: 733 508 756.
(101145) 
• PRODÁM dr. byt 4+1, lodžie, šatna,
sklep, 96 m2. Teplice (u Městských sálů),
U Červeného kostela 1830. Teplý byt,
slušný vchod. Cena 480 000,- Kč. Možnost
parkování ve dvoře. Tel.: 602 823 183.
(101146) 
• PRODÁM dr. byt 2+1, TP, Duchcovská
(roh Letecké), 3.p ze 3, 55 m2, BD Kruš-
nohor, standard v dobrém stavu, okna
původní, podlahy parketové, cena 190
tis. Kč + přepis. Tel.: 776 228 913. (101147) 
• PRODÁM dr. byt 2+1+B, TP, Jankovco-
va, Šanov, 3.p. ze 3, 60 m2, SBD Mír, pl.
okna, plov. podlahy, dlažba, top lokalita,
kousek od lázeňské zóny a Aquacentra,
cena 420 tis. Kč + přepis. Tel.: 776 228
913. (101148) 
• PRODÁM dr. byt 3+kk v Tp. ul Americ-
ká blízko nemocnice. Klidná lokalita, vel-
mi slušný vchod, výborná dostupnost. 73
m2, původní parkety, starší zástavba. Vol-
ný únor 2012. Možnost dokoupit garáž
300 m od bytu. RK nevolat. Cena 600
tis. Kč. Tel.: 602 426 473. (101149)
• PRODÁM byt 2+1+B v OV v Ústí nad La-
bem, Novosedlickém náměstí - Střekov.
V 7. p., 63 m2, plov. podlaha v kuchyni,
obýv. pokoji, předsíni. Částečná rek. kou-
pelny. Kuchyň původní s novou pracovní
deskou a v dobrém stavu, plast. okna. RK
Nevolat, jen vážní zájemci. Cena: 570

000,- Kč; tel.: 602 844 823. E-mail: chlad-
kovajitka@seznam.cz. (101150)
• PRODÁM byt 4+1+ balkon, Ústí nad La-
bem - Všebořice, rek. kuchyně, plastová
okna, bezbariérový vstup na balkon, zvý-
šené přízemí, 108 m2. Cena: 975 000,- Kč.
Tel.: 602 844 823. (101151) 
• PRODÁM dr. byt (vč. šatny) v Trnova-
nech u Penny Marketu. Byt je v původ-
ním stavu, ihned volný. Krásný výhled ze
6. patra. Slušní nájemníci. Nízký nájem.
Cena po SLEVĚ-199 tis. Kč. Tel.: 732 848
021. (101152) 
• PRODÁM dr. byt 1+1 Teplice, Trnovany,
Antala Staška, byt je ihned k nastěhová-
ní, info. Tel.: 731 405 060. (101154) 
• PRODÁM družst. byt 2+kk, 43 m2, 4.
patro, standard v Trnovanech, ZŠ Ediso-
nova. Cena 295 000,- Kč. Tel.: 604 817
667. (101155) 
• PRODÁM dr. byt v Oseku u lesa 3+1
větší + 2 lodžie, upraven na 4+1 v Hrd-
lovské ulici. V bytě je dlažba, plovoucí
podlahy, obývací pokoj je zateplen
a plastová okna se žaluziemi, různé úpra-
vy. Cena dohodou, levně. Tel.: 606 639
151. (101156) 
• PRODÁM byt 1+1+L, šatna, Trnovany,
nová k. l., pěkný, klidné prostředí, 3. pat-
ro, dva výtahy, cena 135 tis. Kč vč. přepi-
su. RK nevolat, spěchá. Tel.: 608 138 279.
(101157) 
• PRODÁM dr. byt 3+1 - Vrázova ul., pří-
zemí. Byt je vhodný k rek., prostorný,
vhodný pro rodinu s dětmi. Klidné, čisté
prostředí, slušní nájemníci. V blízkosti
škola, školka, MHD, poliklinika. 5 minut
do centra. E-mail: LuckaKog@seznam.cz.
(101158) 
• PRODÁM klidný a slunný dr. byt
2+1/lodžie + šatna (2. poschodí). Byt se
nachází v ulici Kosmonautů (Teplice - Ša-
nov II). Nově vyštukováno a vymalováno,
nové plovoucí podlahy, plastová okna.
Klidné místo s výhledem do hor. Cena do-
hodou. E-mail: vartyr.josef@seznam.cz.
(101159)
• PRODÁM družstevní byt 3+1 s balko-
nem ve 4. podlaží o rozloze 68,91 m2. Byt
má plastová okna, satelit, sklepní prostor
a přes chodbu je malá místnost. Byt se

nachází v ulici V Závětří, Teplice. Cena:
800 000,- Kč (dohodou). E-mail: pitipal-
di@seznam.cz. (101160)
• PRODÁM dr. byt 2+1 v Oseku v klidné
čtvrti, byt v 9. patře, je zateplený, zre-
konstr., nová kuchyň. linka, nová koupel-
na, 2 balkony, plast. okna, žaluzie, pane-
lový dům je nově zateplený. Cena
dohodou, volný ihned. Tel.:720 161 571.
(101161) 
• PRODÁM dr. bezbariérový byt 3+1,
zvýš. přízemí, po rekonstrukci, vč. zaříze-
ní. Most, Lidická ul. Cena 550 000,- Kč.
Sleva možná. Tel.: 478 613 854. (101162) 
• PRODÁM byt 5+1,bezbariérový, dlažba,
zděná koupelna, 2 x WC, slušná kuchyň.
linka. Byt má dva vchody, nechá se roz-
dělit na dva menší. Byt je situován ve sluš-
né čtvrti Nová Ves, Teplice. Cena cca 700
000,-Kč, dohoda. Tel.: 728 042 334, 724
040 948. (101163) 
• PRODÁM dr. byt 2+1 po celkové rek.,
1. patro, 50 m2, zasklená lodžie. Teplice,
ul. Gagarinova. Cena 780 000,- Kč. Tel.:
605 441 370. (101164) 
• PRODÁM byt 2+1 v Teplicích, Štúrova
ul. u křižovatky k Sometu. Klidný vchod,
2. patro ve čtyřpatrovém domě. Cena:
250 000,- Kč. Tel.:.776 870 270. E-mail:
autonivateplice@seznam.cz. (101165) 
• PRODÁM opravený byt 2+kk, nová
koupelna, os. vl. Krupka. Byt na klidném

místě, slušní sousedé, ul. Nad plovárnou
(přímo pod Tescem). Cena 300 tis. Kč ne-
bo levný pronájem. RK nevolat. Tel.: 777
636 161. (101166) 
• PRODÁM prostorný slunný byt 3+1, 2.
p. v cihlovém domě, os. vlast. - Duchcov.
Dům stojí u zám. parku a obchodu, v by-
tě vše nové, kuchyň zařízena, dokonalá
nabídka. Důvod - stěhování do zahraničí.
Cena 790 000,- Kč. RK nevolat! Tel.: 773
987 888. (101167) 
• PRODÁM dr. byt 3+1+L v 1. patře u zá-
kladní školy v Proseticích, rozloha 68 m2.
Nedaleko je market Penny. Byt je po cel-
kové rekonstrukci - atypický. Nová ku-
chyň, koupelna a WC. V bytě je plovoucí
podlaha nebo dlažba. Byt zůstane téměř
celý zařízený. Dům je zateplený a má no-
vé výtahy. Výhled na Staré Prosetice
a Letnou. Klidný vchod a slušní sousedé.
Cena 550 000,- Kč. Teplice, tel.: 608 162
402. (101168) 
• PRODÁM dr. byt 2+kk v centru TP, vel-
ký zasklený balkon. Dům po rekonstr.
v bytě nové vybavení také po rek., pěkný
čistý byt. Cena včetně převodu 515 tis. Kč.
RK. nevolat. Tel.: 722 208 234. (101170)
• PRODÁM 4+1+ L, Teplice, Pod Hvěz-
dárnou, 85 m2, 4. p., zateplený, plast. ok-
na, žaluzie, parkování před domem, ško-
la, školka, MHD, 10 min. od centra pěšky.
Cena 220.000,- Kč. Tel.: 776 114 261.
(101171) 
• PRODÁM atypický 4+1 luxusní částeč-
ně mezonetový půdní byt, 118 m2, Tepli-
ce - Šanov, ulice Boženy Němcové, po
kompletní rek. Nádherná lokalita, krásný
velký byt. Os. vlastnictví. Cena: 2 750
000,- Kč. Tel.: 774 951 095. Více na
www.pudnimezonet.cz. (101172) 

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM byt 1+1, 2+1 nebo 3+1 v Tep-
licích, platím hotově, dluh nevadí, volejte
nebo pište na tel.: 776 228 913. (101201) 
• KOUPÍM byt v Teplicích 2+1, 3+1 v čin-
žovním domě nebo ve vile v os. vlast. Lo-
kalita ul. Hálkova, Lipova, Čapkova, Pod
Doubravkou, Na Vyšehradě, u Šestidomí

BYTY KOUPĚ
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či jakýchkoliv jiných pozemků
v okrese Teplice

nejvyšší cena - platba v hotovosti do 24 h.
Tel.: 776 875 963

email: pozemky.vykup@email.cz T10

VÝKUP ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ
ap. nebo rodinný domek 2+1, 3+1 v oko-
lí Teplic. Klidná lokalita do 8 km od Tep-
lic. Tel.: 736 122 701, 732 548 261.
(101202) 

13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRONAJMU byt 1+1 po rekonstrukci,
vše nové, nepoužité (kuch. linka, koupel-
na, podlahy, okna, dveře, malba). Cena se
zálohami celkem 5 800,- Kč. Atraktivní
klidná lokalita, parkování před domem.
Tel.: 777 783 955. (101301) 
• MANŽELSKÝ pár s 2letým dítětem hle-
dá pronájem bytu 2+1 v Teplicích do 6
000,- Kč. Bez kauce. E-mail: renda.se-
ver@seznam.cz. Tel.: 774 503 425.
(101302) 
• NABÍZÍM k prodeji garsoniéru v Tepli-
cích. Obytná plocha je 17 m2. Nachází se
v 1. p. 4 podlaž. cihl. a nově zrek. domu.
Jedná se o velmi klidnou a tím pádem
i vyhledávanou lokalitu. Nízký nájem cca
3 000,- Kč. V blízkosti veškerá obč. vyba-
venost. E-mail: progressiv69@gmail.com.
(101303) 
• PRONAJMU byt 1+1 po moderní rek.,
vše je nové nepoužité (kuch. linka, kou-
pelna, plov. podlahy, dveře, okna, malba).
Atraktivní klidná lokalita, parkování před
domem. Cena se zálohami 6 000,- Kč. Tel.:
777 783 955. (101304) 
• HLEDÁM bydlení pro 1 osobu poblíž
nebo v centru Teplic. Velikost bytu min
2+kk. Cena kolem 5 000,- Kč včetně po-
platků. Tel.: 723 980 672. (101305) 
• NABÍZÍM k pronájmu byt 3+1 Teplice,
Prosetice, ul. Pod školou, ihned k nastě-
hování. Nájem 7 500,- Kč + energie. Kau-
ce-1 nájem s možností i na splátky. Tel.:
776 332 874. (101306) 
• PRONAJMU byt 2+1 (60 m2) u Zámec-
ké zahrady - Lounská ul. Nová plast. ok-
na, plyn. topení, parkování před domem.
Komora na chodbě. 6 000,- Kč/měs. +
energie. Vratná kauce 2 měsíce. Volný od
října 2011. Tel.: 725 654 422. E-mail: vaja-
ji@post.cz. (101307) 
• PRONAJMU částečně zařízený byt 1+1
v Teplicích u Luny, Jana Koziny, 11. patro,
cena 5 000,- Kč, 10 tis. Kč vratná kauce.
Email: mario222222@seznam.cz. (101309)
• NABÍZÍM podnájem dr. bytu 2+1, v 3.
p. domě po celkové rekonstrukci, v klidné
části Teplic pod Panoramou. Volný od říj-
na 2010. Pouze 1-2 osoby. Kauci požadu-
ji. Kontakt: k.hanischova@seznam.cz.
(101311) 
• PRONAJMU byt 3+1+ půda. Dům je se
zahradou a nachází se v klidné lokalitě
Dubí - Bystřice, Zahradní ulice. Nájem: 4
900,- Kč + energie + voda. Požaduji kauci
v podobě dvou nájmů. V případě zájmu,
volejte: 607 162 307. (101312) 
• PRONAJMU ve vilce prostorný 2 p. byt
po rekonstrukci, v kuchyni zabudované
spotřebiče, pokoj 50 m2 - parkety, vesta-
věná zrcadlová skříň, celé podkroví oblo-
žené, koupelna vana + sprch. kout + WC
+ bidet. Jen naprosto spolehlivým pracu-
jícím, tichým zájemcům bez zvířat. Kon-
takt pouze na mail: janf@atlas.cz.
(101313) 
• DLOUHODOBĚ pronajmu od 1.11. 2011
byt 1+kk, který se nachází v klidné části
Mostu, ul. Kapitána Jaroše 92/52 ve 3. p.,
za obch. centrem Kahan. V blízk. je ve-
škerá obč. vybav. + parkování před do-
mem. Byt je po rek. koupelny se sprch.
koutem spojené s WC. Byt částečně zaří-
zen. V obýváku koberec, sedací souprava,
menší obýv. stěna, TV-stolek. Možnost
přip. internetu. Žádám 2 měs. nájmy pře-
dem. Cena 5.000,- Kč/měsíc + el. na vás.
Tel.: 605 309 009. (101314) 
• PRONAJMU byt 2+1, (60 m2) u Zámec-
ké zahrady - Lounská ul.,– nová plastová
okna, plyn. topení, parkování před do-
mem. Komora na chodbě. Nájem 6 000,-
Kč/ měs. + energie. Vratná kauce 2 měsí-
ce. Volný od října 2011. Tel.: 725 654 422.
(101315) 
• PRONAJMU částečně zařízený byt
1+kk, 32 m2, v Teplicích, Trnovanech, Un-
čínská ul., poblíž nádraží Proboštov.
Ihned k nastěhování. RK nevolejte. Pouze
pro jednu osobu. Tel.: 736 539 472.
(101316) 
• PRONÁJEM bytu 1+1 v Novosedlicích,
starší zástavba, 35 m2, po opravách, plast.
okna, kuch. linka, DIGI TV, 1. patro, malá
koupelna. Vhodný pro 1-2 osoby. Koneč-
ná cena vč. záloh 5 680,- Kč/měs. (voda +

250,- Kč/os.). Kauce 2 nájmy. Tel.: 605 432
752. (101317) 
• PRONÁJEM většího bytu 1+1 se skle-
pem na Bílé cestě v Teplicích. Byt v cihl.
domě se sam. vchodem a výhl. do zahra-
dy. Parkování před domem. K dispozici
kuchyň. linka, plyn. sporák. Koupelna se
sprch. koutem. Pronájem od 10/2011. Ce-
na: 4.500,- Kč/měs. bez energií. Vyúčto-
vání en. a vody dle reálné spotř. - vlastní
měřiče. Kauce 2 měs. nájmy. Preferujeme
dlouhodob. pronájem a nájemce bez psa.
Tel.: 606 879 413. (101318) 
• NABÍZÍM k dlouhodobému pronájmu
byt 2+1, 59 m2, nezařízený v klidné loka-
litě. E-mail: perlazjamajky@seznam.cz.
(101319)
• PRONAJMU byt 2+kk+b 4. patro (vý-
tah) ulice Sochorova Teplice. Nájem 7
000,- Kč i s energií, kauce dva nájmy. Tel.:
606 469 649. (101320)
• PRONAJMU dlouhodobě byt 2+1
v klidné lokalitě Bíliny. Tel.: 725 707 355.
(101321) 
• PRONAJMU nezařízený byt 2+1 v ulici
Na Chlumu v Bílině. Byt je prostorný, lze
upravit na 3+1. Dům má novou fasádu
a plastová okna. Cena dohodou. E-mail:
perlazjamajky@seznam.cz. (101322) 
• PRONAJMU zařízený byt 1+1, Šanov II,
od konce září 2011. Psát pouze SMS. Tel.:
605 816 528. (101323) 
• PRONAJMU byt 1+1 (42 m2) v Proboš-
tově, nájem 3 200,- Kč + poplatky, kauce
3 nájmy, jen dlouhodobě, nereaguji na
SMS. Tel.: 774 500 632. (101324) 
• DOBRÝ DEN, jsem tatínek se 7. let. dce-
rou a sháním pronájem bytu 1+1 v Bilině
do 5 tis. Kč/měs. bez kauce nebo kauci na
splátky. Tel.: 728 017 788 děkuji. (101325) 
• PRONAJMU zařízený byt 1+1 centrum
TP, jen solid. nekuř. bez dom. zvířat, pra-
cujícím. Kabel. TV + internet, nájem +
energie 6 000,- Kč + 10 000,- Kč kauce.
Tel.: 776 050 511. (101326) 
• HLEDÁM byt 3+1 za 7 500,- Kč, bez
kauce a bez provize. Tel.: 734 804 600.
(101328) 
• NABÍZÍM dlouhodobý pronájem druž-
stevního bytu 1+1 v Teplicích U Vlastního
Krbu. Byt je částečně zařízený, kuch. lin-

ka, vestavné spotř., nová plastová okna,
dřevěné podlahy. Volný od října. Požadu-
ji 1 vratnou kauci. Nájem 5 500,- Kč +
elektřina. Tel.: 606 513 377. (101327) 
• PRONAJMU byt 1+1 v Teplicích, Šanov
1 u Plavecké haly, 3. p. bez výtahu, 36 m2,
dlouhodobě, kauce. Tel.: 604 938 434.
(101329)
• PRONAJMU byt 2+1+B v RD na Nově
Vsi. Byt je v 1. patře. Zastávka MHD Bílá
cesta cca 30 m. Nájem 6 500,- Kč + spo-
třeba dle odečtu. Požaduji kauci 6 500,-
Kč. Nepřizpůsobiví občané nevolat. E-

mail: talcha@email.cz. (101330)
• PŘIJMU do nájmu paní středních let
(společný nájem, Benešovo nám.) Tel.:
737 184 065. (101331) 
• DLOUHODOBĚ pronajmu DB 2+kk+L
a komora na chodbě v Teplicích, Šanov 2,
Trnovanská ul. Slušný byt bez úprav s vý-
hl. na město a okolí. Veškerá obč. vyba-
venost, vč. zast. MHD a zeleně v okolí.
Objekt zateplen a plast. okna. Tel.: 733
794 056. (101332) 
• PRONAJMU byt 3+1 v Teplicích - Prose-
tice (u Penny). Zastávka MHD u domu.
Byt je zateplený, plastová okna, částečně
zařízený. Cena včetně služeb (podle poč-
tu osob) 7 500 - 8 000,- Kč. Tel.: 603 597
416. (101333) 
• PRONAJMU byt 1+1 (40 m2) v Šanově
I. Byt je po kompletní rekonstrukci. Linka
včetně myčky. V koupelně rohová vana.

Wi-fi připojení. Cena 4 400,- Kč/měs. Tel.:
724 464 227. (101334) 
• PRONAJMU nebo prodám byt 2+1
v Řetenicích, nízký nájem, obč. vybave-
nost v místě, březen - duben nová plast.
okna + zateplení. Cena dohodou. Tel.:
728 946 784. (101335) 
• PRONÁJEM bytu v cihl. domě, větší
1+1, 40 m2 + komora. K bytu patří pro-
stor s mož. využ. jako soukr. vinný sklí-
pek. Byt má 2 velká okna s výhl. do za-
hrady. Samostatný vchod do bytu ze
zahrady. Klidná lokalita blízko centra
Teplic a Zámecké zahrady. Parkování
před domem. Volný od 11. 2011. Cena
4.500,- Kč/měs. bez en. Energie zúčt. dle
skutečné spotřeby. Kauce 9.000,- Kč. Pre-
ferujeme nájemníka bez psa. Tel.: 606 879
413. (101336) 
• HLEDÁM pronájem bytu 1+1+L v Tepli-
cích nebo Řetenicích v 1.nebo 2. p., veli-
kost bytu alespoň 45 m2, do 5 tis.
Kč/měs., jen vážně. Tel.: 720 509 165 (vo-
lat do 19 hod.) (101337) 
• PRONAJMU byt 2+1, 60 m2, ul. Loun-
ská, nová plast. okna, plyn. topení, par-
kování před domem. Cena 6 000,- Kč +
energie. Vratná kauce 2 měsíce. Tel.: 725
654 422. (101339)
• PRONAJMU dlouhodobě byt 2+KK ve
4. patře, nájem 5.200,- Kč vč. en., 10 min.
pěšky do centra Teplic. Byt je zařízený
(postel, skříň, stůl + židle, kuch. linka).
Volejte po 19. hodině. Ne RK. Tel.: 607
544 965. (101340)
• HLEDÁM pro rodiče dlouhodobý pro-
nájem bytu 2+1 nebo menší pokud mož-
no v Trnovanech a nejbližším okolí. Dě-
kuji. Tel.: 777 086 293. (101341) 
• PRONAJMU dlouhodobě byt 2+kk na
Nové Vsi v Teplicích. Nová kuchyňská lin-
ka, jinak původní stav bez zařízení. Volný
ihned. Nájem včetně všech poplatků oko-
lo 6 000,- Kč. Tel.: 776 682 111. (101342) 
• PRONAJMEME byt 2+1 (78 m2) v Tep-
licích ve staré zástavbě u Zámecké zahra-
dy, v blízkosti centra, MHD, nemocnice.
Preferujeme starší solidní a slušné lidi bez
domácích mazlíčků. Menšinám neprona-
jímáme. Nájemné 4.400,- Kč + služby
a energie. Tel.: 724 219 200. (101343) 
• PRONAJMU dlouhodobě byt 3+1, 80
m2 v Teplicích v klidné části. Byt je v cihl.
domě po rek., malá zahrádka, parkování
před domem. V bytě jsou neprůchozí po-
koje, plov. podlahy, plast. okna, sam. vy-
tápění plyn. turbokotlem. Požaduji vrat.
kauci, nájem 6 500,- Kč. Nabídka platí
pouze pro zaměstnané a přizp. nájemní-
ky. Tel.: 608 115 200, E-mail: marcela-
hrub@seznam.cz. (101344) 
• HLEDÁME dlouhodobý pronájem bytu
s možností trvalého bydliště v Teplicích
(3+1 nebo 3+kk), nejlépe okolí Nové vsi,
Zámecké zahrady nebo Panoramy. Na-
bídky piště na e-mail: novama@cen-
trum.cz. (101346) 
• PRONAJMU slunný byt 3+1, 125 m2,
v klidném prostředí v Teplicích - Sobědru-
hy, ul. Stará. V bytě kuch. linka, sporák
s keram. deskou, výbava koupelny. Par-
kování před domem. Byt prošel v roce
2007 kompletní rek. Možnost připojení
k internetu přes UPC a kabelové televize.
Dostupnost MŠ, ZŠ, doprava a centrum
Olympie. Cena 8.000,- Kč (+ energie). Tel.:
602 151 715. (101347) 
• HLEDÁME pronájem bytu 3+1 nebo
4+1 v Teplicích. Jsme slušná rodina s dět-
mi. Pokud možno i zařízený. Do 8 000,-
Kč se vším všudy a bez kauce. Jen jeden

nájem předem při nastěhování, pište na
mail xorcist@seznam.cz, zavolám, děkuji.
(101348) 

Reality investment s.r.o. 

Kompletní hypotéční,
realitní, úvěrové, pojišťovací
a insolvenční centrum

Kontaktujte nás na tel.: 733 104 933, 725 801 205 
E-mail: l.fiebigova@volny.cz 

Adresa:  Teplice, Masarykova 48

T101865

Nabízíme:
FINANČNÍ CENTRUM
Bankovní hypotéky
Nebankovní hypotéky i na družstevní byty
až na 20 let
Podnikatelské úvěry
Spotřebitelské úvěry
Factoring - provozní finance - 
inkaso pohledávek
Reality - pronájmy - pronájmy
i s odkupem - nájmy - výkup - prodej

INSOLVENCE
Insolvence  fyzických i právnických osob
Nákup  a prodej společností

Právní ochrana
Zabezpečení sídla
Verifikace Partnera

Zastoupení po celé ČR

KOMPLETNÍ
POJIŠTĚNÍ

STAVEBNÍ ČINNOST
Stavební a projektová činnost
Technický dozor
Interiéry (topení, voda, plyn,
dlažby, obklady)
řemesla

Daňové poradenství
Správa účetnictví

Vše bez poplatku
- vše pod

jednou střechou

(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 32)

BYTY PRONÁJEM
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Ochráníme Vás 
i Váš majetek

Klid a Bezpečí  

dorazily do Teplic

tel.: 244 020 605
T108044

• PRONAJMU byt v Teplicích - Trnova-
nech, ul. Ant. Staška, zařízený, zateplený,
plast. okna, plov. podlaha, slunný s pěk-
ným výhledem. Nájem 4 500,- Kč/měs.
i s energ. Kauce 1 nájem, nejlépe dlou-
hodobě. Tel.: 723 612 183. (101349)
• PRONAJMU byt 2+KK v centru Teplic,
holý nájem 3 600,- Kč + energie (plyn,
elektřina) na smlouvu. Vratná kauce 5
000,- Kč. Tel.: 721 128 446. (101350)
• PRONAJMU byt 2+KK v centru Teplic
v rodinném domě po rekonstr., možnost
parkování os. vozidla ve dvoře. Cena 5
000,- Kč/měs. Pouze slušné nájemce, bez
zvířat. Tel.: 723 974 038. (101351) 
• PRONAJMU byt v Dubí, 3+1, přízemí,
hezké klidné místo v Zahradní ul., dvo-
rek. Vlastní plyn. kotel - ohřev vody a vy-
tápění, 110 m2. Holý nájem 5 000,- Kč,
energie plyn vlastní zálohy. Vratná kauce
2 nájmy. Pronájem pouze slušné rodině
se zajištěným příjmem. Tel.: 777 018 620
mail: Hlubuckova@seznam.cz. (101352) 
• PRONAJMU byt 2+KK+B, ul. A. Socho-
ra - Teplice, 4. p. s výtahem, zateplený pa-
nelový dům s plastovými okny. Měsíční
nájemné i s energiemi činí 7 000,- Kč, je-
den až dva nájmy jako kauce předem - po

osobní dohodě. Info na tel.: 606 469 649.
(101353) 
• PRONAJMU dlouhodobě byt 2+1/L, 54
m2 v Teplicích Gagarinova ulice. Nájem či-
ní 6 600,- Kč včetně energií, mimo elek-
třiny. Požaduji kauci 13 000,- Kč. Tel.: 728
006 665. (101354) 
• DLOUHODOBĚ pronajmu DB 2+kk+L
s výtahem, komora na chodbě. Teplice Ša-
nov 2, Trnovanská ul. Slunný byt bez
úprav s výhl. na město a okolí. Veškerá
obč. vybav. vč. zast. MHD a zeleně v oko-
lí. Objekt zateplen, plast. okna. Nájem 4
900,- Kč + el. en. + plyn. Vratná kauce ve
výši 2 nájmů. Tel.: 733 794 056. (101355) 
• PRONÁJEM 4+1, 100 m2, Teplice Šanov
I. K dispozici zahrada, sklepní prostory.
Nájem 10 000,- Kč + energie. Možnost
parkovacího místa 500,- Kč. Tel.: 721 727
444. (101356) 
• PRONAJMU byt v Teplicích naproti Bil-
le 1+KK, nájem vč. energie 5 000,-
Kč/měs. Jedna kauce a nájemní smlouva.
Tel.: 607 137 828. (101357) 
• HLEDÁM pronájem bytu vel. 1+kk
v Teplicích, bez kauce. Tel.: 723 641 064.
(101358) 
• PRONÁJEM bytu 3+1+B v Litoměřicích

(náj. sml. od 11/2011). Prostorný slunný
byt, 4. patro bez výtahu. Výhled na his-
torické centr. Litoměřic, 5 min. chůze od
náměstí. Byt je komplet. zařízený, plo-
voucí podlahy, nová plast. okna, šatna +
prostorný sklep. Nájem 6 500,- Kč/měs.
bez poplatků (dohoda dle počtu osob).
Tel.: 724 047 402. (101359)
• PRONAJMU byt 1+1, 35 m2, ve vile
v centru Teplic, Jungmannova ulice. Po
rek., podlahy, elektro, vlastní plynové to-
pení, koupelna, kuch. linka. Dlouhodobě,
pouze slušný zájemce, menšiny nevolat!
Měsíčně 5 000,- Kč + energie. Kauce vrat-
ná. Tel.: 774 951 095. (101360)
• PRONAJMU velký zařízený pokoj + pří-
slušenství v Trnovanech. Slušným a spo-
lehlivým lidem. Levně. Tel.: 721 325 900.
(101361) 
• PRONAJMEME exkluzivní podkrov. byt
3+kk (2 komory) 112 m2, vybud. r. 2007,
za běžné náj. na atrakt. místě v Trnova-
nech (zast. MHD) s OV. Klidová zóna - vel-
ký dvůr a zahrada za domem. ET a ohřev
vody - plyn. Internet, TV. Kauce nutná!
Možnost i slevy na náj., podrobnosti váž.
záj. ústně. Volný ihned! Tel.: 775 504 826.
(101362) 14 - BYTY - VÝMĚNA

• VYMĚNÍM byt 4+1 za menší 2+1, 2+kk
nebo 1+1 od 4. patra výše, pouze s výta-
hem a v oblasti Trnovan. Byt 4+1 se na-
chází také v Trnovanech, slušný vchod, 6.
patro, krásný výhled, MHD v blízkosti. Po-
žaduji pouze malý doplatek. Tel.: 776 864
113. (101401) 
• NABÍZÍM své dva dr. byty (2+1, 1+1),
plus dohodnutý doplatek, např. rozvádě-
jícím se manželům za zachovalý rodinný
dům na Teplicku. Jednání jen s přímými
zájemci! Kontakt - mail: alterivo@se-
znam.cz, tel.: 606 327 605. (101402) 
• VYMĚNÍM byt 3+1 na Nové Vsi za 2+0
také na Nové Vsi nebo jinde pod SBD Mír,
plus doplatek. E-mail: eva.bankova@se-
znam.cz. (101403) 
• VYMĚNÍM byt 2+1 v Krupce za 1+1 ta-
ké v Krupce, nebo prodám. Tel.: 737 683
429. (101404) 
• VYMĚNÍM byt 3+1 v Doubravické ul. na
Šanově II za byt 2+0 rovněž na Šanově II.
Byt je na sídlišti bez menšin, panel. dům
je zateplen, plast. okna. Tel.: 777 673 448.
(101405) 

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁME obytný dům v Teplicích,
vhodný k bydlení i podnikání, jednopo-
schoďový, užitná plocha cca 300 m2, mož-
nost půdní vestavby 150 m2,zahrádka,
garáž. Dům je v dobrém stavu. Cena: 3
750 000,- Kč. Tel.: 721 582 404, 721 804
337. (101501) 
• PRODÁM řadovou garáž v OV za OBD
Mír (Gagarinova ul.) bezvadný stav, el.
Cena 85 000,- Kč. Tel.: 606 746 456.
(101502) 
• PRODÁM v obci Strupčice okr. Chomu-
tov zkolaud. novostavbu RD typ. DOMI-
NO s disp. Uspoř. 4+1, 111 m2. Dům je vy-
tápěn teplovzduš. krbovou vložkou
Turbo Fonte 14 KW s vývodem do všech
obyt. místností, rovněž lze vytápět i el.
podlah. topením 10 kW. Pozemek
o vel.1203 m2. Veškeré inž. sítě napojeny
na dům. V obci je veškerá obč. vybav. Tel.:
603 764 807. (101503) 
• PRODÁME stav. parcelu 1000 m2 ve
Velkém Březně u Ústí. n. L., úrodná půda,
inž. sítě zavedeny, příjezdová cesta, velmi
pěkné místo. Cena: 885 tis. Kč. RK nevo-
lat! Tel.: 721 287 887, mkindl@tiscali.cz.
(101504) 
• PRODÁM garáž v Teplicích pod mlé-
kárnou, upravená k podnikání, dříve kan-
celář autobazaru, el. + plynové topení,
možno umístit velkoplošnou reklamu,
výb. stav, možno včetně zařízení nebo vy-
klizená, vše dohodou. Tel.: 605 577 264.
(101505) 
• PRODÁM zahradu s chatkou ve Světci,
cca 350 m2, chata 4 x 4 m + dřevník, udír-
na, suché WC, rovinatý pozemek + 3 te-
rasy s mladými ovocnými stromy, sezónní
užitková voda, možnost přípojky el., cca
10 m od pozemku. Kousek koupání na
Márince, pěkné místo. Cena 350 tis. Kč.
Tel.: 725 774 531. (101506) 
• PRODÁM garáž ul. Bratislavská, TP -
Řetenice, suchá, čistá, vybavená. Pracovní
stůl se svěrákem, plechové skříňky, OV.

Prodám pozemek
pro výstavbu RD, sítě na hranici

pozemku, výměra 1560 m2,
cena 750 Kč/m2.

Lokalita: 
Novoveská ul., Teplice - Bílá cesta.

Tel.: 608 906 420, 602 160 759

BYTY VÝMĚNA

NEMOVITOSTI PRODEJ
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V nabídce M&M reality
naleznete domy na prodej

z celé oblasti Teplice.
Naši experti pro vás našli domy různých velikostí,
se zahradou i bez, ať už vás zajímají starší budovy

nebo moderní novostavby.

Hledáte nový domov pro svou
rodinu v lokalitě Teplice?

TEPLICE, Dlouhá 66/37, 415 01 Teplice • Po-Pá 9.00-12.00, 13.00-17.00 h.
Telefon: 606 526 103 • E-mail: adombrovskij@mmreality.cz 

VOLEJTE ZDARMA 800 100 446

T106012

Nabízíme pronájem
rekonstruovaných kancelářských
prostor a bytů v centru města Ústí
nad Labem. Cena od 1 800,- Kč
měsíčně za kancelář.
Dále nabízíme prodejní a restaurační
prostory k pronájmu v témže objektu. 
Kontakt: Bohumila Čižmarová

mobil 602 449 761
fax 354 524 136
e-mail cizmarova@hasso.cz

T1035024

Nabízíme pronájem
obchodu v centru Teplic (bez kauce) 
• výměra 101 m2 (z toho 65 m2 prodejní plocha, zbytek zázemí,

bezbariérový přístup)
• strategicky dobrá poloha
• možnost využití na prodejnu, bar, sídlo firmy, cestovní kancelář,

apod.
• možnost parkování v zadním traktu objektu pod uzavřením
• kontakt: Q-LEASING, s.r.o. Teplice

mobil: 602 762 252
telefon: 417 533 781 nebo 417 533 745-6

T1035057

Cena dohodou. Tel.: 776 590 883.
(101507) 
• PRODÁM garáž v os. vlastnictví na Ma-
sarykově ul. za OBD Mír. Garáž v dobrém
stavu, elektřina. Cena: 85 000,- Kč. E-mail:
vlcek1212@seznam.cz. (101508) 
• PRODÁM garáž v Řetenicích pod mlé-
kárnou, se zavedenou elektřinou. Volej-
te 602 302 908 (víkend) nebo 604 407
171(během týdne). (101509)
• PRODÁM RD po kolaudaci - bungalov
3+1, luxusní italská dlažba, pozemek 900
m2. Topení v podlaze, krbová kamna, ga-
ráž. Novostavba 2011. Cena 3,6 mil. Kč.
Tel.: 777 600 205. (101510)
• PRODÁM zahradu v OV, Dubí Pozorka,
v zahrádkář. kolonii, 400 m2, el., voda,
spousta ovocných stromů, spousta zele-
ně, krásná zahrada na odpočinek. Jen
slušní sousedé. Cena 120 tis. Kč. Tel.: 607
277 332 (I SMS). (101511) 
• PRODÁM rod. dům. V domě se nachá-
zí 3 x 2+1. Každý byt samostat. měř. na
el., plyn a vodu. V domě plyn. topení. Za
domem je dvorek o rozloze 60 - 75 m2.
V blízkosti 30 m MHD, škola. atd., lokali-
ta Proboštov. Cena dohodou. Tel.: 606
150 132. (101513) 
• PRODÁM atraktivní stavební parcelu
(nyní zahrada) cca 1700 m2. Výhled na
České středohoří. Jihovýchodní svažitý
pozemek v intravilánu obce Dubí. Na po-
zemku všechny inženýrské sítě. Cena dle
pozemkové mapy. Tel.: 602 451 436.
(101514) 
• PRODÁM staveb. parcelu v obci
u Roudnice n. Lab., 200,5 m2 + další do-
hoda. Levně, oplocena, ovoce, garáž,
chatka. Tel.: 605 484 732. (101515) 
• PRODÁM RD k rek., 2+1+ garáž + sto-
dola + zahrada v klidné lokalitě Oseka. El.
220/380, vod. řád, žumpa. Cena 995 000,-
Kč, právní servis zajištěn. RK nevolat. Tel.:
722 772 136, MMS možné. (101516) 
• KOUPÍM slušnou garáž za rozumnou
cenu v TP. Nabídněte, RK nevolat. Tel.:
731 947 754. (101517) 
• PRODÁM garáž bez elektrického
proudu v Teplicích (Bratislavská ulice - za
nemocnicí). Cena 30 000,- Kč. Volejte po
18. hod. na tel.: 474 542 462. (101518) 

• PRODÁM zahradu v OV, 410 m2, s vlast.
parkováním v zahradě. Nové ovocné
stromky, pískoviště, gril, vlastní studna.
Elektrika 220/380, voda sezonní. Na za-
hradě je dřevěná chata se zděným pří-
stavkem část. zateplená, 30 m2. Za cha-
tou kůlna na zahr. potřeby. Ponecháme
část. vybav. Foto zašlu na vyžádání. Cha-
ta je zabezp. mřížemi. Při rychlém jedná-
ní sleva (20 000,- Kč). Tel.: 775 955 786.
(101519)
• PRODÁM pozemek určený k zástavbě,
velikost 4776 m2. Pozemek je v lokalitě
Sedlec Prčice. Nedaleko je lyžařské stře-
disko Monínec, v okolí velké množství cy-
klotras, krásná příroda, rybníky. Cena do-
hodou - nabídněte. Tel.: 602 461 026.
(101520)
• PRODÁM garáž bez elektrického
proudu v Teplicích (Bratislavská ulice - za
nemocnicí) za 30 000,- Kč. Volejte po 18.
hodině na telefon 474 542 462. E-mail:
tanja_sz@freemail.hu. (101521) 
• PRODÁM zahradu v os. vlast. cca 400
m2, nad Zámeckou zahradou, voda, elek-
trika, chatka. Tel.: 417 538 318. (101522) 
• PRODÁM garáž, Šanov I, OV, volná od
1. 11. 2011. Cena při ústním jednání. Tel.:
737 540 543. (101523) 
• PRODÁM pension, dobře zavedený
a výnosný - nutno vidět, pěkné prostředí,
7 km od Teplic. Tel.: 604 320 041.
(101524) 
• PRODÁM RD v Kostomlatech pod Mi-
lešovkou v Českém středohoří, v místě ja-
bloňový sad o vel. 2400 m2. Cena k jed-
nání 1 490 000,- Kč. Tel.: 602 135 589.
(101525) 
• PRODÁM RD 4+1 po celkové rek. v Tep-
licích, zateplený, mnich. omítka, plast. ok-
na, plov. podlahy, dlažba, vnitřní otevř.
krb, ústř. topení plynové. Obyt. plocha
155 m2, terasa 20 m2 + venk. krb, okr. za-
hrada 800 m2 + ovocné stromy, dvouga-
ráž 75 m2, skleník, krytý bazén, klidná lo-
kalita, MHD cca 200 m. RK nevolat. Cena
osobní jednání. Tel.: 731 405 946.
(101526) 
• PRODÁM řadovou garáž v Ústí nad La-
bem - Neštěmice za býv. obch. domem
Květ. Info na tel.: 721 904 009. (101534) 

• PRODÁM pozemek pro stavbu rod. do-
mů, 2 550 m2, sítě na okraji, 20 km od
Plzně. Krásný výhled. Cena 550,- Kč/m2.
Tel.: 737 602 581. (101527) 
• PRODÁM chatu na Větruši, vhodnou
i k celoročnímu bydlení. Je vybavena ná-
bytkem, cena dohodou. Tel.: 722 664 159.
(101528) 
• PRODÁM zahrádku 300 m2 v zahrád-
kářské kolonii u Angru, před tratí do Pro-
boštova. Chatka, skleník, pitná voda,
ovocné stromy. Cena 35 000,- Kč. Při rych-
lém jednání sleva. Tel.: 724 922 486.
(101529)
• PRODÁM zahradu v Řetenicích, 400
m2, os. vl., pitná voda, udírna, skleník,
elektrocentrála. Cena 200 000,- Kč. Tel.:
775 140 671. (101530)
• PRODÁM dům v Košťanech, na křižo-
vatce ulic Smetanova a Sklářská, vhodný
k bydlení i podnikání. Cena 1 300 000,-
Kč. Tel.: 417 534 140. (101531) 

• PRODÁM zahr. s rekreač. chatou v zahr.
kolonii v Teplicích Na Lišce, směrem od
Drahkova, do os. vlastnictví. Pozemek cca
400 m2, velmi pěkná a udržovaná za-
hrádka v klidném prostř. s výhl. na České
středohoří. Přívod vody a el. proudu. Ce-
na 350.000,- Kč. Tel.: 728 722 356.
(101532) 
• PRODÁM garáž železobetonovou, pře-
nosnou. Spěchá. Teplice. Tel.: 777 154
316. (101535) 
• PRODÁM soliter. chatu ve skále, Zečno
u Berounky. Pro podnikatele. Cena 950
tis. Kč. Tel.: 605 390 395. (101536) 
• PRODÁM byt v Litoměřicích, 3+1, cihla,
zateplený, nová plast. okna, v klidné čás-
ti. RK prosím nevolat. Tel.: 732 622 362.
(101537) 
• PRODÁM garáž, Teplice-Sobědruhy za
restaurací Slunce. El. zavedena, cena
k jednání 80.000,- Kč. E-mail: na-
tas56@atlas.cz. (101538) 
• PRODÁM zahradu v Teplicích u Tří Du-
bů. Voda + el., 560 m2. cena 180 000,- Kč.
Tel.: 606 509 971. (101540)
• PRODÁM dům v Krupce, žádaná loka-
lita. Cena 2150 000,- Kč. Tel.: 721 952 021.
(101541) 
• PRODÁM velikou garáž 42 m2 pro 1
auto v Čapkově ulici, nad kostelem, lu-
krativní lokalita. Umístění na zahradě čin-
žovní vily, příjezdová cesta s bránou pod
uzamčením. Garáž má ještě dvě malé
technické místnosti a celý horní podkrov-
ní veliký prostor (dalších 40 m2) na uklá-
dání věcí k dispozici. Nová střecha. Vnitř-
ní opravy nutné. Vhodné i jako ateliér.
Osobní vlastnictví. Cena: 135 000,- Kč.
Tel.: 774 951 095. (101542) 

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM rodinný dům v Teplicích nebo
okolí (Proboštov, Novosedlice, Srbice, Du-
bí, Mstišov atd.), cena do 2 mil. Kč. Tel.:
776 228 913. (101601) 

• KOUPÍM nemovitost, dílnu, stodolu,
vhodný k podnikání. Nabídněte na tel.:
721 811 118 okolí TP. (101602) 
• HLEDÁM suchou garáž s elektřinou do
pronájmu v Duchcově. Prosím nabídněte.
Děkuji Všem za případné nabídky. Tel.:

606 952 793, e-mail: tothova.ivana@se-
znam.cz. (101603) 
• ŽENA středních let koupí menší dome-
ček do 80 tis. Kč v Teplicích a okolí, jen
vážně. Tel.: 720 509 165 (volat do 19
hod.), děkuji. (101604) 
• KOUPÍM garáž v Teplicích a okolí, kde-
koliv, v jakémkoliv stavu, pouze osobní
vlastnictví! Peníze ihned na ruku! Smlou-
vy a převod zajistím na své náklady. Tel.:
774 951 095. (101606) 

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONAJMU dlouhodobě zrekonstru-
ovanou řadovou garáž v Novosedlicích za
hřbitovem, bez proudu, 3 zámky, poulič-
ní osvětlení. Cena 650,- Kč/měsíc popř.
600,- Kč/měsíc. Tel.: 602 124 056. (101701) 
• PRONAJMU restauraci v ul. Jana Kozi-
ny v Teplicích, pivnice, kuchyň, salónek.
Tel.: 777 041 957. (101702) 
• HLEDÁM do podnájmu samostatný po-
koj v/nebo poblíž centra Teplic. Pokoj
pouze zařízený - postel, skříň, stolek, žid-
le, internet. Volný ihned nebo po domlu-
vě během září. Cena dle dohody. Muž 28
let, normální, spolehlivý, na víkendy od-
jíždějící. Nastoupil jsem do práce poblíž
Teplic. Díky za nabídky. E-mail: alexato-
mas@seznam.cz. (101703) 
• PRONAJMU zavedenou ordinaci v pří-
zemí činžovního domu v Duchcově, na
ulici Husova, rozloha 62 m2, čekárna, or-
dinace, lék. pokoj, soc. zařízení. Nájem 5
500,- Kč + energie. Tel.: 608 162 402.
(101704) 
• KDO PRONAJME chatu, chalupu, do-
mek (nebo jejich část). Zároveň pohlí-
dám. Teplice a okolí. Tel.: 777 154 316.
(101705) 
• PRONAJMU garáž v Duchcově pod
zámkem a náměstím, ulice Mostecká. Pří-
mo pod dohledem kamer městské poli-
cie, záruka bezpečnosti. K parkování ne-
bo skladování. Dlouhodobě. Měsíčně
590,- Kč. Tel.: 774 951 095. (101706) 
• PRONAJMU garáž v Řetenicích. Pěkný
stav, dlouhodobě. Cena 650,- Kč/měs.
K parkování nebo skladování. Bez elek-
třiny. Ihned volná. Tel.: 774 951 095.
(101707) 

Firemní
inzerce

u nás
jako vaše vlastní

reklamní
tiskovina

vydaná v nákladu

25 000!!!
Volejte:

775 646 267

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. T106075

NEMOVITOSTI KOUPĚ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM
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Více pracovních nabídek
naleznete v rubrice práce na

iTeplice.cz

Volná pracovní místa
Úřadu práce v Ústí n. L.
Betonáři, železobetonáři a příbuzní
pracovníci (71140). Jednosměnný provoz,
plný pracovní úvazek. EKVIVA, a.s. - Trmice,
Na Poříčí č.p. 194/1, 400 04 Trmice, Němco-
vá Ivana, tel: 773950013.
Bytoví návrháři (34322). Jednosměnný
provoz, plný pracovní úvazek. ELBEN s.r.o.,
Žižkova č.p. 722/67, Ústí nad Labem-cen-
trum, 400 01 Ústí nad Labem 1, Král Milo-
slav, jednatel, tel: 475511382, email:
kral@elben.cz.
Číšníci a servírky (51310). Turnusové služ-
by, plný pracovní úvazek. Stanislav Ječmen,
Železničářská č.p. 995/28a, Střekov, 400 03
Ústí nad Labem 3, Ječmen Stanislav, tel:
475530435.
Dopravní dispečeři (43232), plný pracov-
ní úvazek. Advanced World Transport a.s. -
nespecifikované pracoviště v okrese Ústí
nad Labem, Vyplel Luděk, tel: 596166447;
724 577 784, email: vyplel@awt.eu.
Ekonomičtí a finanční náměstci (ředite-
lé) (12111). Jednosměnný provoz, plný pra-
covní úvazek. Regionální rada regionu sou-
držnosti Severozápad, Masarykova č.p.
3488/1, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem 1,
Hrubá Pavla Bc., personalistka a mzdová
účetní, tel: 475240686, email: pavla.hru-
ba@nuts2severozapad.cz
Elektrotechnici a technici energetici
projektanti, konstruktéři (31132). Jed-
nosměnný provoz, plný pracovní úvazek.
MARTIA a.s., Mezní č.p. 2854/4, Severní Te-
rasa, 400 11 Ústí nad Labem 11, Linková Ja-
roslava, referent mzdového a personálního
úseku, tel: 475650122, email: linkova@mar-
tia.cz
Inkasisté pohledávek a příbuzní pra-
covníci (42140). Jednosměnný provoz, pl-
ný pracovní úvazek. MEMFIS. cz, s.r.o. - ne-
specifikované pracoviště v okrese Ústí nad
Labem, Mikollášová Věra, tel: 388303033,
email: mikolasova@memfis.cz.
Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201).
Jednosměnný provoz, plný pracovní úva-
zek. Himal Invest s.r.o., Hradiště č.p. 96/8,
Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad
Labem 1, Bačík Tomáš, tel: 775121994, ema-
il: suvarsky@seznam.cz.
Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201).
Střední odborné (vyučen). Turnusové služ-
by, plný pracovní úvazek. Miroslav Mareš,
SUPER TRANSFER - hotel Petrovice
Petrovice č.p. 150, 403 37 Petrovice u Ústí
n.Labem, Posejpal Pavel, tel: 776750481.
Lékaři v interních oborech (22121). Jed-
nosměnný provoz, plný pracovní úvazek.
Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče č.p.
3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí n. L.
11, Placatová Martina, vedoucí personální-
ho a mzdového oddělení, tel: 477117952,
email: martina.placatova@mnul.cz.
Mechanici a opraváři nákladních auto-
mobilů (72312). Jednosměnný provoz, plný
pracovní úvazek. AVE Ústí nad Labem s.r.o.,
Neštěmická č.p. 779/4, Krásné Březno, 400
07 Ústí nad Labem 7, Gruntorádová Jaro-
slava, mzdová účetní, tel: 475316234, ema-
il: jaroslava.gruntoradova@avecz.cz
Nástrojaři (72221). Jednosměnný provoz,
plný pracovní úvazek. Podmínkou: vyučení
v oboru, min. 5 let praxe v oboru, schop-
nost samostatné práce a čtení technické do-
kumentace podmínkou. V případě zájmu
zašlete životopis na e-mailovou adresu Lu-
cie.Sucha@greif.com
Obchodní referenti (33392). Jednosměn-
ný provoz, plný pracovní úvazek. SOLEDP-
RO s.r.o. - Na Sklípku, Na Sklípku č.p.
373/37, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad La-
bem 7, Šálek Jiří, jednatel a ředitel, tel:
475209769, 773221023, email: ji-
ri.salek@soledpro.cz.
Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů
a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí
a lokomotiv) (81822). Jednosměnný provoz,
plný pracovní úvazek. Tepelné hospodářství
města Ústí nad Labem s.r.o., Malátova č.p.
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Společnost
Elba Buerosysteme s.r.o. 
Kateřinská 96, Nové Modlany 
(areál CTPark, průmyslová zóna Krupka) 

průběžně doplňuje řady svých 

samostatných
operátorů
u polepovacích linek 

Požadavky: vyučení technického směru (zámečník),
technické smýšlení, praxe v seřizování 
a údržbě, čtení technických výkresů, 
ochota pracovat ve dvousměnném 
(v budoucnu třísměnném) provozu, 
flexibilita, loajalita, práce v teamu.

Nabízíme: dobré platové podmínky, práce na plný 
úvazek, příspěvek na stravování, 
práce v menším kolektivu.

Kontakt: Andrea Kindlová, 
tel.: +420 417 639 550, mob.: +420 777 787 599 
e-mail: linfo.ELBACZ@hamelinbrands.com 

T106023

T106011

Firemní inzerce
u nás

jako vaše vlastní
reklamní tiskovina
vydaná v nákladu

25 000!!!
Volejte:

775 646 267

2437/11, Ústí nad Labem-centrum, 400 11
Ústí n. L. 11, Dlouhá Ludmila, referent pam
a personální, účetní, tel: 472770140, email:
ludmila.dlouha@thmu.cz.
Obchodní zástupci (33220). Jednosměnný
provoz, plný pracovní úvazek, IGEFA Ústí
spol. s r.o., U Tonasa č.p. 172/2, Neštěmice,
403 31 Ústí nad Labem 16, Burdíková Mi-
chaela, tel: 475522070, email: michaela.bur-
dikova@usti.igefa.cz.
Obchodní zástupci (33220). Pružná pra-
covní doba, plný pracovní úvazek. Škola-
studio KLIČ s.r.o. - nespecifikované praco-
viště v okrese Ústí nad Labem, Kiikov Yuriy
Ing., tel: 776818030, email: ossdtep@g-
mail.com.
Obsluha zemních a příbuzných strojů
(83422). Jednosměnný provoz, plný pracov-
ní úvazek. INSKY spol. s r.o., Nový svět č.p.
100/52, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad La-
bem 7, Svobodová Eva, personalistka, tel:
475258035, email: svobodova@insky.cz.
Odborní asistenti v administrativě
(33431). Jednosměnný provoz, plný pracov-
ní úvazek. Mediaservis s.r.o. - Severočeská
divize - Přístavní, Přístavní č.p. 432/8, Krás-
né Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7, Sala-
vová Kateřina, tel: 475 315 515, 602 123
024, email: salavova@mediaservis.cz.
Odborní pojišťovací poradci (33211).
Pružná pracovní doba, plný pracovní úva-
zek. Česká pojišťovna a.s. - Region Severní
Čechy, Mírové náměstí č.p. 3097/37, Ústí
nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad La-
bem 1, Ptáčková Ivana, tel: 724986550,
email: ivptackova@cpoj.cz.
Operátoři dopravy a přepravy, vozoví
disponenti (43234). EUROLOAD CZ
s. r. o. provozovna Hrbovická č.p. 437/64,
Předlice, 400 01 Ústí nad Labem 1, Kleinpe-
ter Vilém, tel: 725265555, email: kleinpe-
ter@sambular.cz.
Ostatní technici elektronici (31149) Jed-
nosměnný provoz, plný pracovní úvazek.
DEIWO, s.r.o., Krásný Les č.p. 341, 403 37 Pe-
trovice u Ústí n.Labem, Bertlová Iva, jedna-
tel, tel: 475226116.
Ostatní úředníci jinde neuvedení
(44199). Jednosm. provoz, plný pracovní
úvazek. Obec Chlumec, Krušnohorská č.p.
39, 403 39 Chlumec u Ústí n. L, Olyšarová
Jaroslava, mzdová účetní, tel: 472710611,
email: olysarova@ouchlumec.cz.
Ostatní všeobecné sestry se specializa-
cí (22219). Jednosměnný provoz, plný pra-
covní úvazek. Oblastní charita Ústí nad La-
bem, Štefánikova č.p. 246/1, Klíše, 400 01
Ústí nad Labem 1, Jungbauerová Yvona Bc.,
tel: 731402490, email: jungbauerova@cha-
rita.cz.
Policisté (5412). Jednosměnný provoz, pl-
ný pracovní úvazek. Krajské ředitelství po-
licie Ústeckého kraje, Lidické náměstí č.p.
899/9, Ústí nad Labem-centrum, 401 79 Ústí
nad Labem, Procházka Vladimír PhDr., tel:
606749446.



hledá práci na vozech do 5 t. Praxe v roz-
vozu plastových oken po celé republice.
Profesko mám. Tel.: 776 689 420.
(101914) 
• HLEDÁM práci v Teplicích, hlídání ob-
jektů. Mám doklady na VZV, jeřáb, va-
začský průkaz. Volat na tel.: 723 641 064.
(101915) 
• HLEDÁTE zahradníka? Jsem 42letý vy-
uč. zahradník s dlouholetou praxí v za-
kládání a údržbě zahrad, který hledá bri-
gádu či stálou práci. Mám svoji
mechaniku i auto. Tel.: 731 947 754.
(101916) 
• HLEDÁM práci jako řidič, rozvozce zbo-
ží, osob. Vlastním vlastní dodávkový vůz,
spolehlivost, bezúhonnost, je mi 29 let
praxi mám. Děkuji za nabídky. Tel.: 720
417 446. (101917) 
• HLEDÁM brigádu v Teplicích a okolí. E-
mail: Jana737373@seznam.cz. (101918) 
• HLEDÁM jakoukoliv brigádu v Teplicích
a okolí, obchod, prodej, herna, úklid i do-
mácnosti, žena po padesátce, spolehlivá,
čistý TR., vždy tak na dva dny v týdnu, ne
dealerství. Tel.: 608 464 868. (101919)
• BAGRISTA hledá práci v Německu na
otočných bagrech, kolových a pásových,
25let praxe, Řidič sk. A, B, C, D, E, M, T,
profes. průkaz na VZV,zn. bagrů Volvo,
Gat, JCB, Liebher, Komatsu atd. Částečná
znalost něm. jazyka, domluvím se. Jen se-
riozní nabídky. Tel.: 605375 899. (101920)
• DŮCHODCE s aktivní angličtinou, 30 let
v zahraničí, hledá jakoukoliv práci -vrát-
ný, školník, v recepci a jiné. Neovládám
práci na počítači. Tel.: 728 042 334.
(101921) 
• VYUČENÁ švadlena hledá práci v Tepli-
cích. Nemusí být v oboru, nastoupit mo-
hu ihned. Tel.: 736 105 796. (101922) 

• DOUČÍM vašeho školáčka psaní, vý-
slovnost, gramatiku, čtení, cizince naučím
češtinu. Po domluvě mohu pohlídat. Pra-
xe v oboru. Lokalita Most, Tuchořice, Hři-
vice. E-mail: iva-poradenstvi@seznam.cz.
(101924) 
• MALÍŘ POKOJŮ, sádrokartony - pracu-
ji za rozumné ceny. Tel.: 606 121 241.
(101925) 
• HLEDÁM zaměstnání možno i brigáda
jako hlídač objektů, budov nemovitostí
atd. Mám i vlastního hlídacího psa. V pří-
padě zájmu či dotazů volejte nebo pište
na 607 418 814. (101926) 

20 - ZAMĚSTNÁNÍ NABÍDKA

• HLEDÁM paní na hlídání 3 dětí ve věku
4, 2.5 a 18 měsíců. Nejlépe z Teplic. V pří-
padě zájmu mě kontaktujte na uvedené
číslo. Děkuji. Tel.: 774 982 931. (102001) 
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Volná pracovní místa
Úřadu práce v Teplicích
Pokrývači (71210). Jednosměnný provoz,
plný pracovní úvazek. Střechy Šanda, s.r.o.,
Žižkovo údolí č.p. 88/22, Pražské Předměstí,
418 01 Bílina 1, Šanda Dušan,
jednatel, tel: 602464233.
Řemeslníci a opraváři (7). Jednosměnný
provoz, plný pracovní úvazek. JI Consulting
s.r.o., Hotel Ján, Nové Město č.p. 26, 417 81
Moldava v Krušných horách, Karda Miro-
slav, tel: 417878049, 734381651.
Řídící pracovníci v maloobchodě
(14201). Dvousměnný provoz, plný pracov-
ní úvazek. MAKK TEPLICE spol. s r.o. -001,
Masarykova třída č.p. 460/11, 415 01 Tepli-
ce 1, Klečková Jana, tel: 417531275, email:
makkteplice@atlas.cz.
Řidiči nákladních automobilů (kromě
tahačů) (83321). Pružná pracovní doba, pl-
ný pracovní úvazek. UNITRANSPORT
s.r.o.,provoz Teplice, Hřbitovní č.p. 3288,
415 01 Teplice 1, Šajner Pavel Bc., tel:
777742800, 417838255, email: pavel@uni-
transport.cz.
Řidiči nákladních automobilů (kromě
tahačů) (83321). Pružná prac. doba, plný
prac. úvazek. PROBTRANS s.r.o., nám. Svo-
body č.p. 29/4, 417 12 Proboštov u Teplic,
Chládok Ivan, tel: 417560785, 603157953.
Seřizovači a obsluha obráběcích strojů
(kromě dřevoobráběcích) (7223). Jed-
nosměnný provoz, plný pracovní úvazek.
CHEPING spol. s r.o.001, areál bývalých KSK,
Řetenická č.p. 133, 415 01 Teplice 1 - Újez-
deček, Kůrková, tel: 774702930.
Stavební klempíři (71267). Jednosměnný
provoz, plný pracovní úvazek. Střechy Šan-
da, s.r.o., Žižkovo údolí č.p. 88/22, Pražské
Předměstí, 418 01 Bílina 1, Šanda Dušan,
jednatel, tel: 602464233.
Zámečníci strojů (72222). Jednosměnný
provoz, plný pracovní úvazek. Wienerber-
ger eurostroj s.r.o.001, Řetenická č.p. 133,
415 03 Teplice 3, tel: 383827103, email: ja-
na.zeithammerova@wienerberger.com.

Volná pracovní místa
Úřadu práce v Mostě
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Li-
tvínova a.s., tř. Budovatelů č.p. 1395/23,
Most přijme: ŘIDIČE AUTOBUSŮ. Vzdě-
lání: Střední odborné (vyučen). Požadu-
jeme: ŘP sk. „D“, profesní osvědčení, psy-
chologické vyšetření, výpis z rejstříku
trestů. Hlásit se: pí. Arnoldová, tel.
476769064, e-mail: arnoldo-
va@dpmost.cz.
STAVBY SEVER s.r.o., Kostelní č.p. 435,
Starý Most přijme: ROZPOČTÁŘE PRO
STAVEBNÍ FIRMU. Vzdělání: ÚSO. Poža-
dujeme: znalost práce na PC- Microsoft
Office, CALIDA, ŘP sk. „B“ Hlásit se tele-
fonicky p. Matouš, tel. 774 409 097 nebo
zasílat životopis na e-mail: ji-
ri.matous@centrum.cz nebo
info@bdmost.cz
Petr Kolenčík, Havraň č.p. 62, HOSPO-
DA NA STATKU přijme: KUCHAŘE/KU Po-
žadujeme: uchazeči se základním vzdělá-
ním praxi min. 3 roky, pro vyučené
v oboru praxe není nutná. Znalost vaření
zejména hotových jídel. Hlásit se předem
telefonicky k domluvení schůzky, p. Ko-
lenčík, tel. 603 209 100.
Sapril People s.r.o., Pekárenská č.p. 27,
Most příjme: MECHANIKA A SEŘIZO-
VAČE POLOAUTOMATICKÝCH STROJŮ
Požadujeme: 1 rok praxe. Výhodu: zna-
lost seřizování kartonážních strojů, popř.
CNC strojů. Životopisy s průvodním dopi-
sem zasílat na e-mail: Jolana.Jezkova@sa-
pril.cz
Irg. s.r.o., Jaroslava Průchy č.p. 1915/24,
Most přijme: SVÁŘEČE V OCHRANNÉ
ATMOSFÉŘE ARGON. Vzdělání: Střední
odborné (vyučen). Požadujeme: zkoušky
svařování - elektrickým obloukem
v ochranné atmosféře argonu, praxe 1
rok, 141 tbw6. Místo výkonu práce: okr.
Most, Louny, Slaný. Životopisy s ofoce-
ným svářečským průkazem zasílejte na e-
mail: irg@email.cz.
Mostecká montážní a.s., Vladislava
Vančury č.p. 1416/1, Most přijme: ELEK-
TRIKÁŘE - SLABOPROUD. Požadujeme:
komunikativní znalost Aj nebo Nj. Náplň
práce: kontrola výrobních zařízení. Pra-
coviště : Prunéřov. Hlásit se předem tele-
fonicky p. Černý, tel. 720 287 942.

ZAMĚSTNÁNÍ NABÍDKA Dopravní firma TRANSCENTRUM
přijme

řidiče nákladních vozidel
sk. C+E s platným profesním

průkazem na vnitrostátní přepravy
v Mladé Boleslavi a okolí. 

Plat 20-22 000,- Kč, 
příspěvek na stravování, 

možnost ubytování za 1 000,.-Kč/měs. 
Info na tel.: 602 119 257

T1035030

Salon HARMONIE v centru Teplic 
přijme na ŽL

KADEŘNICI a PEDIKÉRKU
Informace na telefonu:

777 570 975 T1
03

50
71

Nabízíme:
•  zázemí silné mezinárodní společnosti se stabilním postavením na trhu
•  nadprůměrný příjem, bonusy, podpora pro nové manažery až 290 000 Kč 

v prvním roce
•  kvalitní a bezplatný systém školení a dalšího vzdělávání
•  prostor pro vaši seberealizaci a rozvoj
• kariérní růst
• zázemí regionální kanceláře (PC, Internet, telefon)

MANAŽER OBCHODNÍ SKUPINY
Požadujeme:
• zájem o práci s lidmi, zájem o obchod a finance
• zkušenost s vedením lidí a z obchodních pozic výhodou
• řídící a organizační schopnosti
• vyzrálost a samostatnost
• zodpovědnost za své výkony
• min. SŠ (min. výuční list), trestní bezúhonnost

HLEDÁTE ZAJÍMAVÉ UPLATNĚNÍ 
A MOŽNOST OVLIVNIT SVŮJ PŘÍJEM?

Aviva životní pojišťovna
• nejstarší pojišťovna na světě
•  více než 300 let historie a zkušeností
•  50 miliónů klientů ve 28 zemích světa
•  největší britská pojišťovna a evropská  

špička v životním pojištěníPŘIDEJTE SE!

Vizitky Příspěvek na notebookLuxusní diář  
Příspěvek na osobní automobil  

až 6 000 Kč/měsíc Manažerský telefon

10 000 Kč
poukázky

Možné benefity 
během vašeho prvního 
roku u společnosti:

Kontaktujte nás: 
Renáta Hulinská, +420 777 308 966

renata.hulinska@pp.avivazp.cz
… pracujte pro evropskou špičku v životním pojištění!

Aviva životní pojišťovna, a.s.
Masarykova 31  415 01  Teplice

teplice@avivazp.cz
www.aviva-pojistovna.cz

12 000 Kč
poukázky
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Privátní klub se založením v roce 1993
přijme ihned

erotické masérky
s dobrým výdělkem.

Práce v Leipzigu a Chemnitzu.
Tel.: 0049 160-94686997.

• VŠESTRANNÝ ŘEMESLNÍK v penzi
hledá uplatnění – zednické práce, malo-
vání, sádrokartony, jádra, štukování, pod-
lahy a další práce rád provede za lidové
ceny. Tel.: 606 121 241. (101901) 
• VEDOUCÍ prac. pracující v nepřetržitém
provozu (37,5 hod/týden), hledá práci na
pol. úvazek jako obch. zástupce, koordi-
nátor, zástupce firmy atd. Práce na PC,
angl. komunikativně, řidičák B, auto, PC k
dispozici flexibilita, spolehlivost, komuni-
kativnost - nabídky na: vlcek1212@se-
znam.cz. (101902)
• PRÁVNÍK z TP, 54 let, s dlouholetou
praxí a zkušenostmi, flexibilní, hledá za-
městnání v TP, UL a okolí. Nástup možný
ihned nebo dle dohody. Bližší CV zašlu.
Tel.: 605 823 088. (101905) 

• HLEDÁM práci v Teplicích, mám částeč-
ný důchod, mohu nastoupit ihned. Volat
na tel.: 723 641 064. (101904) 
• HLEDÁM práci jako pečovatelka, praxi
a kvalifikaci mám, spolehlivá a empatic-
ká. Tel.: 725 240 535. (101905) 
• HLEDÁM brigádu. Jsem vysokoškolač-
ka, ovládám práci na PC a administrativní
práce. Děkuji za nabídky. Tel.: 723 241
100. (101906) 
• HLEDÁM brigádu. Jsem v důchodu, 61
let, aktivní vysokoškolačka se speciální
pedagogikou. Jedná se například o po-
moc seniorům, úklidové práce, učení (zá-
skok za mateřskou dovolenou) atd. Dě-
kuji za nabídky. Tel.: 607 658 382.
(101907) 
• KOVÁŘ 27 let, hledá brigádu v okolí TP,
auto mám. Tel.: 728 661 545. (101908) 
• HLEDÁM práci, domácí úklid, žehlení,
mytí oken, jen Teplice. Tel.: 724 815 985.
(101909)
• ŘIDIČ sk. B hledá jakoukoliv práci v
okolí Teplic. E-mail: Mikyska24@se-
znam.cz. (101910)
• ŽENA vyučená s platným zdravotním
průkazem hledá zaměstnaní nebo brigá-
du jako pomocná kuchařka, v krámě - vy-
balování, dělnice ve výrobě, pokojská.
Teplice, Most, může být i UL. Tel.: 723 589
630. (101911)
• HLEDÁM práci uklízení, hlídání, praní,
pokojská, úklid bytů, domů, kanceláří, vý-
pomoc v kuchyni apod. Tel.: 602 941 583.
(101912) 
• HLEDÁM práci v lese, rekultivacích, ze-
mědělství, zahradnictví. Spolehlivá, pra-
covitá. Teplice, Most, Děčín, Litoměřice,
Ústí n. L. Práce v přírodě, práce na HPP.
Tel.: 723 227 510. (101913) 
• ŘIDIČ s ŘP sk. A - D se 40 letou praxí

Přijmeme pracovní sílu
pro lehké činnosti do kanceláře v po-

bočce v Drážďanech, poloviční úvazek.
Znalost češtiny podmínkou.

Tel.: 0049 2166-86810,
e-mail: info@anvertex.de. 

ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ



Atlas 
slev

MASÉRSKÝ SALON
HELGA

Vrchlického 4, TEPLICE
Tel. 775 570 004

Při předložení tohoto kupónu Vám
náleží sleva 10% na veškeré masáže.

T1063079

Oční optika KN OPTIK,
U Nádraží 905/12, Teplice, tel.: 417 534 645
e-mail: info@kn-optik.cz, www.kn-otpik.cz

Sleva 30% na všechny
kolekce slunečních brýlí.

Akce je časově omezena.

Centrum satelitní techniky
AV ELEKTRONIK,

Teplická 256, Teplice, tel.: 417 533 601
Kdo zakoupí v tomto období HD satelitní

přijímač obdrží v ceně karty 2 měsíce
placených programů zdarma.

Žaluzie POBORSKÝ,
Plynárenská 282, Teplice,

tel.: 417 570 023
e-mail: zaluziepoborsky@seznam.cz
Žaluzie na plastová okna

se slevou 45%. 

PLOTOVÉ CENTRUM,
U Vlečky 1, Ústí nad Labem, tel.: 472 741 236

Slevy na vybrané druhy pletiv PVC.
Na zapletené i nezapletené Kompakt

při odběru nad 50 m sleva 25%,
při větším odběru sleva 30%.

teens Teplice, Rokycanova 3           
www.iteens.cz

ADIDAS-NIKE-NEXT-H&M
10% sleva na oblečení
po předložení kuponu.
Platí do konce roku 2011.

Plastová okna a dveře
ALFA OKNA,

28. října 856/27, Teplice,
tel.: 417 532 250

e-mail: teplice@alfaokna.cz,
www.alfaokna.cz

Mimořádná akce na česká
6komorová plastová okna,
sleva až 57% a fotoaparát
zdarma ke každé zakázce.
Nabídka platí do 31. října 2011.

OPRAVNA VÝFUKŮ,
RYCHLOSERVIS,

PNEUSERVIS,
U Pivovaru 1, Teplice, 

tel.: 777 249 446

Slevy až 15% na výfuky, oleje,
čepy, destičky a kotouče,

pneu apod. Zdarma prohlídky.
Přezutí pneu od 500,- Kč. 

DĚTSKÝ RÁJ
U CIPÍSKA,
Masarykova 451/20, Teplice,

tel.: 608 226 658
e-mail: info@ecipisek.cz

www.ecipisek.cz

Proutěný koš Classic + plná výbava
za akční cenu 2190,- Kč. 

Přijďte s tímto kuponem a získejte
slevu nebo při internetové objed-
návce zadejte heslo AKCE REGIO

a cena vám bude upravena. 

Kosmetické Studio Míla 
J.Hory 2089/14, Teplice

PEDIKÚRA 606 216 272
Při předložení tohoto kupónu 10% sleva.

Platí od 15. 10. do 30. 11 .2011 T1063077

%
SLEVA!

RÁJ NEHTŮ
- prodej nehtové kosmetiky

Školní 514/15, TEPLICE
Tel.775 111 600 • www.rajnehtu.cz

Po předložení tohoto kupónu sleva
10% na veškeré zboží.
Platí do konce roku 2011.

Příště zařadíme
i vaši nabídku
Kontakt: 775 646 268

kurandova@agenturais.cz 

DÁRKY PRO RADOST
Školní 514/15, TEPLICE

Tel.775 119 161 

Po předložení tohoto kupónu
sleva 5% na veškeré zboží.

Platí do konce roku 2011.

DÁRKY PRO RADOST
Školní 514/15, TEPLICE

Tel.775 119 161 

Po předložení tohoto kupónu
sleva 5% na veškeré zboží.

Platí do konce roku 2011.

Restaurace STROPNÍK,
Klášterní 31, Osek,

tel.: 777 012 732, 777 012 734
e-mail: stropnik-restaurace@seznam.cz

www.stropnik.cz
Sleva 5% na firemní večírky

při objednávce do 15. listopadu 2011

Stylové oblečení

BÍLÝ JETEL
U Nádraží 945/15, Teplice

Denně šťastná hodina od 11 do 12,
během této doby sleva 20% na vše.

aerobic&fitness AEROFIT
tel.: 777 119 590 • www.aerofit.cz
Po předložení tohoto kupónu získáte

2 lekce na aerobním sále za bezkonkurenčně
nejnižší cenu 34,- Kč/1 lekce.
Platnost kupónu do 30. 11. 2011
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RYCHLÁ PŮJČKA
PENÍZE JEŠTĚ DNES
I PRO PROBLÉMOVÉ KLIENTY!!!

VOLEJTE PO - NE na naši infolinku
Tel.: 777 969 569

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.czT106021

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177

H
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Hypotéka, refinancování
nebo úvěr na družstevní byt

bez zajištění s úrokem již od 3,49% p.a.
Pro více informací volejte 775 563 135
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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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LITVÍNOV
722 44 11 24

SNADNÁ PŮJČKA
OD 1 000,- DO 150 000,- Kč

T1064082

722 44 11 24

ODDLUŽENÍ, EXEKUCE A ŘEŠENÍ DLUHŮ 
Kompletní zpracování osobního bankrotu

Pomoc s exekucemi a dluhy
28. října 848/22, Teplice

Tel: 774 484 770
www.pomuzeme.cz T1035028

PORADENSKÉ CENTRUM
Pomoc, řešení a administrativní zpracování

návrhů, žádostí, odvolání, odporů, vyjádření
smluv, dohod, plných mocí, stížností,

řešení exekucí, dluhů atd.
VYHLÁŠENÍ OSOBNÍHO BANKROTU! 

www.pomuzeme.cz, tel.: 774 484 770

T1035028

ODDLUŽENÍ
OSOBNÍ BANKROT

• podle
insolvenčního zákona

• rychle • efektivně
WWW.FASST.CZ

Volejte 607 215 553

T1063074

• KOUPÍM kovadlinu alespoň 100 kg do
2 tis. nebo menší do 1 500,- Kč dále kleš-
tě babky atd. Tel.: 607 473 245. (102223) 
• KOUPÍM Triodynu 320 i, poškozenou
na díly. Tel.: 737 112 872. (102224) 
• KOUPÍM svářečku KS 200 až 350 nebo
Triodyn 320 do 4 tis., elektozávada není
překážkou, platím hned. Tel.: 607 473
245. (102225) 
• PRODÁM balkónovou mříž okrasnou
z pásoviny. Rozměry š. 4,10 m a v. 1,45 m.
Cena 3 000,- Kč. Tel.: 777 263 237.
(102226) 
• COUNTRY skupina. Hledáme spoluhrá-
če na banjo a sólového kytaristu. Zpěv vý-
hodou. Email: naposlednichvili@se-
znam.cz. (102227) 
• KURZ paličkované krajky každé úterý
od 18 hod v MC Větrník na Nové Vsi, No-
voveská 3107, Teplice. Informace: jschon-
hoferova@centrum.cz - přijďte mezi nás!
(102228) 
• PRODÁM přebrané brambory na us-
kladnění 5,- Kč/kg, LN, TP. Tel.: 776 050
511. (102229)
• PRODÁM do moder. bytu dekor. drha-
ný závěs na zavěšení květin, přírodní bar-
va, do oken, altánu, pergoly atd. Nový.
Foto e-mailem. Tel.: 737 127 852.
(102230)
• PRODÁM BTV Mitsubishi á 1 000,- Kč,
litinový gril, soudek á 150,- Kč, PB bomba
10 L á 300,- Kč, 2 x selské postele á 500,-
Kč, 2 x noční stolek á 300,- Kč, rozkládací
jednolůžko á 500,- Kč, obývací stěna vel-
ká á 1 500,- Kč, vše funkční a pěkné. Tel.:
776 746 668. (102231) 
• NABÍZÍM sousedskou výpomoc v ob-
lasti péče o domácnost: děti, senioři, zví-
řátka, úklid, praní a žehlení. Jen Ústí
n. Lab. Tel.: 739 330 497. (102232) 
• MÁTE zájem o skleničky od kompotů
nebo kelímky od jogurtů? Volejte na tel.:
721 537 516. (102233) 
• PRODÁM stavební rozvaděč typ ABB -
IP 65, 2 x 220 zásuvky, 1 x 380, pětikolí-
ková 16 A. V krabici jsou jističe. Tel.: 604
938 434. (102234) 
• PRODÁM úplně nový a originálně za-
balený kosmetický balíček s 50 ml parfé-
mem a 150 ml tělovým mlékem Christian
Lacroix Rouge. PC 1 200,- Kč nyní jen
599,- Kč. Spěchá, dohoda možná. Tel.:
774 041 148. (102235) 
• HLEDÁM kamarádku nebo kamaráda
(věk do 70 let) pro společné bydlení. Jsem
soběstačná, uvítám pomoc v domácnosti.
Zn. Samota tíží. Tel.: 722 664 159.
(102236) 
• PRODÁM nové protipožární dveře pra-
vé. Cena dohodou. Tel.: 737 540 543.
(102237) 
• PRODÁM pomník Teplice - urnový háj-
přenechám místo. Výhodná cena. Tel.:
774 903 405. (102238) 

• PRODÁM houpací křeslo, kovová kon-
strukce, cena 1 000,- Kč. Tel.: 739 493 914.
(102239)
• PRODÁM na soustruh otočné hroty 4,
5, mikrometry 5 ks, hloubkoměr, indiká-
torové magnetové hodinky, ocel U 140 x
2820. Tel.: 604 128 144. (102240)
• PRODÁM elektrickou pilu na větve
(elektrický odvětvovač) s teleskopickou
tyčí(možnost vysunout až do výšky 4 me-
trů). Odvětvovač byl použit pouze 1x
zkušebně. Zn. nevhodný dárek. Původní
cena 1 990,- Kč, prodám za 1 000,- Kč.
Tel.: 602 762 252.  (102241) 
• VYKUPUJI sběrný papír: letáky, noviny,

časopisy, katalogy. Přijedu a odvezu, pe-
níze vyplatím ihned na místě na ruku, vy-
užijte pohodlí a nikam se netahejte s pa-
pírem. Volejte na tel.: 720 417 446.
(102242) 
• PRODÁM toaletní vodu Adidas - Happy
Game, 30 ml a sprej 75 ml, obojí PC 500,-
Kč za 350,- Kč. Nevhodný dárek. Tel.: 607
691 750. (102243) 
• PRODÁM sérum Clinique - Even Better,
na vrásky, pigmentové skvrny a sjednoce-
ní pleti, 30 ml, PC 1 450,- Kč za 1.150,- Kč.
Nevhodná výhra. Tel.: 607 691 750.
(102244) 
• PRODÁM soustruh na dřevo, domácí
výroba, masivní, cena: 2 600,- Kč. E-mail:
jindra005@volny.cz (102245) 
• PRODÁM větší množství různých kabe-
lů na PC, televizi ap. Nové i starší. Nutno
vidět. Cena dohodou. Teplice, tel.: 608
162 402. (102246) 
• HLEDÁTE chůvu? Pohlídám Vaše dítě,
zkušenosti s dětmi, zdravotní a pedago-
gické vzdělání mám. Tel.: 724 658 487.
(102247) 
• PRODÁM – dekorační umělá Dyfnba-
chie v ozdob. dřevěné truhlíku.
Výš.155 cm. Cena 350,- Kč. Vl. odvoz. Tel.:
721 800 910. (102248) 
• PRODÁM 3 díl. skříň Mahagon r. 1925,
rýsovací prkno Reiss - nový typ – na noze,
šicí stroj Lada - ponorný, funkční psací
stroj Consul -perlička. šir. válec, SAT anté-
na - parabola 60 - ASTRA (záp.)komplet.
Ceny dohodou. Tel.: 417 884185, 723 391
807. (102249)
• PRODÁM matraci Continental Euro
Big-ortopedická. Rozměry 140 x 200 cm.
Cena dohodou. Tel.: 737 516 866. E-mail:
Ja.po52@seznam.cz. (102250)
• PRODÁME police na zeď. Jsou 150 cm
dlouhé a celková V-90 cm. Komplet se
skládá ze 4 polic, 2 jsou 150 x 20 cm a 2
150 x 30 cm, jsou dřevěné, držáky na zeď
jsou kovové, hnědé. Je to minimálně po-
užívané, jsou jako nové. PC byla 1 900,-
Kč, prodáme za 900,- Kč. Kontakt:
12345jt@seznam.cz, tel.: 603 949 558.
(102251) 
• PRODÁM krepovací kleště zn. ETA, bí-
lé barvy, se 3 vyměnitelnými destičkami,
skoro nepoužité. Cena: 200,- Kč. Tel.: 603
358 057. TP (102252) 
• SHÁNÍM kupóny pro bezplatnou in-
zerci do inzertních novin severočeského
regionu. Tip servis, Deník apod. Tel.: 605
864 376. (102253) 
• NEZISKOVÁ dobročinná společnost
CLP nabízí bezplatně své služby pro

všechny, kdo potřebují pomoc. Uvítáme
mezi sebou nové zájemce o členství. Nav-
štivte stánky www.clp.estranky.cz. Tel.:
721 585 579. (102254) 
• PRODÁM nové 2 péřové deky a 2 pol-
štáře, digitální váhu, toustovač, šlehač,
žehličku. Důvodem prodeje - odmítnutý
svatební dar. Cena dohodou. Tel.: 603 570
466. (102255) 
• PRODÁM benz. řeť. pila 1,7 kW, 36 cm,
lišta 36 cm plně provozusch. 2 tis. přírub.
Elmot. s přírub. převodovkou 0,5 kW

1380/3000 ot. vrtací přípravek s přísl.
800,- Kč. Tel.: 604 411 312. (102256) 
• SLOUPKY na oplocení pletivem z. oc.
trubek prům. 40 mm del. 2,2 m, 30 ks,
150,- Kč/ks, pák. dřez. bater. mat. chrom
rozt. 100 mm otoč. Cena 300,- Kč. Tel.:
604 411 312. (102257) 
• PRODÁM ovčí vlnu. Dohoda jistá. Tel.:
607 994 877. (102258) 
• PRODÁM plynové, kyslíkové ventily na
lahve, různé kovářské nářadí. Tel.: 607
994 877. (102259)

T106059

RŮZNÉ

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

T106003
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POMOC S VÝBĚREM A DÁRKOVÉ 
ZABALENÍ ZÁŽITKU IHNED !

BĚREM AVÝPOMOC S
ZABALENÍ ZÁŽITKU IH

OVÉÁRKA D
HNED !
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17 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 
T106002

T1063065

www.e-cipisek.cz
Tel. 608 226658

KAMENNÉ PRODEJNY
Dětský ráj U Cipíska - TEPLICE Dětský ráj U Cipíska - LOUNY

Masarykova 451/20 Mírové nám.128
415 01 Teplice 440 01 Louny

Kočárky • autosedačky • ohrádky • postýlky • ložní výbava •
koupání • přebalování • jídelní pomůcky • hygienické potřeby

• hračky • chodítka • dárkové sady • kojenecký textil

INTERNETOVÝ OBCHOD PRO VAŠE DĚTI

T1035049

• PRODÁM WC vč. nádržky (kompletně
vybaven) a sedátka - barva mocca. Vývod
zadní - rovný. Výrobek český - zn. DIT-
MAR - URBACH, původní cena 2 850,- Kč.
Namontován cca 2 měsíce, vzhledem
k rekonstrukci koupelny se majitel roz-
hodl pro jiný. Cena 550,- Kč. V Teplicích
a blízkém okolí dovezu. Bližší informace
na telefonu a e-mailu (foto zašlu), tel.:
606 468 168, e-mail: HelenaHuzlova@se-
znam.cz. (102260)
• PRODÁM palivové dříví v kusech nebo
na špalky. Nařezání a odvoz dohodou.
Cena 700,- Kč/m3. Tel.: 777 040 022.
(102261) 
• VYPOMŮŽU s pokácením stromů a je-
jich pořezání, pilu mám. Most a okolí.
Tel.: 605 461 857. (102262) 
• VĚŠTKYNĚ osudu a vykladačka karet
z Litvínova pomáhá lidem poodhalit co je
v životě očekává. V nejbližší budoucnosti
zejména. na obyč. lidi mnoho změn
a úskalí. Jak zařídit aby se Váš život stal
snesitelným? Pomohu naznačit a nastínit
možnosti vyhnout se nepřízni a správně
nasměrovat váš život. Tel.: 722 096 859.
(102263) 
• 58LETÁ dětská sestra s pedagog. vzdě-
láním a 40letou praxí se postará o Vaše
děti. Tel.: 733 352 443. (102268) 

• KOUPÍM vozík za kolo pro středního
pejska, použitý do 1 000,- Kč. Děkuji za
nabídky. E-mail: iva-poradenstvi@se-
znam.cz. (102264) 
• PRODÁM šicí stroj Veritas. Tel.: 606 275
560. (102265) 
• HLEDÁME šikovného truhláře (dů-
chodce vítán) na zateplení štítu RD a te-
rasy na chatě. Materiál máme. Tel.: 604
320 041. (102266) 
• VŠESTRANNÝ ŘEMESLNÍK v penzi
hledá uplatnění – zednické práce, malo-
vání, sádrokartony,jádra, štukování, pod-
lahy a další práce rád provede za lidové
ceny. Tel.: 606 121 241. (102267) 
• POHLÍDÁM Vaši chatu, chalupu nebo
domek. Teplice a okolí. Oboustranná spo-
kojenost. Tel.: 777 154 316. (102269)
• PRODÁM za poloviční cenu t.j. 1 2OO,-
Kč nepoužitý deskový radiátor Korrado

Radik D-93, připojení 4 x 1/2", výška 9OO,
šířka 1000 mm. Teplice. Tel.: 607 117 451.
(102270)
• PRVNÍ slušné nabídce přenechám ne-
poškozené kruhové závaží na starý
mandl. Tel.: 723 391 081 Bílina. (102271) 
• PRODÁM krásnou větrohru,,Sonne". Je
nová pouze 1 x rozbalená na vyfocení. Je
vhodná jako pěkný dárek. Mohu zaslat
i foto na mail. Tel.: 607 424 828. (102272) 

• PRODÁM krásnou větrohru,,Galaxy Ro-
senquarz ". Je nová pouze 1 x rozbalená
na vyfocení. Je vhodná jako pěkný dárek.
Mohu zaslat i foto na mail. Možno zaslat
poštou. Tel.: 607 424 828. (102273) 
• PRODÁM kůži z divočáka. Barvy světle-
béžové s černými fleky. Dobrý stav. Foto
zašlu na e-mail. Tel.: 728 077 593.
(102274) 
• PRODÁM epilátor Braun Silk épil, je ve-
lice zachovalý, jako nový a zbytečně ne-
využitý. PC 2 500,- Kč nyní jen 250,- Kč.
Předvedu samozřejmě v chodu. Tel.: 774
041 148. (102275) 
• KDO porazí vzrostlý strom na zahradě
na soukromém pozemku, za odvoz dře-
va. Teplice. Tel.: 417 565 885. (102276) 
• PRODÁM porcel. sud na zelí, cena 300,-
Kč. Sadu sklenek na koňak, cena 150,-
Kč. Tel.: 606 716 789. (102277) 

• PRODÁM boty na kolo, velikost 41,
zn. Botas, úplně nové za pouhých 140,-
Kč. Tel.: 411 180 269. (102278) 

• PRODÁM el. vysavač, fukar listí Toro su-
per USA, 1200 W. PC 2 100,- nyní 1 000,-
Kč. 3 x použitý, končím. Tel.: 720 449 027.
(102279)

• PRODÁM žárovky 230 W, 150 W. Cena
dohodou. Nové kuchyňské dřezy, plast 65
x 65 cm, cena 150,- Kč. Zářivková trubice
120 cm. Tel.: 607 843 383. (102280)
• KOUPÍM staré visací zámky: železné,
mosazné s klíčem i bez klíče. Hrací stroje
na plechové desky, polyfon, xylofon,
orchestrion, gramofon s troubou a jiné
hrací stroje a plechové desky, staré ple-
chové hračky na klíček + parní stroje. Tel.:
606 957 179, 722 150 816. (102281) 

• HLEDÁM na doučování dítěte v 7. třídě
ZŠ učitele anglického jazyka. E-mail: ja-
naperglova1125@seznam.cz. (102282)
• DARUJI jen za příspěvek na dopravu
a přivezu relax. vaničku s perlič. koupelí
nohou + el. zahřívač nohou. Zn. Nové.
Tel.: 733 352 443. (102283)

Chcete se cítit skvěle?
Vyzkoušejte naše relaxační,

regenerační nebo detoxikační
MASÁŽE.

Obj. 721 249 713     
Prodej oblíbených dárkových poukazů
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