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PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI2

T1187019

přijme

OPERÁTORA TVAROVÁNÍ
Staňte se součástí našeho dynamického výrobního týmu!

Přidejte se do našeho týmu na pozici:
 OPERÁTOR TVAROVÁNÍ

Nabízíme:
 Nástupní hrubá mzda s příplatky od 20 000 Kč + bonusy
 Roční valorizace mezd
 Roční příspěvek na dovolenou 5200 Kč, týden dovolené navíc 
 Dotované podnikové stravování, 
 příspěvky na penzijní pojištění 700 Kč měsíčně
 Příspěvky na dětskou rekreaci, Firemní akce aj.

Požadujeme:
 SŠ/SOU – technický směr 
 Manuální zručnost, spolehlivost, samostatnost
 Orientace ve výkresové dokumentaci 
  Ochota pracovat na směny (nepřetržitý provoz, 12hodinové 

směny) 

Pracovní náplň:
  Provádí tvarování výrobků ze speciálních vláken – dle výrob-

ních specifikací a výkresů 

Pracovní doba: Směnný provoz

Místo výkonu práce: Dubí

Kontakt: UNIFRAX s.r.o., Ruská 311, Pozorka 417 03 Dubí
 E-mail: ufxpersonal@unifrax.com, Lrakosova@unifrax.com
 Tel.: 417 800 331

Společnost UNIFRAX s.r.o. Dubí
Přední výrobce žárovzdorných materiálů

T1152047
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Společnost Knauf Insulation spol. s r.o., závod na výrobu izolačního 
materiálu v Krupce u Teplic, hledá vhodné kandidáty na pozici:

OPERÁTOR  VÝROBY 
Požadujeme: • SOU ukončené výučním listem
 • Není nutná praxe na pozici
 • Aktivní přístup k řešení pracovních problémů
 • Práce na směny - 12 hodinový režim
 • Běžný uživatel PC

Nabízíme: • Zaměstnání u renomovaného zaměstnavatele 
 • Prémiový systém
 • Benefity – systém Cafeteria
 • Penzijní připojištění
 • Závodní stravování
 • Týden dovolené navíc

Nástup:  ihned nebo dle dohody

Pokud máte zájem pracovat u naší společnosti pošlete, prosím, svůj 
profesní životopis na e-mail alexandra.holeckova@knaufinsulation.
com případně volejte 417 710 128.

Děkujeme.
T1152027

T1108005
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KRAJSKÝ
KALEIDOSKOP

Postoloprtské mažoretky 
jsou mistryně Evropy 

Šestnáctičlenný soubor mažore-
tek z Postoloprt dosáhl první říjno-
vý víkend výrazného úspěchu, když 
na  Mistrovství Evropy v  holand-
ském Almere obsadil první místo. 
Dívky v  kategorii senior (tj. od  13 
do 25 let) se zúčastnily evropského 
šampionátu již podruhé a  po  loň-
ském druhém místě se letos posta-
vily na stupínek vítězů a získaly tak 
titul. Soubor Postoloprtské mažoret-
ky byl založen v  dubnu roku 2003. 
Funguje pod vedením Lenky Kind-
lové a Evy Bizoňové (obě několika-
násobné Mistryně ČR a Vicemistry-
ně Evropy). V současnosti je soubor 
tvořen třemi skupinami v  různých 
věkových kategoriích od  předškol-

mi obory a  to od 6.-12. listopadu 
2017. Vstup na  všechny akce je 
zdarma. V  rámci našeho kraje je 
pozvání na následující přednášky. 
V pondělí 6. listopadu 2017 od 13 
a 15 hodin - Nové poznatky o vli-
vu znečištěného ovzduší na zdra-
ví populace, kterou pořádá Ústav 
experimentální medicíny AV ČR 
a  to v  Litvínově v  schole Huma-
nitas. Další poutavou přednášku 

jak přesně postupovat při podává-
ní svého projektu, aby jejich nápad 
měl co největší šanci na  úspěch.
Podrobný postup k  úspěšnému 
podání a  přijetí projektu, a  také 
další důležité informace naleznou 
zájemci na  webových stránkách 
projektu Tvoříme Děčín. „Podání 
svého projektu je jen první krok 
k  případnému úspěchu v  podobě 
realizace. Lidé si totiž sami roz-
hodnou, co vlastně město nako-
nec vybuduje. Důležité jsou tedy 
přesné a podrobné informace pro 
ty, kteří chtějí svůj nápad prosa-

dit. V  případě potřeby je možné 
se obrátit na  koordinátorku. Ta 
každému ráda poradí a  zodpoví 
veškeré dotazy,“ doplnila primá-
torka. Termín zahájení podávání 
projektů je od 3. listopadu do 15. 
ledna, následovat bude posou-
zení realizovatelnosti projektů. 
V březnu pak budou moci občané 
o  jednotlivých návrzích společně 
diskutovat, v dubnu proběhne hla-
sování a v květnu začnou realizace 
vybraných návrhů.

Nejstarší obyvatelka 
Ústeckého kraje oslavila 
105 let

Když se paní Marie Klímková 
z Kryr narodila do rodiny statká-
ře, psal se rok 1912. Na  obecním 
úřadě v Kryrech, kde nyní bydlí, se 
uskutečnila velká oslava jejích ne-
uvěřitelných 105. narozenin. Paní 

Pojďte zlepšit naše město
Již od  3. listopadu mohou lidé 

starší 15 let podávat návrhy na za-
jímavé projekty nebo akce pro 
město Děčín. Zastupitelé schváli-
li participativní rozpočet ve  výši 
5 milionů korun a  rozhodli tak 
část městského rozpočtu vyčlenit 
na zajímavé projekty občanů. Nyní 
je čas přijít se zajímavým nápa-
dem. Přesný postup a formulář pro 
podání projektu najdete na  webu 
www.tvorimedecin.cz. Jak to 
v  praxi funguje, si mohou děčín-
ští přijít poslechnout do  velkého 
sálu městské knihovny v  pondělí 
13. listopadu v 17 hodin. „Připra-
vili jsme setkání s koordinátorkou 
projektu, odborníky na participa-
tivní rozpočet a občany, abychom 
přesně vysvětlili principy a postu-
py při podávání projektů,“ řekla 
Marie Blažková, primátorka měs-
ta. Na setkání se zájemci dozvědí, 

můžete navštívit 7. listopadu 2017 
od 17 hodin - Mimozemský život: 
najdeme dříve my mimozemšťany, 
nebo oni nás?, pořádá ji Astrono-
mický ústav AV ČR a to v muzeu 
v  Lounech. A  poslední neméně 
zajimává přednáška s názvem Češ-
tina, slovníkář a slovník pořádaná 
Ústavem pro jazyk český AV ČR 
se koná od  10 hodin 8. listopadu 
na  Gymnáziu a  Střední odborné 
škole v Klášterci nad Ohří.

Volby v našem kraji
Ústecký kraj - v  1  046 voleb-

ních okrsků vhodilo do urny svůj 
hlas 341  783 lidí. Při posledních 
volbách do  poslanecké sněmov-
ny v  roce 2013 dorazilo k  urnám 
51,69% kdy letos to bylo o  něco 
více 52,38%. V  Ústeckém kraji 
to je 13 jmen která půjdou za náš 
kraj do sněmovny. S největším po-
čtem hlasů je to hnutí ANO 2011 
se jmény Richard Brabec (ministr 
životního prostředí), Jan Richter 
(krajský zastupitel), Jaroslav Bžoch 

(krajský zastupitel), Eva Fialová, 
Pavel Růžička, Tomáš Kohoutek 
a  Jan Schiller. Za  KSČM Hana 
Aulická Jírovcová (poslankyně). 
Z  hnutí Piráti Mikuláš Piksa. 
Za  SPD Tereza Hyťhová (krajská 
zastupitelka) a  Monika Jarošová. 
Za  ODS Karel Krejza a  za  ČSSD 
Jaroslav Foldyna (současný ná-
městek hejtmana pro komunikaci 
s vládou ČR a státnimi orgány).

ních dětí až po  dospělé slečny. Po-
stoloprtské mažoretky rovněž re-
prezentují skvělé sólistky, které patří 
ke  špičce v  mažoretkovém sportu 
v disciplínách solo/duo.

Týden vědy a techniky
Týden vědy a  techniky Akade-

mie věd ČR je největší vědecký 
festival v  České republice, který 
zahrnuje přednášky, výstavy, dny 
otevřených dveří, dokumentární 
filmy, workshopy, vědecké kavár-
ny a  mnohé další aktivity napříč 
celou republikou i všemi vědecký-
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Klímková je nyní zřejmě nejstar-
ší obyvatelkou Ústeckého kraje. 
Mezi gratulanty nechyběl hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubení-
ček, starosta Kryr Miroslav Brda, 
členové rodiny a její dvě ošetřova-
telky.

Teplický Cimes - dny 
židovské kultury

Již po sedmé pořádá v listopadu 
spolek Ulpan dny židovské kul-
tury  Teplický Cimes s tímto pro-
gramem. Obchod na Korze, diva-
dlo - 7. 11., 19:30 Zahradní dům 
Teplice. České židovské osobnosti, 
přednáška - 9. 11., 18:00 Krušno-
horské divadlo, kavárna.  Jak se 
jí v  Izraeli?, přednáška  - 11. 11., 
17:00 Hotel Giovanni Giacomo, 
zimní zahrada. Židovská tématika 
v českém hraném filmu, přednáš-
ka - 14. 11., 18:00 Fokus kafe Tep-
lice. Na konci světa doleva (Izrael, 
Francie), film - 15. 11., 20:00 Kino 
Květen Teplice. Cimbálová muzika 
Capella, koncert a ochutnávka ko-
šer vína z Chrámců  - 19. 11., 17:00 
Regionální muzeum v  Teplicích, 
Rokokový sál. Současný stát Izrael, 
přednáška - 22. 11., 12:50 Gymná-
zium Teplice a  v  17:30 Regionál-
ní knihovna Teplice. Amsterdam 
Klemzer Band (NL), koncert - 25. 
11., 20:00 KNAK Teplice. Více na-

krajiny narušené těžební činností. 
Stanislav Štýs (*1930) je rovněž 
prvním laureátem Ceny hejtmana 
Ústeckého kraje, kterou obdržel 
v roce 2012. Je autorem 330 pub-
likací věnovaných zejména rekul-
tivaci krajiny po  těžební činnosti. 
Osobně vytvářel projekty rekulti-
vací a působil jako vedoucí revír-
ní ekologie Severočeských dolů 
v Mostě.

Výtvarná soutěž Namaluj 
svého anděla

Téma 6. ročníku je Každý jsme 
anděl s  jedním křídlem – aby-
chom vzlétli, musíme se obe-
jmout. (Luciano De Crescenzo).
Křesťanská tradice chápe anděla 
jako duchovní bytost - osobu 
bez hmotného těla. Jeho hlavní 
vlastností je, že je ze své podsta-
ty dobrý. V minulosti byli andělé 
pro výtvarníky inspirací k  vy-
tvoření mnoha uměleckých děl 
-  především jako ochránci a no-
sitelé dobrých zpráv. Současný 
člověk má na mnohé skutečnosti 
jiný pohled. Nabízíme vám pří-
ležitost ztvárnit svoji představu 
anděla.  Soutěží se ve třech kate-
goriích - děti předškolního věku, 
žáci 1. stupně ZŠ a žáci 2. stupně 
ZŠ, studenti a dospělí. Organizá-
torem soutěže je Salesiánské stře-
disko Štěpána Trochty Teplice.  
Více informací na  www.teplice.
sdb.cz a  facebookových strán-
kách Salesiánského střediska Ště-
pána Trochty.

jdete na  www.teplicky-cimes.cz  
nebo  www.ulpanteplice.cz.

Státní vyznamenání pro 
Stanislava Štýse

V  den státního svátku 28. 10. 
2017 udělil prezident Miloš Ze-
man ve  Vladislavském sále Praž-
ského hradu státní vyznamenání 
39 osobnostem. Za zásluhy o  stát 
v  oblasti vědy udělil prezident 
České republiky medaili Za záslu-
hy I. stupně Ing.  Stanislavu Štý-
sovi, DrSc., lesnímu inženýrovi 
a odborníku na životní prostředí, 
konkrétně na  rekultivace po  těž-
bě hnědého uhlí nebo na ochranu 

Vichřice také v Mostě napáchala škody. Jednou z největších škod víken-
dové vichřice na konci října je zničení dřevěného pravoslavného kostela 
v Mostě - na snímku. Na území města bylo vyvráceno několik stromů, po-
škozeny byly části střech, to se týká například i dvou základních škol, zim-
ního stadionu a knihovny. „Jsem opravdu rád, že si přírodní živel v našem 
městě nevybral žádnou daň v podobě lidského života. Rád bych poděkoval 
strážníkům městské policie a pracovníkům technických služeb, kteří včera 
nehledě na počasí odstraňovali následky prudkého větru,“ řekl v pondělí 
primátor Jan Paparega

(zdroj: www.mesto-most.cz)
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Otevření Burger Kingu
Už víte jak chutná šťavnatá porce mňam „hambáče“ u nás v Ga-

lerii? My ano! V pátek 27.října jsme slavnostně otevřeli novou pro-
dejnu Burger King a že fronta k pultu nebyla malá! Po slavnostním 
přestřižení pásky a přípitku se vše roztočilo a příjemný personál 
se dal do své práce. První zákazníci zasytili svá bříška zdarma 
a povyku pro hamburgery nebylo málo! Naše jídelní zóna se tím-
to bezva zaplnila a Burger King vítá všechny hladovce . Plátek 
čerstvého hovězího z grillu a zeleninkou od českých dodavatelů, 
zkuste a přesvědčte se sami. Zahřešit si v americkém stylu není 
občas od věci. A pokud byste měli extra výčitky co se diety týká, 
tak šup do UGO fresh baru, který je hned naproti a vše jistě vyba-
lancuje svými ultra zdravými a lahodnými nápoji.

Tradiční slet andělů
18. listopadu od 17 hodin

Již po čtvrté se listopadová Galerie obléká do zimního a světel-
ného hávu. Nabídne Vám příjemnou divadelní podívanou. A oč že 
letos půjde? Doslova „vymazlená“ divadelní scéna se světelnými 
efekty a hlavně poutavý zimní příběh v podání divadla Petra Sto-
laře! Nechte se na chvíli vtáhnout do příběhu, kde ožívají krušno-
horští permoníci, lesní víly, kouzelné bytosti a hlavně spousta vá-
nočních andílků. Galerie celý rok čeká na své andělské světélko. 
Dočkáme se jej z nebes i letos? Možná ano, ale to jen díky VÁM. 
Proto jej přijďte přivolat a shlédnout tradiční přílet anděla.

Zábava a dobroty pro děti i dospělé, slavnostní ohňostroj a pri-
ma atmosféra v srdci Teplic! To vše 18. listopadu od 17:00 hodin 
na náměstí Svobody. Těšíme se na Vás!

Hurá BONVIVÁN!
Co je Bonviván? Řešení pro vaší mňam snídani i svačinku. Ham-

burgery to v Galerii nekončí  a co se chuťových pohárků týká, tak 
se naše-vaše obchodní centrum pěkně rozrůstá a rozrůstat bude 
i nadále. Bistro se bude nacházet u vstupu z Alejní ulice, již nyní 
můžete zaznamenat stavební úpravy, které jsou v plném proudu. 
Více o jeho konceptu a informace ohledně otevření poskytneme již 
brzy na našich webových stránkách.

Skvělý tip na dárek - Dárkové poukázky OC Galerie 

Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí... 
Už jste se zamýšleli, čím letos potěšit své blízké? Naše dárková poukázka 
může být skvělým řešením. Poukázky lze pořídit na novém kulatém stánku 
informací na hlavní pasáži v hodnotách 100,- 200,- či 500,- Kč nebo objed-
nat online.

Více informací na stránkách www.galerieteplice.cz.



 www.galerieteplice.cz www.galerieteplice.cz
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Kde nás najdete?
 Galerie Teplice
 Náměstí Svobody 3316
 415 01 Teplice

Otevírací doba:
 Parkoviště:  08.00 - 22.00
 Obchody:  09.00 - 21.00
 SM Korzo:  08.00 - 22.00
 Kino:  Po-Pá 13.00 - 22.00
  So-Ne 10.00 - 22.00

Parkování 
 PO - PÁ  3 hod. zdarma
 SO - NE  5 hod.zdarma

 400 parkovacích míst

Tel.: +420 417 968 102

E-mail: info@galerieteplice.cz
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Nemáte vlastní byt?
Bydlíte u rodičů a už toho máte dost?
Bydlíte v podnájmu a za Vaše peníze
si pronajímatel vylepšuje svůj vlastní
rozpočet? 

Máme pro Vás řešení!
Nabízíme byty o různé velikosti v různých nadzemních 
podlažích, každý si vybere. Ve všech bytech je instalováno 
měření na dodávku vody a tepla, přípojky na kabelovou 
televizi, plastová okna, domovní přístup a jízda výtahem 
na čipy, standardní výbava bytů.

Nemáte peníze na pořízení
družstevního bytu v plné výši? 

Nevadí!
Pro každého nalezneme finanční řešení, jak si pořídit 
vlastní byt. 
Výše družstevního podílu již od 1.000,- Kč/m2. 

Okresní stavební bytové družstvo Teplice
Střední 1057/11, 415 01 Teplice

Tel. 417 554 984 • podatelna@osbdtp.cz
www.osbdtp.cz

T1185046



V Teplicích v prostorách Domu kultury se ve dnech 15.-16. 
listopadu 2017 uskutečnila regionální přehlídka středo-

školského vzdělávání pod názvem Šance 2017. Tato akce byla 
určena pro žáky 9. tříd základních škol, žáky ze čtvrtých roč-
níků osmiletých gymnázií a žáky ze speciálních škol. 

Šance 2017 

Stovky žáků s rodiči i učiteli se v Teplicích inspirovali na Šanci 2017

primátora Radka Růžičková spolu 
s  ředitelkou teplického pracoviště 
Úřadu práce Martinou Bečvářo-
vou. 

Letošního ročníku se zúčast-
nilo 25 vystavovatelů. Zástupci 
ze středních škol u  svých stánků 
poskytovali potřebné informace 
o  své střední škole, ukázky svých 
prací a předváděli své dovednosti 
zájemcům o studium. 

Na  akci byli také přítomni zá-
stupci Informačního a  poraden-
ského střediska k  volbě povolání, 
Kontaktního pracoviště ÚP ČR 
v Teplicích. Podávali zde informa-
ce k fungování trhu práce i k mož-
nostem jak se na  tomto trhu ori-
entovat, včetně profesí a vzdělání, 
které tento trh v té které době ak-
ceptuje a vyžaduje a které vzdělání 
zde chybí, nebo je naopak přeby-
tečné.

Uspořádání letošní přehlídky se 
setkalo s  velkým ohlasem od  ná-
vštěvníků, kteří své dojmy zapiso-
vali do návštěvní knihy. Návštěvní-

ci se také vyjadřovali do připrave-
ných anket, ze kterých vyplynulo, 
že by velmi uvítali podobnou akci, 
na které budou přítomni i zaměst-
navatelé z našeho regionu. Organi-
zátoři akce Šance 2017, flexibilně 
zareagovali a  již nyní připravují 
představení nejdůležitějších za-
městnavatelů trhu práce na  Tep-

licku, které by se mělo uskutečnit 
na jaře v příštím roce. 

Výběr budoucího povolání je 
pro dospívající žáky první důležité 
rozhodnutí.

Popřejme jim tedy, ať je toto 
rozhodnutí správné a  buďme jim 
v  rozhodování co nejvíce nápo-
mocni.

Pořadatelem Šance byla Hote-
lová škola, OA a  SPŠ v  Teplicích, 
Střední škola stavební a  strojní 
Teplice, Střední škola AGC a.s. 
spolu s  Gymnáziem a  SPŠ v  Du-
chcově ve  spolupráci s  ÚP ČR, 
Krajskou pobočkou v  Ústí nad 
Labem, Kontaktním pracovištěm 
v Teplicích.

I  letos budoucím středoškolá-
kům, učňům a také jejich rodičům 
pomohla tato přehlídka v  rozho-
dování kam dál od  1. září 2018, 
volba povolání je totiž důležitým 
a  nelehkým okamžikem, který 
může ovlivnit pracovní zařazení 
a tím celý život mladého člověka. 

Zahájení veletrhu se zúčastnil 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček, který velmi pozitivně 
hodnotil cíl akce a vyslovil přání, 
aby si žáci vybrali místo svého po-
volání v Ústeckém kraji. Hejtmana 
doprovázela na  akci vedoucí od-
boru školství, mládeže a  tělový-
chovy KÚÚK paní Dagmar Wai-
cová a také náměstkyně teplického 

OU KANINA - ODBORNÉ UČILIŠTĚ
PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM A STŘEDNĚ 
TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Jsme speciální střední škola se zaměřením na žáky ze škol 
speciálních a na žáky ze škol základních, u kterých jsou zjištěny 
speciální vzdělávací potřeby. Ubytování žáků zajištěno na internátu 
v místě školy v malebném prostředí CHKO Kokořínsko.

Uchazeč o studium musí splňovat tyto podmínky:
• Splněná povinná školní docházka.
• Doporučení z PPP nebo SPC.
•  Žáci ze ZŠ speciálních, žáci ze ZŠ s SVP, žáci se 

zdravotním postižením.

Nabízíme tyto studijní obory:
• 41-52-E/01  Zahradnické práce
• 65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby
• 75-41-E/01  Pečovatelské služby
Tříleté studijní obory zakončené výučním listem.

Kanina 57, 277 35 Kanina tel.: 315 693 141
www. oukanina.cz  e-mail: info@oukanina.cz
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NABÍDKA ŠKOL 9

ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270
nabízí ve školním roce 2018/2019

tyto učební obory:

denní forma vzdělávání
7862C02  Praktická škola dvouletá (2 roky)
6651E01  Prodavačské práce (3 roky, výuční list)
6551E01  Stravovací a ubytovací služby (3 roky, výuční list)
2857E01  Keramická výroba (3 roky, výuční list) NOVÝ OBOR
7541E01 Pečovatelské služby (3 roky, výuční list) NOVÝ OBOR

kombinovaná forma vzdělávání
(pro dospělé, vhodné pro pracující):
6651E01  Prodavačské práce (3 roky, výuční list)
6551E01  Stravovací a ubytovací služby (3 roky, výuční list)

Dny otevřených dveří:

15. 11. 2017, 17. 1. 2018 od 10.00 do 16.00 hodin

Přijďte mezi nás!!!

Pro zjištění konkrétních informací nás kontaktujte:
e-mail: kaftan@zspskrupka.cz, tvrdikova@zspskrupka.cz

telefon: 417 861 390
webové stránky: www.zspskrupka.cz

facebook: @zsasskrupka

Elektromechanik pro chladicí a klimatizační techniku
•   tříletý učební obor, kvalifikace dle vyhlášky 50/1978, finanční 

podpora pro žáky od Krajského úřadu

Mechanik elektrotechnik pro chladicí a klimatizační 
techniku

•   čtyřletý maturitní obor s vyšším podílem odborného výcviku, 
kvalifikace dle vyhlášky 50/1978

Zemědělec - farmář
•   tříletý učební obor, řidičské oprávnění T, B, C zdarma, finanční 

podpora pro žáky od Krajského úřadu

Agropodnikání
•   čtyřletý maturitní obor, řidičské oprávnění T, B zdarma

UČEBNÍ A MATURITNÍ OBORY JSOU PROSTUPNÉ

Domov mládeže
a jídelna v areálu školy

PRAXE VE FIRMÁCH

www.szeskostelec.cz

DOD: 25. 11. 2017 a 12. 1. 2018

Střední škola zemědělská a ekologická 
a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, 
Kostelec nad Orlicí

T1162036

GYMNÁZIUM A SPŠ DUCHCOV, MASARYKOVA 12
Info o studiu na: www.gspsd.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Poláková
Tel.: 417 831 131, 417 835 252
 

DENNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V TECHNICKÝCH I VŠEOBECNÝCH MATURITNÍCH OBORECH
• GYMNÁZIUM
79 – 41 – K/81  Gymnázium, všeobecné osmileté studium (pro žáky z 5. tříd ZŠ)
79 – 41 – K/41  Gymnázium, všeobecné čtyřleté studium (pro žáky z 9. tříd ZŠ)

• STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
36 – 46 – M/01  Geodézie a katastr nemovitostí
36 – 45 – M/01  Technická zařízení budov
21 – 42 – M/01  Geotechnika
36-47-M/01  Stavebnictví (Architektura a interiérový design)

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU PŘI DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
31. 10. 2017 a 18. 1. 2018

Den otevřených dveří
4.-7. 12. 2017
a 13. 1. 2018 
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Měsíc listopad je svůj
Již za  dob Anglosasů byl celý 

měsíc listopad spojován s  kul-
tem mrtvých. V  tento čas má 
mít také svět živých ke  světu 
mrtvých nejblíže. Listopad rov-
něž oznamuje úplný konec úro-
dy a začátek zimy, temný pokles 
roku do  neplodnosti nejchlad-
nějších měsíců. Obdobně nás 

a měsícem s vůbec nejvyšší čet-
ností vichřic.

Listopad potom charakterizu-
jí i  četné pranostiky: „Listopad 
z  mlhy, jinovatky, deště, sněhu, 
sucha a bláta předzimou k zimě 
přichází. Listopad na  strakaté 
kobyle jezdí. Listopad krátké 
dny a dlouhé noce mívá, slunce 
se jen málo usmívá. Listopad 
někdy sněží a někdy jen tak lis-

ných dobách tomu ovšem bý-
valo jinak. V  předvečer svátku 
Dušiček - l. listopadu na  všech 
svatých, se obvykle vždy schá-
zela celá rodina a  vzpomínala 
na své předky, neboť se věřilo, že 
právě v tento den opouštěly duše 
zemřelých hřbitov a  přicházely 
domů. K  tomu patřilo i  dodnes 
praktikované zapalování svíček, 
jenže dříve se zapalovaly též 
v  oknech domů, aby duše našly 
snáze cestu. Zároveň se zatopilo 
v peci, aby se dušičky mohly oh-
řát a posilnit se jídlem, které se 

kem, aby si duše, které v ten den 
vystupovaly z  očistce, mohly 
ochladit své rány. Snad s  tím 
souvisí i  husté mlhy z  počátku 
listopadu, které se nám sice dnes 
zvláště na silnicích vůbec nelíbí, 
ovšem právě ty byly na dušičky 
přímo žádoucí.

K jednomu ze zvyků u nás, ale 
i v dalších částech západní Evro-
py, patřilo zvláštní pečivo, které 
hospodyně počátkem listopadu 
tradičně pekly a  nazývaly „du-
šičky“. V  našich zemích se pak 
též uchytil název „boží kosti“. 
Takovéto pečivo se potom roz-
dávalo dětem, pocestným a chu-
dým lidem. K tomuto kultu mrt-
vých patřily ovšem i jiné, dávno 
zapomenuté zvyky, například 
tzv. „umrlčí prkna“, ale i  další 
tradice a zajímavosti.

Vzpomínka na setkání 
s paní Květou

S  mojí oblíbenou herečkou 
Květou Fialovou mě seznámila 
moje kamarádka - herečka Lea 
Čihákovová z  Krušnohorské-
ho divadla v  Teplicích, která se 
s Květou Fialovou znala a přáteli-
la již od svých studií na brněnské 
DAMU.  (Pokračování na str. 12)

ZASTAVENÍ

LISTOPADOVÁ
NOSTALGICKÁpak prožitky smrti uvádějí ze ži-

vota do temné země stínů.
V  prvých dnech listopadu 

končí tzv. velké vegetační obdo-
bí, což je časový úsek roku s prů-
měrnou denní teplotou 5 stupňů 
Celsia a vyšší. V našich přírod-
ních podmínkách skončení vel-
kého vegetačního období prak-
ticky znamená nástup zimní 
vegetační stagnace. S  teplotním 
charakterem tohoto měsíce úzce 
souvisí i to, že na podstatné čás-
ti našeho území připadají prvé 
dny se sněhovou pokrývkou 
právě na listopad. Listopad v na-
šich přírodních podmínkách 
vykazuje ze všech měsíců v roce 
vůbec největší oblačnost a  nej-
menší počet tzv. jasných dnů. 
Listopad je také v  dlouholetém 
průměru po  prosinci druhým 
nejmlhavějším měsícem roku 

tí těží. Listopadové mlhy zhasí-
nají slunce. Listopadové slunce 
na zemi nevidí. Listopadový vítr 
slunce polyká.“

Tajuplné tradice dušiček
Tradice křesťanského svátku 

Dušiček, které si připomínáme 
2. listopadu, jsou už hodně staré. 
Vůbec poprvé se o  jejich oslavě 
dozvídáme roku 998 ve Francii. 
Od  11. do  13. století se potom 
tato památka rozšířila i  do  dal-
ších zemí a  od  14. století zdo-
mácněla v  Římě. Ke  každému 
tradičnímu svátku patří různé 
zvyky a  obyčeje, přičemž jedi-
ným, který vydržel až dodnes, 
je rozsvěcování svíček. V  dáv-

pro tento účel ponechávalo přes 
noc na stole.

Tradice rozsvícených lam-
piček a  svíček přežila na  všech 
hřbitovech, třebaže oněch zvy-
ků z  lidového prostředí bývalo 
mnohem více. Tak třeba 2. lis-
topadu kropili lidé hroby mlé-





(Pokračování ze strany 10)
Když jsem byl o  jednom ví-

kendu Leou Čihákovou pozván 
na  její chalupu do  Chřibské 
v severních Čechách, domluvila 
Lea Čiháková návštěvu u  Kvě-
ty Fialové, která do  Chřibské 
též na  svoji chalupu jezdila. 
A  tak jsme se všichni tři, tehdy 
u  paní Květy sešli. Toto setkání 
na  mě učinilo nesmírně krásný 
hluboký dojem. Tehdy jsem si 
uvědomil, kolik energie a vyrov-
nané pohody vyzařuje z  Květy 
Fialové, této éterické křehké 
ženy s  blankytným důvěřivým 
úsměvem. Stejně obdivuhodně 
na mě zapůsobilo, s jakou samo-
zřejmostí dokáže jednat s lidmi, 
které nikdy předtím neviděla, 
zbavit je zábran, rozpaků a  na-
vazovat s  nimi úzký kontakt. 
Její nekomfortní postoj i životní 
nadhled působil až fantasticky 
k tomu, že žila ve svém jedineč-
ném vlastním světě. Po  našem 
prvním setkání následovala dal-
ší a další, až se z nás stali přátelé. 
Od  té doby jsme pak hovořili 
o  veškerých věcech, především 
o  těch mezi nebem a  zemí, již 
zcela otevřeně. Nostalgický mě-
síc listopad s  tradicí dušiček je 
pak jako stvořen k  tomu, aby-
chom si některé z myšlenek Kvě-
ty Fialové připomněli.

Berete život vážně?
„Život je krásný, i  když plný 

bolesti. Ale i ta je přece součástí 
života a nesnesitelná je naše bo-
lest jen tehdy, když si ji sami při-
pustíme. Člověk by proto neměl 
brát život tak vážně a  důležitě, 
jak to mnoho lidí dělá.“

Vzal vám život nějaké iluze?
„Ne, žiju jen v iluzích. A všech-

ny mi zůstávají. Asi jsem si dobře 
vybrala.“

Věříte na osud?
„Samozřejmě. Osud má 

v  podstatě člověka rád. A  proto 
nesmíme proti němu brojit. On 
dá prostě úkol a  pak nás po-
zoruje, jak jej plníme. Je třeba 
sto možností, jak splnit to, co 
nám připraví, a ostatní už je jen 
na  nás. Když je člověk vstřícný 
a  smířlivý, tak ten osud je milý 

a  myslí to s  námi dobře. Já mu 
tedy strašně věřím.“

Negativním pocitem člově-
ka na  jeho cestě životem bývá 
nezřídka strach. jak je třeba se 
s ním vyrovnávat?

„Chceme-li zahnat strach, mu-
síme vědět, že sídlo strachu je 
v našem srdci, ne v rukou toho, 
koho se bojíme. Když naše svo-
boda ztratí svá pouta, stane se 
sama poutem ještě větší svobo-
dy.“

Dokážete vnímat auru, kte-
rou člověk vyzařuje?

„Každý člověk vyzařuje urči-
tou auru, a protože mám výho-
du, že mi celoživotně vychází 
nejrůznější předtuchy. Objeví se 
mi před očima třeba i  kratičký 
obraz nějakého budoucího děje. 
Promítnu si události, které se 
pak v podvědomí propojí s tím, 
co se musí stát, aby k  té které 
záležitosti došlo. Podle toho se 
zařídím. Nepřipadá mi to nijak 
mimořádné, žiju s  tím už dlou-
ho, abych si na  své předtuchy 
zvykla. Co vidím a  prožívám 
neodmítám, naopak, všechno 
přijímám s otevřenou náručí. Co 
cítíme, vidíme, vnímáme, to je 
přece i část nás samých. Je třeba 
se vnímat víc! Lhostejnost je po-
lovina smrti.“

Přemýšlela jste často o smrt?
„Samozřejmě, že ano. Ale 

smrti se nebojím, jsem propoje-
ná s maminkou i dalšími přáteli. 
Zůstávám s  nimi stejně jako se 
svou rodinou. Nemám rozhraní 

mezi blízkými lidmi, kteří jsou 
naživu a mezi těmi, kteří zemře-
li. Fakt smrti mě nemate.“

Domníváte se tedy, že z  člo-
věka tady i po jeho smrti něco 
zůstává?

„Jsem o tom dokonce přesvěd-
čena. Zlá i dobrá myšlenka, kte-
rá se může vrátit třeba i za deset 
let, bude kolem nás kroužit jako 

kolem magnetu a v určitém oka-
mžiku se v něčem někde odrazí.“

Věříte tedy i na převtělování?
„Věřím a  jsem přesvědčena, 

že člověk existuje neustále nejen 
na  této planetě, ale ještě i  v  ji-
ných světech. Vím docela jistě, 
že se jednou setkám se svou ma-
minkou, protože i po smrti mně 
dodává energii, když ji potřebu-
ji. Určitě se za nějaký čas znovu 
narodím a  je mi lhostejné, kým 
nebo čím budu. Mívám i v  tom 
předtuchy, takže budoucí děj 
v podobě obrazu uvidím. Možná 
jen na  okamžik, ale uvidím ho. 
No, není to báječné?“ 

Co považujete v životě za dů-
ležité?

„Když člověk věří v  osud, tak 
může být šťastný. Hlavně se ne-
smí zhýčkat ani si ulevovat. Ji-
nak je důležité, aby člověk nebyl 
na ničem závislý. Ani na alkoho-
lu, na  kouření nebo na  něčem 
jiném a  zachoval si pozitivní 
myšlení. Tím zůstane vlastně 
svobodný.“ Pavel Kovář  

DARUJTE ZDRAVÍ
SLEVY30-70%

na všechny dioptrické obruby
a sluneční brýle!

Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz.

V Ústeckém kraji nás najdete v těchto pobočkách:
Teplice - Krupská 13, Chomutov - Ruská 18, 
Děčín - Tyršova 5, Most - tř. Budovatelů 3275, 

Ústí nad Labem - Mírové nám. 24  
Těšíme se na vás!

Fokus-2017-kampan-08-inzerce-Regio-mesicnik-95x129mm-TISK.pdf   1   30.10.2017   13:43:47
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golfbarbora.cz

Symbolismus,
surrealismus a patafyzika
v dílech výtvarníka
PAVLA KREMLA

Slavná žena M. Simpsonová

Letní dvoudenní maraton módy Czech Fashion Week Teplice 2017 doplnil výstavou ze své 
tvorby výtvarník Pavel Kreml. Teplický rodák žije a pracuje v nedalekých Novosedlicích. Kromě 
olejomalby, která v jeho tvorbě jako malířská technika převažuje, se věnuje knižním ilustracím 
a vytváří obaly pro hudební nosiče. Patří k zakládajícím členům výtvarné skupiny „Terč“, která je 
ovlivněna patafyzikou, jejímž duchovním otcem je francouzský spisovatel Alfred Jarry. Symbolis-
mus, surrealismus a již zmíněná patafyzika jsou hlavní umělecké metody, které se v jeho pracích 
setkávají a prolínají. Platí to zejména o volné tvorbě, ale i v zakázkách. Za svoji tvorbu obdržel 
několik ocenění, z nichž nejvýznamnější je Cena ministra kultury České republiky a cena Euro-
pean Prize for fine arts by European Union of Arts. Jeho výstavu vybraných prací ocenil i světově 
uznávaný módní návrhář Osmany Laffita.

Pavel Kreml a Osmany Laffita

Pěnička a paraplíčko

Rolls je bůh
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PEUGEOT 208 1.2 PureTech 82k ACTIVE
Předváděcí vůz - ihned k odběru 
Barva: Orange Power 
Do provozu: 7/2017 Najeto: 2 000 km
Výbava: ABS, ESP, ASR, 6x airbag, tempomat,
autorádio s dotyk.obrazovkou, USB, Bluetooth, 
LED denní světla, centrál, parkovací asistent
klimatizace, hliníková kola AZOTE, personalizace
Mentol white, kožený volant, zatmavená zadní skla.
Ceníková cena včetně doplňků: 361 800 Kč
CENA VOZU: 288 000 Kč

PEUGEOT 301 1.6 16V 115k ALLURE
Předváděcí vůz - ihned k odběru 
Barva: Šedá Moka 
Do provozu: 2/2017 Najeto: 5 000 km
Výbava: ABS, ESP, ASR, 4x airbag, LED denní 
světla, tempomat, autorádio, dotyk. displej 7“,
USB, HF Bluetooth, navigace 3D, Mirror Screen
el. stahování všech skel, vyhřívaná sedadla, 
zadní park. kamera, al kola, metalíza.
Ceníková cena včetně doplňků: 393 500 Kč 
AKČNÍ CENA: 349 000 Kč

PEUGEOT 308 1.2 PureTech 110k ACTIVE
Předváděcí vůz - ihned k odběru 
Barva: Červená Ultimate 
Do provozu: 1/2017 Najeto: 4 000 km
Výbava: ABS, ESP, ASR, 6x airbag, LED den. světla
tempomat, autorádio, navigace, USB, HF Bluetooth, 
vyhřívaná sedadla, př. a zadní park asist, kamera , 
dvouzónová klimatizace, aut. světla a stěrače, 
al. kola QUARTZ 16“, perleťový lak.
Ceníková cena včetně doplňků: 479 900 Kč
AKČNÍ CENA: 410 000 Kč

K MODELŮM 208, 2008, 308 A 301 PŘI FINANCOVÁNÍ S PEUGEOT FINANCE NAVÍC JAKO BONUS
ZIMNÍ PNEUMATIKY ZDARMA!

AUTO DAKAR s.r.o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Srbická 474, 415 10 Teplice, tel.:  777 144 762, 777 144 790, 777 144 763
www.autodakar.cz 

Předváděcí vozy

PEUGEOT
ihned k prodeji

AUTO DAKAR

PEUGEOT 2008 1.2 110k GT LINE 
Předváděcí vůz - ihned k odběru     
Barva: Červená Ultimate  
Do provozu: 1/2017 Najeto: 3 000 km
Výbava: ABS, ESP, ASR, 6x airbag, LED denní
světla, rádio s dot.obrazovkou, USB, Bluetooth,  
dešťový a světelný senzor, el. ovládaná, vyhřívaná
a sklopná zrcátka, zadní park. asistent, dvouzónová
klima, Grip Control, 17“ al. kola ERIDAN
Ceníková cena včetně doplňků: 510 000 Kč
AKČNÍ CENA: 415 000 Kč

PEUGEOT 308SW 1.2 PureTech 130k ALLURE
Předváděcí vůz - k odběru v listopadu 
Barva: Modrá Magnetic 
Do provozu: 8/2017 Najeto: 3 000 km
Výbava: ABS, ESP, ASR, 6x airbag, Pack Safety
tempomat, autorádio, navigace, USB, HF Bluetooth, 
přední a zadní parkovací asistent + park. kamera, 
dvouzónová klimatizace, světla Full LED Technology
al. kola QUARTZ 16“, metalický lak.
Ceníková cena včetně doplňků: 643 500 Kč
AKČNÍ CENA: 540 000 Kč

PEUGEOT 2008 1.6 BlueHDI 100k ALLURE
Předváděcí vůz - ihned k odběru 
Barva: Bílá Banquise 
Do provozu: 6/2017 Najeto: 6 000 km
Výbava: ABS, ESP, ASR, 6x airbag, LED denní
světla, rádio s dot.obrazovkou, USB, Bluetooth, 
dešťový a světelný senzor, el. ovládaná, vyhřívaná
a sklopná zrcátka, zadní park. asistent, dvouzónová
klima, Grip Control, 16“ al. kola ERIDAN
Ceníková cena včetně doplňků: 516 000 Kč
AKČNÍ CENA: 435 000 Kč

PEUGEOT 308SW 1.6 BlueHDI 100k ACTIVE
Předváděcí vůz - ihned k odběru 
Barva: Červená Ultimate 
Do provozu: 10/2016 Najeto: 14 000 km
Výbava: ABS, ESP, ASR, 6x airbag, LED den. světla
tempomat, autorádio, navigace, USB, HF Bluetooth, 
přední a zadní parkovací asistent + kamera , 
dvouzónová klimatizace, aut. světla a stěrače, 
al. kola QUARTZ 16“, perleťový lak.
Ceníková cena včetně doplňků: 564 520 Kč
AKČNÍ CENA: 429 000 Kč

PEUGEOT 5008 1.6 BlueHDI 120k ALLURE
Předváděcí vůz - k odběru v listopadu 
Barva: Šedá Amazonit 
Do provozu: 8/2017 Najeto: 3 000 km
Výbava: ABS, ESP, ASR, 6x airbag, Grip control
tempomat, autorádio, navigace, USB, HF Bluetooth, 
přední a zadní parkovací asistent + kamera , 
dvouzónová klimatizace, světla Full LED Technology
al. kola Los Angeles 18“, metalický lak.
Ceníková cena včetně doplňků: 811 000 Kč
AKČNÍ CENA: 745 000 Kč

PEUGEOT BOXER L2H2 2.2 HDI 150k 
předváděcí vozidlo 
Barva: Bílá Banquise 
Do provozu: 10/2015 Najeto: 35 000 km
Výbava: ABS, ESP, ASR, airbag řidiče, denní světla
autorádio s USB, HF Bluetooth, klimatizace
el. ovládání všech oken a zrcátek, centrální zamykání
s dálkovým ovládáním. 
Objem ložného prostoru 11,5 m3, nosnost 1300 kg
Ceníková cena včetně doplňků: 936 000 Kč 
AKČNÍ CENA: 499 000 Kč

Ceny jsou včetně DPH



Když se řeknou slova „sport“ 
a  „Teplice“, patrně se jako první 
výsledek jejich spojení vybaví fot-
bal. Není se čemu divit, je to hra 
masová a  jako taková je v  pově-
domí většiny lidí. Ovšem bylo by 
chybou redukovat teplické spor-
tovní aktivity „pouze“ na  ten fot-
bal. Tento článek si klade upozor-
nit na zcela odlišný typ hry, a sice 
šach. Ten už z definice tak popu-
lární není, vždyť má pořád status 
hry královské, i přesto se mu však 
v Teplicích daří. Důkazem je mno-
haletá existence Šachového klubu 
Teplice a  jemu předcházejících 
klubů ještě z doby socialistického 
Československa. A  kdybychom 
pátrali po stopě, jakou Teplice za-
nechaly na poli mezinárodních ša-
chových turnajů, dostali bychom 
se až do  první republiky; v  roce 
1922 hostily Teplitz – Schönau 
světovou šachovou elitu v  rámci 
kongresu i  turnaje. (Znalci pak 
vědí, že český otisk na úrovni vel-
mistrů je ještě starší – to když Jára 
Cimrman zaznamenal v  partii 
proti Capablancovi první aut v dě-
jinách šachu).

Spletitá síť turnajů
Doby největší slávy jsou v tomto 

ohledu sice pryč (nikoliv snad ne-
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návratně), i tak ale ŠK Teplice vy-
niká, a  to početností svých členů 
(v rámci kraje je jedním z největ-
ších) stejně jako aktivitou: teplické 
barvy hájil a hájí na nejrůznějších 
turnajích. Může se to totiž zdát 
pro laika takřka neuvěřitelné, ale 
šach má právě tak velké množství 
soutěží jako ten příslovečný fotbal. 

Posuďte sami: turnaje mezinárod-
ní, národní, krajské přebory něko-
lika tříd, okresní přebory, turnaje 
náborové, k  tomu nepřeberné 
množství memoriálů… Kromě 
toho hrají muži a ženy zvlášť, nebo 
společně; existují turnaje pro spe-
cifické kategorie družstev jako 
jsou vysokoškoláci, mládež, senio-
ři… A to ještě musíme zmínit roz-
díly v  základních pravidlech hry: 
rozlišují se tzv. vážné partie, rapid 
šach (nebo také zrychlený šach, 
u nějž má hráč čas na tah jen mezi 
10 až 60 minutami) a v neposlední 
řadě šach bleskový (kde má na tah 
maximálně deset minut). Tohle 
všechno zastřešuje organizace 
FIDE, tedy mezinárodní šachová 
federace. Kdybychom si všechny 
ty existující turnaje, resp. jejich 
organizátory, představili jako ka-
meny na šachovnici, pak FIDE by 
byl králem – a  k  tomu současně 
královnou. Samotný ŠK Teplice by 
pak šlo patrně alegorizovat jako 
piona, nicméně jak vědí ti, co trá-
ví čas nad černými a  bílými poli, 
i s pěšci se vyhrávají hry.

Velká cena mládeže
Tepličtí šachisté pořádají něko-

lik turnajů a ty si v rámci kraje už 
vydobyly náležité renomé. Nej-

Fotografie z loňského vyhlášení vítězů listopadové Velké ceny. Na prvním 
místě družstvo ŠK Teplice. Zleva Radek Škuthan, Jan Václavík, Nikita 
Koval...  samozřejmě je to soutěž družstev čtyřčlenných a někdo tu chybí...
kapitán týmu Marek Piskač dohrál poslední partii a nemohl již čekat 
na slavnostní vyhlášení, je totiž výborným basketbalistou, pospíchal 
na basketbalový zápas.

Pohled ho hracího sálu loňského turnaje

Nad listopadovou šachovnicí

Velká cena mládeže

bližším kláním bude Velká cena 
čtyřčlenných družstev mládeže. 
Konat se bude 11. listopadu kde 
jinde než v  Teplicích, konkrétně 
ve  školní jídelně vedle gymnázia. 
Je to sice prostředí poněkud nein-
spirativní a  svou primární funkcí 
kontrastující s  takovou hrou, ja-
kou je šach, na druhou stranu má 
potřebné množství stolů. A  těch 
je opravdu zapotřebí, vždyť v po-
sledních letech se turnaje účast-
ní v  průměru 30 družstev. Když 
si toto číslo vynásobíme čtyřmi 
a  připočteme k  tomu další ná-
vštěvníky (ano, i  šachisti mají 
svoje fanoušky), je nasnadě, že jí-
delna má vhodné parametry. Jako 
zvláštnost Velké ceny lze uvést, že 
se může účastnit mládež nejen re-
gistrovaná (tedy oficiální členové 
oficiálních klubů), ale i  ta, která 
šachu holduje „mimo“ systém.

Jak už název turnaje napoví-
dá, jde o  setkání mladých šacho-
vých „nadějí“, které sdílejí zápal 
a  nadšení pro hru a  v  atmosféře 
gentlemanské rivality poměřují 
své schopnosti. A  těch schopnos-
tí je přitom celá řada, většinou 
z  kategorie kognitivních funkcí: 
koncentrace, analytické myšlení, 
operační paměť, předvídavost… 
Když to zobecníme, jedná se vlast-
ně o  takový stav mysli, jaký by-
chom si jen mohli přát u naší po-
litické elity. Toho se ale přeci jen 
nedočkáme; existují totiž studie, 
které popisují naprosto specifické 
myšlenkové pochody šachového 
hráče během partie. Pochody, kte-
ré už vlastně ani nepočítají nové 
možnosti podle vývoje hry, nýbrž 
které z  předem uloženého pamě-
ťového rejstříku vytáhnou ad hoc 
ten nejvhodnější tah (k  tomuto 
tématu doporučuji článek Co dělá 
šachového génia: inteligence, nebo 
paměť? v časopise Scienceworld, r. 
2008). Spíše tak z mladých teplic-
kých šachistů vzejde nový velmis-
tr, než nový státník – což by byla 
sice velká škoda pro stát, ale velké 
vítězství pro Teplice. Napomoci 
tomu může i  listopadová Velká 
cena čtyřčlenných družstev mlá-
deže.



ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

FAČR NABÍZÍ

Walking football = fotbal, který se hraje v chůzi! 
PRAVIDLA

Hráči
Věk: 60 let a více, muži i ženy
Doporučený počet 5+1, hraje se dle možností a dohody týmů 3-6+1
Maximální počet hráčů v týmu je 10

Hřiště
Čtvrtina fotbalového hřiště, minimálně 12x30 m a maximálně 40x20 m 
Hřiště bude vždy ohraničeno lajnami nebo vytyčovacími metami,
dle zvoleného rozměru
Branky: 3-5x2 m, doporučeno 5x2 m, brankové území 8x5 m

Utkání 
Hrací doba: 
2x 10 min (minimální doba utkání 2x 10 minut, může být dohodnuto i více)
Poločasová přestávka je maximálně 5 minut
Všechny volné kopy jsou nepřímé a musí být rozehrán

Zajištění hřišť v ČR zdarma pro tréninkové aktivity/minihřiště v ČR

Propojení se seniorskými organizacemi, které se seniorskému 
fotbalu - fotbalu v chůzi již věnují

Zapojení fotbalových odborníků v rámci celé ČR

Spolupráci s preventivními programy pro seniory

 

Sportovní hala v  Teplicích 
byla v  poslední říjnový den 
dalším místem, kde bylo mož-
né vyzkoušet si nový sport pro 
seniory, fotbal v chůzi (walking 
football). Akce byla zároveň 
i možností pro setkání s  teplic-
kými patrioty, mistry Evropy 
a hráči staré gardy FK Teplice Ja-

pořit organizace, které se věnu-
jí sportování seniorů a  mohou 
fotbal v chůzi začlenit do svých 
aktivit. V  ideálním případě pak 
mohou vznikat nové týmy, kte-
ré začnou pravidelně trénovat 
a v příštím roce se zúčastní kraj-
ských kvalifikací a  Mistrovství 
České republiky v  seniorském 
fotbale“ zaznělo z úst generální-
ho sekretáře Fotbalové asociace 
České republiky Rudolfa Řepky.

A  Michaela Veselá, manažér-
ka sociálních projektů FAČRu 
dodává ,,Těší mě zájem veřej-

Fotbal v chůzi přilákal do Teplic 
i mistry Evropy nosti a  také spolupráce se seni-

orskými organizacemi z  Tep-
lic i  Mostu. To že jsme mohli 
na akci přivítat i mistry Evropy 
byl pro všechny skvělý zážitek 
a pro seniory nejspíš i motivace 
do dalšího sportování.“ 

Vedle mužů si fotbal zahrálo 
také několik žen v  seniorském 
věku. A  názor jedné z  přítom-
ných seniorek: „Setkali jsme se, 
vyzkoušeli fotbal v chůzi a říká-

roslavem Melicharem a Přemys-
lem Bičovským. Potěšila také 
účast ikony teplického fotbalu 
Pavla Verbíře, nyní sportovního 
manažéra klubu HET ligy FK 
Teplice. Po shlédnutí propagač-
ního videa a  troše slov o pravi-
dlech si mohlo asi na tři desítky 
přítomných fotbal v  chůzi vy-
zkoušet na  ploše teplické spor-
tovní haly a stát se tak na chvíli 
spoluhráči fotbalových mistrů 
Evropy Melichara a Bičovského.

„Smyslem akce je představit 
fotbal v chůzi v Teplicích a pod-

me ano, to chceme. Je to dobrá 
sportovní činnost. Náhle se nám 
vybavila mladá léta a  vědomí, 
že něco vzrušujícího není ne-
návratně pryč. Můžeme znovu 
objevit pohyb a  aktivitu, kdy je 
třeba myslet, kombinovat, mů-
žeme opět najít požitek ze hry, 
možnost uspět a  mít radost.“ 
Říká Helena Voctářová z teplic-
kého Zájmového klubu Senior 
speciál.
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DUCHCOV
KULTURNÍ CENTRUM

9. listopadu v 15.00 hodin - Kulturní centrum
 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DUCHCOVA
 Veřejné zasedání.
14. listopadu v 17.00 hodin - klubovna KC
 DÁMSKÝ KLUB – 
 TVOŘENÍ PRO RADOST
  Pravidelné setkání žen, které vyrábějí zají-

mavé dárky a dekorace.
15. listopadu v 10.00 hodin - kino Lípa
 AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA
 Muzikálová pohádka pro děti.
  Hraje Soubor Metropolitního divadla Pra-

ha.
16. listopadu v 19.00 hodin - kino Lípa
  UŽ NIKDY SÁM
 Divadelní podzim Duchcov
  Divadelní hra, o  fenoménu dnešní doby, 

a to osamělosti lidí ve velkoměstech.
21. listopadu v 17.00 hodin - klubovna KC
 DÁMSKÝ KLUB – TVOŘENÍ PRO RADOST
 Pravidelné setkání žen.
21. listopadu v 17.00 hodin - Kulturní centrum
 TANEČNÍ PODVEČER 
 S KRUŠNOHORKOU
1.-31. prosince
 VÝSTAVA VÁNOČNÍCH STROMKŮ 
 DUCHCOVSKÝCH MŠ V KINĚ LÍPA 
3. prosince
 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
 VÁNOČNÍHO STROMU
3. prosince 
 VÝSTAVA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ
6. prosince
 VÁNOČNÍ SHOW S MICHALEM

KINO LÍPA
7. listopadu v 19.00 hodin
 GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ 
 Akční / sci-fi / thriller / USA. 
8. listopadu v 19.00 hodin
 ČÁRA 
 Thriller / drama / Slovensko / Ukrajina. 
9.-10. listopadu v 19.00 hodin
 VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 
 Krimi / drama / mysteriózní / USA. 
12. listopadu v 19.00 hodin
 ČTVEREC FILMOVÝ KLUB
 Drama / komedie / SWE / GER / DEN / FRA. 
14. listopadu v 19.00 hodin,
 THOR: RAGNAROK
  Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / 

USA.
15. listopadu v 19.00 hodin
 BAJKEŘI
 ČR / Rozverná letní komedie.
17. listopadu v 19.00 hodin
 LIGA SPRAVEDLNOSTI
  Akční / dobrodružný / thriller / fantasy / 

sci-fi / USA. 
19. listopadu v 19.00 hodin
 LIGA SPRAVEDLNOSTI 
  Akční / dobrodružný / thriller / fantasy / 

sci-fi / USA. 
21.-22. listopadu v 19.00 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
 Drama / komedie / ČR / SR. 
23.-24. listopadu v 19.00 hodin
 HRÁČI SE SMRTÍ
 Drama / horor / thriller / sci-fi / USA. 
26. listopadu v 19.00 hodin
 BAJKEŘI
 Rozverná letní česká komedie.
28.-29. listopadu v 19.00 hodin
 TÁTA JE DOMA 2
 Komedie / USA.
30. listopadu v 10.00 hodin
 BAJKEŘI BioSenio
 Komedie / ČR. 
30. listopadu v 19.00 hodin
 PADDINGTON 2

  Animovaný / komedie / rodinný / Velká Bri-
tánie / Francie. 

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
12. listopadu v 15.00 hodin 
 MAXINOŽKA 
 Animovaný / Francie / Belgie. 
19. listopadu v 15.00 hodin
  PŘÍŠERÁKOVI 
 Animov. / komedie / Německo / V. Británie. 
26. listopadu v 15.00 hodin
 MAXINOŽKA
 Animovaný / Francie / Belgie. 

bílina

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
8. listopadu v 18.00 hodin
 TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ
 K poslechu a tanci hraje skupina Mane.
12. listopadu v 15.00 hodin
 MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA
 Divadlo Matěje Kopeckého Praha.
  Pohádka o  tom, že vše jednou končí 

a něco nového zase začíná.
16. listopadu ve 20.00 hodin
 BLADE VS VAMPIRES
  Cílem skupiny je přinášet do  života žen 

vzrušení a  perfektní zážitky erotického 
nádechu.

18. listopadu ve 20.00 hodin
 KONCERT KAPEL
 SABRAGE, HOUPACÍ KONĚ, LAKE MALAWI.
29. listopadu v 18.00 hodin
 ZÁVĚREČNÝ TANEČNÍ VEČER 
 „VĚNEČEK“
11. prosince ve 20.00 hodin
 ANETA LANGEROVÁ
 TURNÉ NA RADOSTI 2017
  Koncert za  doprovodu kapely a  smyčco-

vého tria. 

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
25. listopadu v 15.00 hodin
 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
  Podrobný program bude na  samostat-

ných letácích či webových stránkách 
www.kcbilina.cz

DIGITÁLNÍ KINO
10. listopadu v 17.30 hodin
 VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 
 USA/ drama / krimi / mysteriózní / thriller.
 10. listopadu ve 20.00 hodin
 ČÁRA 
 Slovensko / Ukrajina / Česko. 
11. listopadu v 17.30 hodin 
 BAJKEŘI
 ČR / komedie.
11. listopadu, 20 hodin
 THOR: RAGNAROK 
 USA / akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi.
17. listopadu v 17.30 hodin
 LIGA SPRAVEDLNOSTI
 USA / akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi.
17. listopadu ve 20.00 hodin
 JIGSAW 
 USA / Kanada / horor / thriller.
18. listopadu v 17.30 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK 
 ČR / drama. 
18. listopadu ve 20.00 hodin
 SNĚHULÁK
 USA / krimi / drama.
19. listopadu v 15.00 hodin
 MAXINOŽKA 
 USA / animovaný / rodinný.
24. listopadu v 17.30 hodin
 TÁTA JE DOMA 2 
 USA / komedie.
24. listopadu ve 20.00 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
 ČR / drama

BÍLINA
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DŮM KULTURY
Mírové nám. 2950, tel.: 417 515 940

14. listopadu od 16.00 a 17.00 hodin
 O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLATECH
 Maňáskové divadlo. Klasická pohádka.
16. listopadu od 19.00 hodin
 Severočeská filharmonie Teplice
 2. ABONENTNÍ KONCERT CYKLU B
22. listopadu od 19.00 hodin
 HALINA PAWLOWSKÁ - 
 MANUÁL ZRALÉ ŽENY
  Chcete být obletovaná, krásná, věčně mla-

dá? Poslechněte si milostné příběhy, které 
vás inspirují, zasmějte se erotickým zku-
šenostem ostatních, samy se zeptejte na 
všechno, co vás zajímá a nechte si poradit!

23. listopadu od 19.00 hodin
 Severočeská filharmonie Teplice
 DNY ČESKÉ A NĚMECKÉ KULTURY
  Mimořádný koncert v rámci 19. Dnů české a 

německé kultury. PROGRAM: J.
30. listopadu od 19.00 hodin
 Severočeská filharmonie Teplice
 3. ABONENTNÍ KONCERT CYKLU A

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

6. listopadu v 17.30 a 20.00 hodin
 PARTIČKA
 Imrovizační show.
7. listopadu od 19.00 hodin
 FRANTIŠEK NEDVĚD a TIE BREAK: 
 VELKEJ FLÁM
  Turné k 70. narozeninám Františka Nedvě-

da.
8. listopadu od 16.00 hodin
 TANČÍME SE STAROU SEŠLOSTÍ
  Pod taktovkou Zdeňka Chocholouše zahra-

je v kavárně Krušnohorského maskaronu 
populární country a trampská kapela STARÁ 
SEŠLOST z Mostu.

10. listopadu od 19.00 hodin
 4000 DNŮ
  Humorné drama. Dramatický příběh napsa-

ný s anglickou lehkostí a humorem.
11. listopadu od 19.30 hodin
 VOJTĚCH DYK A B-SIDE BAND
  Po roční odmlce vyplněné přípravou a rea-

lizací Bernsteinovy mše se zpěvák Vojtěch 
Dyk a kapela B-SIDE BAND s bandleaderem 
Josefem Buchtou vrátí nakoncertní pódia. 

21. listopadu od 19.00 hodin
 ONDŘEJ HAVELKA 
 AND HIS MELODY MAKERS
  Patnáctičlenný orchestr (14 hráčů a 1 sólis-

ta) se zabývá autentickou interpretací po-
pulární hudby období raného a vrcholného 
swingu od počátku let třicátých až k raným 
létům čtyřicátým.

26. listopadu od 8.00 hodin
 O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI
  Velká činoherní podle klasického příběhu 

Boženy Němcové. 
27. listopadu od 19.00 hodin
 KLUB RVÁČŮ
  Dramatizace knižního bestselleru. Pro divá-

ky jedna z posledních příležitostí, jak spatřit 
legendární ústecké nastudování dramatiza-
ce románu, jehož úspěch dotvrdilo filmové 
zpracování.

28. listopadu od 19.00 hodin 
 DAVID KOLLER ACOUSTIC TOUR 2017
  Jeden z nejrespektovanějších českých mu-

zikantů se vydává za fanoušky, než se na 
sólové dráze lehce odmlčí kvůli závazkům 
ve znovu probuzené skupině Lucie.

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

6.-8. listopadu v 17.30 hodin
 HORA MEZI NÁMI
  Dobrodružný / Drama / Romantický / Thril-

ler / USA.
6.-7. listopadu od 20.00 hodin

 VŠECHNO NEJHORŠÍ
 Horor / Mysteriózní / Thriller / USA.
7. listopadu v 15.00 hodin
 TULIPÁNOVÁ HOREČKA
 Drama / Romantický / Velká Británie / USA.
8. listopadu od 20.00 hodin
 ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA
  Drama / Horor / Mysteriózní / Thriller / Velká 

Británie / USA / Irsko.
9.-10. listopadu v 17.30 hodin
 SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
 Komedie / Krimi / Mysteriózní / USA.
9.-10. listopadu od 20.00 hodin
11.-12. listopadu v 17.30 hodin
 VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
  Drama / Krimi / Mysteriózní / Thriller / USA / 

Malta.
11.-12.  listopadu ve 13.30 hodin
 MAXINOŽKA
 Animovaný / Belgie / Francie.
11.-12. listopadu v 15.30 hodin
 LEGO® NINJAGO® FILM
  Animovaný / Akční / Dobrodružný / Kome-

die / Rodinný / Fantasy / USA.

21. a 23.-24 listopadu od 20.00 hodin
 SNĚHULÁK
  Krimi / Drama / Thriller / Mysteriózní / Horor 

/ USA / Velká Británie / Švédsko.
22. listopadu od 20.00 hodin
 VÁŽENÝ OBČAN
 Drama / Komedie / Argentina / Španělsko.
23.-24. listopadu od 17.30 hodin
 VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
  Drama / Krimi / Mysteriózní / Thriller / USA / 

Malta.
25.-26. listopadu od 13.30 hodin
 MY LITTLE PONY FILM
  Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Ro-

dinný / Fantasy / Muzikál / USA / Kanada.
25.-26. listopadu od 17.30 hodin
27. listopadu od 20.00 hodin 
 LIGA SPRAVEDLNOSTI
 Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / USA.
25. listopadu od 17.30 hodin
 TÁTA JE DOMA 2
 Komedie / USA.
25.-26. listopadu od 20.00 hodin 
 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK

19. listopadu ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
19. listopadu v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + SLUNCE A ČLOVĚK
22. listopadu v 19.00 hodin
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ
26. listopadu ve 14.00 hodin
 Pohádka O PERSEOVI
26. listopadu v 19.00 hodin
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ
29. listopadu v 19.00 hodin
 MYTHOLOGIE ZIMNÍ OBLOHY

CAFÉ NOBEL:
  Další setkání se zajímavým tématem a zají-

mavou osobností vědy se uskuteční 16. 11. 
2017 od 18.00. Přednášet přijede pan Mgr. 
Tomáš Petrásek a téma zní Panspermie. Or-
ganismy v kosmu a život v meteoritech.

HVĚZDÁRNA
  JE Z DŮVODU REKONSTRUKCE PRO VEŘEJ-

NOST UZAVŘENA.

DĚČÍN

MĚSTSKÉ DIVADLO
8. listopadu v 19.00 hodin
 ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ 
 Divadelní společnost Háta.
9. listopadu v 19.00 hodin   
 VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU 
 Zápletková komedie.  
16. listopadu v 19.00 hodin
 DON JUAN
 Divadlo Pod Palmovkou. Trpká komedie.
19. listopadu v 15.00 hodin  
 ČARODĚJNICKÝ UČEŇ 
 Metropolitní divadlo.
22. listopadu v 19.00 hodin  
 2. KONCERT ABONENTNÍHO CYKLU
 Vadim Tchijik (Francie) – housle
 Anna Carrere (Francie) - klavír
24. listopadu v 19.00 hodin
 TEĎ NE! ANEB 
 NA TOHLE TEĎ NENÍ 
 TA PRAVÁ CHVÍLE 
 Činoherní studio Bouře. Komedie.
28. listopadu v 19.00 hodin
 JANEK LEDECKÝ 
 VÁNOČNÍ TURNÉ 2017
29. listopadu v 18.00 hodin 
 VÁNOČNÍ VERNISÁŽ  
 EVA SÝKOROVÁ – PEKÁRKOVÁ: 
 DĚTSKÉ ILUSTRACE
29. listopadu v 19.00 hodin
 VIKTOR ANEB DÍTKA U MOCI 
 Divadlo v Dlouhé. Skandální tragická fraška.
6. prosince v 19.00 hodin  
 RADIM VIZVÁRY: 
 SÓLO 
 Best of z pantomimické tvorby.

TEPLICE

DĚČÍN

12. listopadu od 20.00 hodin
 SNĚHULÁK
  Krimi / Drama / Thriller / Mysteriózní / Horor 

/ USA / Velká Británie / Švédsko.
13. listopadu v 17.30 hodin 
 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
 Drama / Česko/Slovensko
13. listopadu od 20.00 hodin 
 JMENUJI SE HLADOVÝ BIZON
 Dokumentární / Česko / Slovensko
14. listopadu od 15.00 hodin
17. a 19. listopadu od 20.00 hodin 
 PO STRNIŠTI BOS
 Drama / Válečný / Komedie / Historický / ČR.
14. listopadu od 19.00 hodin 
 MARTIN LOEW
 CESTOPISNÁ DIASHOW: ALJAŠKA
 Divočina zlatého severu. 
15. listopadu v 17.30 hodin 
 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
 Drama / ČR.
15. listopadu od 20.00 hodin 
 NA KONCI SVĚTA DOLEVA
 Drama / Romantický / Izrael / Francie.
16. listopadu od 17.30 a 20.00 hodin
17. a 19. listopadu od 17.30 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
 Drama / Česko / Slovensko.
17.-19. listopadu od 13.30 hodin
 PŘÍŠERÁKOVI
 Anim. / Rodinný / Německo / Velká Británie.
18. listopadu od 18.00 hodin
 KOUZELNÁ FLÉTNA -  W. A. MOZART
 Opera.
19. listopadu od 10.00 hodin 
 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
 Animovaný / Komedie / Česko.
20. listopadu od 19.00 hodin
 OVČÁČEK MILÁČEK
 Druhý díl nekorektního kabaretu.
21. listopadu od 15.00 a 17.30 hodin 
22. listopadu od 17.30 hodin 
 MILADA
 Životopisný / Drama / Historický / Česko.

 Drama / Česko / Slovensko.
26. listopadu od 10.00 hodin
 JÁ, PADOUCH 3
  Animovaný / Akční / Dobrodružný / Kome-

die / Rodinný / Sci-Fi / USA.
26.-27. listopadu od 17.30 hodin
 TÁTA JE DOMA 2
 Komedie / USA.
28.-29. listopadu
 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
 PŘÍBĚHY ZEMĚ
 Dokumentární filmy z celého světa.
28. listopadu od 17.30 hodin
 SNOW FILM FEST 2017

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

VÝSTAVY
22. září - 26. listopadu: I. a II. výstavní místnost
 BIBLIOFILIE – knihy láskou tvořené
  Muzeum zve na  výstavu krásných knih 

z nejmladší sbírky knihovny muzea.

UMĚLÁ JESKYNĚ 
A JÍDELNA PRO SLUŽEBNICTVO
  TRASA D na teplickém zámku byla rozšíře-

na o  prohlídku nově zrestaurované grotty 
a  k  ní přilehlého sálu s  unikátně dochova-
nou původní výmalbou. 

 
PALEONTOLOGIE TEPLICKA
  Nová expozice představuje zkameněliny 

všech geologických útvarů zastoupených 
na  území okresu Teplice. Je součástí běž-
ných prohlídkových tras na teplickém zám-
ku. 

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM

PLANETÁRIUM: 
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI !!!
15. listopadu v 19.00 hodin
 PODZIMNÍ OBLOHOU

Slovaktualteplice • Thámova 1858 • +420 739 025 079
info@slovaktualteplice.cz • www.slovaktualteplice.cz

Plastová a hliníková okna a dveře

Firemní inzerce
u nás

jako vaše vlastní
reklamní tiskovina
vydaná v nákladu

25 000!!!
Volejte:

775 646 267
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Nebytové prostor y,
k anceláře a byty k pronájmu
v centru Ústí  n.  L. Jaroslav Andres • tel.: 603 472 304 • phrealas@gmail.com

www.vyhodnereality.cz

Pizzerie La Famiglia
U Radnice 715/6, 415 01 Teplice

Tel.: 416 533 717
Facebook: Pizzeria La Famiglia Teplice

T1108044

KINO SNĚŽNÍK
9. a 11.-12. listopadu
 MAXINOŽKA
 Animovaný / Rodinný / Francie, Belgie.
9.-12. listopadu
 SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
 Komedie / Krimi / Mysteriózní / USA.
10.-12. listopadu
  VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
  Drama / Krimi / Mysteriózní / Thriller / USA, 

Malta.
14. listopadu v 19.00 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
 Drama / ČR, Slovensko.
15. listopadu v 19.00 hodin
 ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA
  Drama / Horor / Mysteriózní / Thriller / Vel-

ká Británie, USA, Irsko.
16.-17., 19. a 22. listopadu
 LIGA SPRAVEDLNOSTI
  Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / 

USA.
16.-19. a 21. listopadu
 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
 Drama / ČR, Slovensko.
21. listopadu v 10.00 hodin
 Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE
 Drama / Válečný / Francie, Kanada.
24.-26. listopadu v 17.30 hodin
 TÁTA JE DOMA 2
 Komedie / USA.
24.-26. listopadu ve 20.00 hodin
 HRÁČI SE SMRTÍ
 Drama / Horor / Thriller / Sci-Fi / USA.
25. listopadu v 15.30 hodin
 MACH A ŠEBESTOVÁ 
 NA PRÁZDNINÁCH
 Pohádkové pásmo.
27. listopadu v 19.00 hodin
 NEPŘESADITELNÝ
 Dokumentární / ČR.
28. listopadu v 19.00 hodin
 TOM OF FINLAND
  Životopisný / Drama / Finsko, Švédsko, 

Dánsko, Německo, USA.
29. listopadu v 19.00 a 2.-3. 12 v 17.30 hodin
 DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ
 Komedie / Francie.
30. listopadu a 2.-3. prosince
 KVARTETO
 Komedie / ČR.

ALTERNATIVNÍ PROGRAM V KINĚ SNĚŽNÍK
 – LISTOPAD 2017
13. listopadu v 17.45 hodin
 KORZÁR / Bolšoj balet
18. listopadu v 18.45 hodin
 ANDĚL ZKÁZY / Opera MET
20. listopadu v 19.00 hodin
 OVČÁČEK MILÁČEK / divadlo v kině

1. prosince ve 20.00 hodin
 METALLICA Quebec Magnetic / koncert 
 v kině

ústí

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
OPERY A BALETU

Masarykova 3, Ústí nad Labem
13. listopadu v 19.00 hodin
 CASANOVA
 Muzikál.
14. listopadu v 19.00 hodin
 Divadlo Palace Praha
 STARÁ DOBRÁ KAPELA
  Komedie.
15. listopadu v 10.00 hodin
 CAFÉ AUSSIG
 Taneční divadlo - zadáno pro školy.
  Taneční ztvárnění historie města Ústí nad 

Labem v průběhu vice než jednoho století.
16. listopadu v 19.00 hodin
 PRODANÁ NEVĚSTA
 Komická opera.
19. listopadu v 17.00 hodin
 KONCERT VYBRANÝCH ÚČASTNÍKŮ
 „BURZY MLADÝCH ZPĚVÁKŮ 2017“
 Koncert.
20. listopadu v 19.00 hodin 
  Čechovo prozatímně osvobozené divadlo
 DÍVČÍ VÁLKA
 Komedie.
22. listopadu v 18.00 hodin
 VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
 – 50. ročník
 Zahajovací koncert.
23.-24. listopadu
 VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
 – 50. ročník
25. listopadu ve 20.00 hodin
 WOHNOUT UNPLUGGED
 Koncert.
26. listopadu v 15.00 hodin
27. listopadu v 9.00 hodin (zadáno pro školy)
 Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště

 VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ
 Pohádka pro děti.
27. listopadu v 19.00 hodin
 ZVONOKOSY
 Muzikál.
28. listopadu v 19.00 hodin
 ČECHOMOR 
 KOOPERATIVA TOUR 2017
  Exkluzivní vánoční koncert s hostem Marti-

nou Pártlovou.
29. listopadu v 19.00 hodin
 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
 Balet.
30. listopadu v 19.00 hodin
 NOC NA KARLŠTEJNĚ
 Muzikál.

KULTURNÍ STŘEDISKO
Informace o programech na www.ksul.cz 

7. listopadu ve 20.00 hodin
 „PARTIČKA“
 Pořádá agentura Reklama na severu s.r.o.
8. listopadu v 19.30 hodin - Národní dům
 OZVĚNY PORTY 2017
 Vystoupí kapely, držitelé PORT.
9. listopadu v 18.00 hodin - Národní dům
 HUDBA ÚSTÍ 2017
  Koncert kapel BONIFANTI, B.B. BLINK, STA-

RÁ ŠKOLA, TOTAL, NEUTRAL.
10. listopadu ve 20.00 hodin - Národní dům
 VINCE AGWADA TRIO (USA/CZ)
  Vince Agwada (USA) kytarista, zpěvák, skla-

datel a producent z Chicaga.
 www.vinceagwada.com/home/
11. listopadu v 9.00 hodin
 ZOO TRHY 
 a potřeby pro akvaristiku, teraristiku
  Zabýváte se chovem akvarijních nebo tera-

rijních zvířat či ptactva? Jste z Ústí nad La-
bem a okolí? Zavítejte na naše ZOO TRHY.

11. listopadu v 11.00 hodin
 48. MEZINÁRODNÍ
 TANEČNÍ FESTIVAL 2017
  Tradiční mezinárodní taneční akce s vrchol-

nými soutěžemi v tanečním sportu - Evrop-
ský pohár v kombinaci 10 tanců, Mistrov-
ství ČR.

16. listopadu ve 20.00 hodin - Národní dům
 ZAC HARMON BAND (USA)
  Držitel řady ocenění, kytarista, varhaník, 

skladatel a zpěvák z Jacksonu v Mississipi.
 www.zacharmon.com/
17. listopadu ve 20.00 hodin - Národní dům
 VETERÁNI STUDENÉ VÁLKY 
 Bigbeatový koncert. Podrobnosti 
 na www.veteranistudenevalky.cz.
21. listopadu v 19.00 hodin - Národní dům
 ÚSTECKÝ FOLKOVÝ PODZIM - 
 NEZMAŘI a pěvecký sbor 
 AUDITE-SILETE BOHOSUDOV
  Koncert slavné jihočeské kapely a pěvecké-

ho sboru.
23. listopadu ve 20.00 hodin - Národní dům
 ÚSTECKÝ FOLKOVÝ PODZIM - KAMELOT
 Roman Horký a spol. - 35 let na scéně.
25. listopadu v 10.30 hodin - Dům kultury - 
kino
 MICHAL NA HRANÍ
  O tom, jak si hrát s Michalem podle návo-

du. Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i 
tancovat. 

25. listopadu ve 20.00 hodin - Národní dům
 STOLETÁ DISKOTÉKA 
 HAŠKA & DOSTÁLA
28. listopadu ve 20.00 hodin - Národní dům
 BEX MARSHALL BAND (UK/Kanada/UK)
  Nositelka ocenění “British Blues Awards” 

Bex Marshall vyniká jedinečným stylem své 
kytarové hry. www.bexmarshall.co.uk

29. listopadu ve 20.00 hodin - Národní dům
 ASSAF KEHATI TRIO (Izrael/CZ)
  Ve Spojených státech žijící izraelský jaz-

zman světové extratřídy. www.assafkehati.
com

1. prosince ve 20.00 hodin - Dům kultury - sál
 PLES STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
 ÚSTÍ NAD LABEM - 1. ROČNÍK
  1. ročník Městského plesu zahájí společen-

skou sezonu v sále Domu kultury. 
6. prosince ve 20.00 hodin - Národní dům
 ÚSTECKÝ FOLKOVÝ PODZIM 
 - FLERET a ZUZANA ŠULÁKOVÁ 
 - VÁNOCE NA VALAŠSKU
 www.fleretmusic.cz
7. prosince v 19.30 hodin - Dům kultury - kino
 FRANTIŠEK NEDVĚD 
 A SKUPINA TIE BREAK
  Koncertní turné k 70. narozeninám „Velkej 

flám“.
9. prosince v 9.00 hodin
 ZOO TRHY 
 a potřeby pro akvaristiku, teraristiku
12. prosince v 19.00 hodin - Dům kultury - 
kino 
 ČOCHTAN VYPRAVUJE 
 DERNIÉRA!!!
  Dovolujeme si Vás pozvat na derniéru Di-

vadelního představení “ ČOCHTAN VYPRA-
VUJE “ Divadelní společnosti Josefa Dvořá-
ka.

ÚSTÍ NAD LABEM

DĚČÍN
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KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most 

PRO MAMINKY (TATÍNKY) S DĚTMI
14. listopadu v 9.30 hodin-Kosmos Maxi
 LEGO® Ninjago® film
  Animovaný / akční komedie / rodinný, český 

dabing.

PROMÍTÁNÍ nejen PRO SENIORY
21. listopadu ve 14.00 hodin-Kosmos Maxi
 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
 Česko / Slovensko, komediální drama.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOST-KINOSÁL
30. listopadu v 17.00 hodin
 SNOW FILM FEST 
  Celovečerní pásmo špičkových filmů o 

extrémním lyžování, zimním lezení, snow-
boardingu, snow-kitingu a dalších zimních 
radovánkách.

 OBYČAJNÍ CHLAPCI
 Slovensko.
 VÝSTUP NA LINK SAR
 USA, délka: 32 min., anglický, české titulky.
 DOG POWER
 USA, délka: 25 min., anglický, české titulky.
 VEN(CA)
 ČR, délka: 34 min.
 POCIT VINY
 USA, délka: 37 min., anglický, české titulky.
 POHÁDKA JOHNA SHOCKLEEHO
 USA, délka: 7 min, anglický, české titulky.
 SKI FOR FREEDOM
  Německo, délka: 10 min., německý, anglický, 

české titulky.

KINO KOSMOS-sál MAXI
6.-8. listopadu v 17.30 hodin
 ČÁRA
  Slovensko / Ukrajina / Česko, krimi / thriller / 

drama.
6.-8. listopadu ve 20.00 hodin
 VŠECHNO NEJHORŠÍ
 USA, horor / mysteriózní / thriller.
9.-12. listopadu v 17.30 hodin
11.-12. listopadu v 15.00 hodin
 MAXINOŽKA
  Francie / Belgie, rodinný / animovaný, český 

dabing.
9.-12. listopadu ve 20.00 hodin
 VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 
  USA / Malta, drama / krimi / mysteriózní / 

thriller.
13.-15. listopadu v 17.30 hodin
 LAJKA 
 Česko, animovaný / sci-fi / muzikál.
13.-15. listopadu ve 20.00 hodin
 SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
 USA, mysteriózní / krimi / komedie.
16.-19. listopadu v 17.30 hodin
18.-19. listopadu v 15.00 hodin
21.-22. listopadu ve 20.00hodin
 LIGA SPRAVEDLNOSTI 
 USA, akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi.
16.-19. listopadu ve 20.00 hodin
21.-22. listopadu v 17.30 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK 
 Česko / Slovensko, tragikomedie.
20. listopadu v 19.00 hodin
 OVČÁČEK MILÁČEK
  Přímý přenos nekorektního kabaretu, Měst-

ské divadlo Zlín.
23.-26. listopadu v 17.30 hodin
 TÁTA JE DOMA 2
 USA, komedie. 
23.-26. listopadu ve 20.00 hodin
 HRÁČI SE SMRTÍ
 USA, drama / horor / thriller / sci-fi.
25.-26. listopadu v 15.00 hodin
 PŘÍŠERÁKOVI
  Německo / Velká Británie, animovaný / ro-

dinný, český dabing.
27.-29. listopadu v 17.30 hdin
 EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
 Velká Británie, přírodopisný dokument.

27.-29. listopadu ve 20.00 hodin
 ABSENCE BLÍZKOSTI
 Film ČR, drama.
30. listopadu - 3. prosince v 17.30 hodin
2.-3. prosince v 15.00 hodin
 PADDINGTON 2
  Velká Británie / Francie, rodinná / fantasy / 

komedie, český dabing.
30. listopadu - 3. prosince ve 20.00 hodin
4.-6. prosince v 17.30 hodin
 KVARTETO
 Film ČR, komedie.
4.-6. prosince ve 20.00 hodin
 7 ŽIVOTŮ
  USA / Velká Británie / Francie, sci-fi / thriller / 

akční.
7.-10. prosince v 17.30 hodin

9.-10. prosince v 15.00 hodin
 PŘÁNÍ K MÁNÍ
 Česko / Slovensko, pohádka
7.-10. prosince ve 20.00 hodin
 MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
 USA, komedie.

KINO KOSMOS - SÁL MIDI
2.-8. listopadu v 19.00 hodin
 WESTERN
 Německo / Bulharsko / Rakousko, drama.
9.-15. listopadu v 19.00 hodin
 VZRUŠENÍ (H*ART ON)
 Dokument ČR.
16.-22. listopadu v 19.00 hodin
 FANTASTICKÁ ŽENA
 Chile / Německo / USA / Španělsko.
23.-29. listopadu v 19.00 hodin
 KROTKÁ
  Francie / Nizozemsko / Německo / Lotyšsko / 

Rusko / Ukrajina, mysteriózní / drama.
30. listopadu - 6. prosince v 19.00 hodin
 ROCK’N ROLL
 Francie, hudební komedie.
7.-13. prosince v 19.00 hodin
 POLIBEK OD BEATRICE
 Francie, drama.

CHOMUTOV

KINO SVĚT
6. listopadu v 17.00 hodin
 Thor: Ragnarok
 Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi / USA.
6. listopadu v 17.00 hodin
 VŠECHNO NEJHORŠÍ
 Horor/ USA / 2017.
9. listopadu v 17.00 hodin 
10.-11. listopadu v 18.00 hodin
 SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
 Kriminální, mysteriózní / USA / V. Británie.
9. listopadu v 19.00 hodin
 ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA
 Drama, horor / USA, Velká Británie, Irsko.
10.-11. listopadu v 17.00 hodin
 MAXINOŽKA
 Animovaný / Francie, Belgie / 2017.

10.-11. listopadu v 19.30 hodin
12. listopadu v 18.00 hodin
13. listopadu v 17.00 hodin
 VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
 Kriminální, mysteriózní / USA /2017.
11. listopadu v 10.00 hodin
 SKRYTÝ POTENCIÁL ŽENY
 Tematický večer.
12. listopadu v 15.00 hodin
 MY LITTLE PONY FILM 
 Animovaný / Kanada, USA / 2017.
12. listopadu v 16.00 hodin
 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ 
 Drama / ČR / 2017.
12. listopadu v 19.00 hodin
 SNĚHULÁK
 Thriller / USA / 2017.

13. listopadu v 19.00 hodin
 BAJKEŘI 
 Komedie / Česko / 2017.
14. listopadu v 17.30 hodin
 THOR: RAGNAROK
 Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi / USA.
14. listopadu v 19.00 hodin
 SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
 Kriminální, mysteriózní / USA / V. Británie.
15. listopadu v 17.00 hodin
 ČÁRA
 Thriller, drama / Slovensko, Ukrajina / 2017.
15. listopadu v 19.30 hodin
17. listopadu ve 20.00 hodin
 VŠECHNO NEJHORŠÍ
 Horor/ USA / 2017.
16. listopadu v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin
17. a 19.  listopadu v 18.00 hodin
18., 20. a 23. listopadu v 17.00 hodin
22. listopadu v 19.00 hodin
 LIGA SPRAVEDLNOSTI
 Akční/ dobrodružný / thriller / USA / 2017.
16. a 23.  listopadu v 18.00 hodin
17., 19. a 26. listopadu v 17.00 hodin
18. listopadu ve 20.00 hodin

 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
 Drama / Česko, Slovensko / 2017.
17. listopadu v 11.00 hodin
 MAXINOŽKA
 Animovaný / Francie, Belgie / 2017.
17. a 19. listopadu v 15.00 hodin
 PŘÍŠERÁKOVI
 Animovaný, komedie / Německo, Francie.
18. listopadu v 15.00 hodin
 ESA Z PRALESA
 Animovaný / Francie / 2017.
18. listopadu v 18.45 hodin
  THOMAS ADÈS | THE EXTERMINATING 

ANGEL / ANDĚL ZKÁZY 
 Přímý přenos / MET / 2017.
19. listopadu ve 20.00 hodin
21. listopadu v 17.00 hodin 
 TO
 Horor, mysteriózní, thriller / USA / 2017.
20. listopadu v 19.00 hodin
 OVČÁČEK MILÁČEK
 Přímý přenos / divadelní představení.
21. a 27. listopadu v 19.00 hodin
 BAJKEŘI 
 Komedie / Česko / 2017.
22. listopadu v 17.00 hodin
 VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
 Kriminální, mysteriózní / USA /2017.
23. listopadu ve 20.00 hodin
24. listopadu v 19.00 hodin
25.-26. listopadu v 18.00 hodin
28. listopadu v 17.00 hodin
 HRÁČI SE SMRTÍ
 Drama, horor, sci-fi / USA / 2017.
24. listopadu v 16.00 hodin, 26. v 15.00 hodin
 MAXINOŽKA
 Animovaný / Francie, Belgie / 2017.
24. listopadu v 17.00 hodin
 SNOW FILM FEST
 Dokumentární, sportovní / 2017.
25. listopadu v 15.00 hodin
 PŘÍŠERÁKOVI
 Animovaný, komedie / Německo, Francie.
25. a 27. listopadu v 17.00 hodin
26. listopadu ve 20.00 hodin, 28. v 19.00 hodin
 TÁTA JE DOMA 2
 Komedie / USA / 2017.
25. listopadu ve 20.00 hodin
 SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ
 Kriminální, mysteriózní / USA / V. Británie.
29. listopadu v 17.00 hodin
 SNĚHULÁK 
 Thriller / USA / 2017.
29. listopadu v 19.00 hodin
 THOR: RAGNAROK
 Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi / USA. 
30. listopadu v 17.00 hodin
 PADDINGTON 2
 Animovaný, rodinný, komedie / VB / Francie. 
30. listopadu v 18.00 hodin
 7 ŽIVOTŮ
  Sci-fi, thriller / USA, VB, Francie, Belgie.
30. listopadu ve 20.00 hodin
 KVARTETO
 Komedie / Česko / 2017.

CHOMUTOV

MOST



V 1. polovině 14. století byl založen hrad (tajenka 1), který byl kdysi zničen, nyní je v péči a majetkem města Úštěk. Nedaleko Lovosic se nachází kopec (tajenka 2), který je velmi zajíma-
vou národní přírodní památkou. Např. v krutých mrazech lze vidět z jeho vrcholu stoupat teplou páru. Rozdíl mezi unikajícím vzduchem a okolím činí až 16 stupňů. Na vrcholu kopce 
je jediné místo v ČR, kde roste vzácný druh středomořské játrovky, rostliny zařazené na Červený seznam mechorostů ČR. V prostorách starého opevnění v Terezíně najdete (tajenka 
3,4). K vidění jsou hračky, kola, vrtačky, mixéry a mnoho dalšího z doby před 30 lety.

Tajenka z říjnového čísla: Kaple sv. Jana Křtitele postavená v r. 1660, obrostlá staletými duby, se nachází nedaleko Litoměřic na vrcholu, který je chráněnou přírodní památkou, a jehož 
název zní Plešivec. Vznik hraničního přechodu ze Sněžníku do německého Rosenthalu se datuje r. 1456. Dnes slouží jen pěším a cyklistům, neboť je zde chráněné hnízdiště sov pále-
ných. Je zřejmé, proč má toto místo svůj název Soví brána. Výskyt českého granátu a mnoho vzácných a chráněných rostlin. To ukrývá vrch Syslík v Lounském středohoří. Právem byl 
zařazen mezi osm evropsky významných stepních společenstev.

Tisíce položek za ty nejlepší ceny pro Vás. CDMC.cz maloobchodní společnost 
se sití prodejen a eshopem v severních Čechách, zabývající se prodejem HRAČEK, 
KNIH, CD, DVD, KŘÍŽOVEK A OSMISMĚREK se SLEVAMI až 70%. V prodej-
nách se snažíme naše zákazníky co nejvíce uspokojit. Zboží nabízíme za  nejnižší 
cenu na trhu, proto obliba obchodů a eshopu mezi zákazníky stále vzrůstá. Pokud 
chcete nakoupit levně, přitom velice kvalitní a značkové hračky, tak neváhejte na-
vštívit jednu z našich poboček nebo eshop www.cdmc.cz. V obchodech nabízíme 
nejširší výběr KŘÍŽOVEK A OSMISMĚREK se SLEVOU minimálně 50%, a to už 
se vyplatí. To a mnohem více pro vás připraveno v prodejnách Ústí nad Labem-

-Masarykova, Děčín-Čs. Legií, Teplice-Krupská 15, Most-OD Prior, Chomutov-OC 
Centra, Litoměřice-Dlouhá 19 a Louny-Pražská. Přijdte se přesvědčit i Vy že naku-
povat u nás se vždy vyplatí.

Na správné odpovědi se budeme těšit do 30. 11. 2017, své odpovědi označte Luš-
tíme s  CDMC.cz a  posílejte na  adresu Regio, U  Císařských lázní 7, Teplice nebo 
mesicnik@iregio.cz, u svých odpovědí vždy uvádějte adresu a telefon. Tři vylosovaní 
výherci obdrží poukázku v hodnotě 300 Kč.

Výherci tajenky říjnového čísla: Růžena Kittlová, Teplice; Milena Lejhová, Cho-
mutov; Jiří Tvrz, Duchcov. Všem výhercům gratulujeme!

Luštíme s CDMC.cz

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

www.vyhodnereality.cz

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

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

T1182007

www.elsen.cz

Koupím garáž v Teplicích
ideálně lokalita Bratislavská nebo jinde. 
Osobní vlastnictví. Platba hotově ihned. 

Pomůžu s úřady a smlouvou.
Rychlé a seriozní jednání. Tel: 774 951 095

T1182030

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. T1182039

11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM byt 1 + 1 +L ( 35m2), 11/13 v klidném 
pn. domě, ul. Alejní, dřužstvo mír. Cena 350 000,- Kč. 
Tel.: 776 649 466. (101101)
• PRODÁM družst. byt 1+1+L, Tp, Maršovská, 9p, 
41m2, standard, bezbariérový, dobrý stav, el. sporák, 
pl. okna, sklep, SBD Mír, hezký výhled z velké lodžie, 
cena 310 tis. Kč. Tel.: 776 228 913. (101102)
• PRODÁM garsonku v TP Řetenice, 2 600,-Kč/měsíc 
cena vč. přepisu 120 000,-Kč. Bez RK - fér jednání. Tel.: 
737 881 489. (101103)
• PRODÁM DB 1 + 1, 41 m2, Řetenice ul. Bratislav-
ská, pův.stav., nový kombisporák, 168 tis.Kč, dohoda. 
K disp. ihned. Tel.: 725 701 952 nebo 720 661 079. RK 
NE! (101104)
• PRODÁM byt 2 + 1 v Litvínově na Osadě, po rekon-
strukci, čast. vybavený. Klidná lokalita, nízké náklady. 
Osob. vl. Tel: 608 118 055 RK NEVOLAT. (101105)
• PRODÁM DB,Teplice, Trnovany, Hlávkova, 1.patro, 
3+kk,56 m2, nové:okna, plovoucí podlahy, linka, 
sporák, dlažby, obklady keramické, mozaika a kámen, 
obývací pokoj propojený s kuchyní. Cena: 360 000,- Kč 
+ přepis, dohoda. Tel: 604 947 371. E-mail : simaka.
cz@seznam.cz (101106)

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM byt v  Teplicích, v  hotovosti, velikost 
2+1, 2+kk, 3+1, 1+1, lokalita Řetenice, Trnovany, 
Šanov 1, 2 nebo centrum, děkuji za  nabídky. Tel.: 
776 228 913. (101201)
• KOUPÍM byt ve  vile, domě se zahradou, v  klidné 
části Teplic, Ústí n L., v jakémkoliv stavu, před rekon-
strukcí. Nejsem RK, ale zájemce s  hotovostí. Volejte 
nebo pište. Tel.: 774 951 095. (101202)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• NABÍZÍM pronájem bytu v  centru města Ústí nad 
Labem, ul.Hradiště, byt po  rekonstrukci, možno zde 
zřídit trvalý pobyt, blízko vlakového nádraží, v domě 
výtah. Nájem 4000,-Kč bez záloh na  energie. Tel.: 
775 254 670. (101301)
• PRONAJMU dlouhodobě byt 1+1 v Bílině, sídliště 
za Chlumem, volný ihned. Tel.: 736 539 472. (101302)
• PRONAJMU byt 3+1 v rodinném domě se zahrád-
kou v klidné ulici u botanické zahrady. Nájem 7 000,-
Kč + energie, topení- kotel na  plyn. Volný od  1.12. 
2017. Tel.: 606 402 104 nebo 774 551 302. (101303)
• SHÁNÍM pronájem bytu v  Teplicích do  6  500,-Kč 
nájem i s energiemi. Byt sháním jen pro sebe. Děkuji. 
Tel.: 777 829 784. (101304)

• SHÁNÍM pronájem bytu 2+1, 3+1, 4+1 jsme 5 
členná rodinka, pracující a slušná. Bez zvířat. Rádi by-
chom bydleli v TP prosím nabídněte, srdečně děkuje-
me. Pokud možno do 10 000,-Kč se vším všudy. Kauce 
na 2 x nebo dohodou. Tel.: 607 009 353. (101305)
• ŽENA 46 v část. důchodu (pracující) hledá podnájem 
2+1 nebo 2+kk s náj. sml. a tvr.bydl. Nájem+energ. 
za  5tis-5 500Kč. Bez RK a  kauce. Přijmu nabídku 
od  lidí žijících v  RD (samost.byt) pomohu s  lehčím 
úklidem. TP, Krupka, Proboštov. Tel.: 604  322  868. 
(101306)
• PRONAJMU bytu1+1+L, Teplice - Trnovany, Mar-
šovská, 40m2, 8p ze 13, bezbariérový, zařízený, vy-

tápění ústřední dálkové, okna plastová. Nájem pro 
jednu osobu 5600,-Kč/měs. + el. a poplatek družstvu, 
pro dvě osoby 6200,-kč/měs.+ el. a  poplatek druž-
stvu. Kauce 12  000,-Kč. Max. pro dvě osoby. Trvalý 
pobyt po dohodě. TEL.: 776 228 913. (101307)
• PRONAJMU zařízený byt 1+0 s  příslušenstvím, 
v klidné lázeňské čtvrti. Volat večer. Tel.: 606 187 719 
nebo 725 427 959. (101308)
• PRONAJMU byt 2+1 65 m2 v  Teplicích na  Stí-
nadlech, nájem 8 tisíc bez poplatků, vratná kauce 12 
tisíc. Dlouhodobě s trvalým pobytem. Byt se nachází 5 
minut od centra i na polikliniku. Škola i školka , spor-
tovní stadion, nákupní centrum vše v  dosahu. Dvo-
rek k  posezení, dobré parkování. Tel.: 603  159  809. 
(101309)
• HLEDÁM pronájem bytu v TP a okolí velikost 1 + 1 
přízemí nebo s výtahem. SPĚCHÁ. Tel.: 730 924 672. 
(101310)

14 - BYTY - VÝMĚNA

• PŘENECHÁM nájemní byt 2+1 Krupka. Pěkný 
v  klidné lokalitě. Volejte kdykoliv Tel.: 702  710  496. 
(101401)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM zahradu pod Doubravkou v  Teplicích 
v  zahrádkářské osadě. Parcela 4.8 aru je v  soukro-
mém vlastnictví. Na pozemku je chata, užitková voda 

• šrouby, matice,
 podložky, nýty

•  velký sortiment
 nerezového materiálu

• hmoždinky, kotvy,
 vruty

• elektrické
 a ruční
 nářadí

T1120024

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

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

a  chem.WC. Cena dohodou. Sms nebo volejte. Tel.: 
724 034 024. (101501)
• PRODÁM zemědělskou usedlost, s  pozemky cca 
6  000 m2 v  obci Světec, okr. TP. Info o  ceně na  tel.: 
603 817 173. (101502)

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM baráček v  Teplicích a  okolí do  10 km. 
Cena do 1 300 000,- Kč. Nabídky, prosím, raději mai-
lem s  cenou a  místem, kde se domek nachází. Tel.: 
730 331 191. (101601)
• KOUPÍM garáž v TP v Gagarinově ulici. Platba v ho-
tovosti. Tel.: 774 282 112. (101602)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONAJMU garáž v Teplicích ulice Bratislavská, nad 
nemocnicí. V  osobním vlastnictví, dobrý stav, nová 
střecha. Dlouhodobě, ihned volná. Cena 800 měsíčně. 
Tel.: 774 951 095. (101701)
• PRONAJMU garáž v  centru TP, ul.Čelakovského 
(za knihovnou). Tel.: 606 284 114. (101702)
• PRONAJMU nebytový prostor v  přízemí s  rampou 
v  Běhánkách, 200 m2, plyn. topení, samos. bezbar. 
vchod, parkování až 5 aut, v  hodné pro tiskárnu, 
truhlárnu, sklady + výroba. Nájem dohodou. Tel.: 
777 317 076. (101703)
• PŘENECHÁM nájem zahrady v zahrádkářské kolo-
nii, TP, Trnovany, Přítkovská (U  Angru a  u  OSSZ), cca 
200 m2, sezónní pitná voda, dřevěná zahradní chatka, 
měsíční nájemné 160 Kč se platí městu Teplice ročně, 
el. vlastní pro spotřebiče a el.nářadí do 500W (nejed-
ná se o  hlučnou elektrocentrálu na  benzín, sekání 
el.strunovou sekačkou možné). Cena: 100  000,- Kč. 
Tel.: 604  948  371, e-mail: simaka.cz@seznam.cz. 
(101704)

REALITY24

BYTY PRODEJ

BYTY KOUPĚ

BYTY PRONÁJEM

BYTY VÝMĚNA

NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI KOUPĚ

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

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

PORCE JAKO
KRÁVA!!! 
RESTAURACE

HOTELU  HELENA
TEPLICE - ŘETENICE

(vedle klubu NEXO)
T1120002

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• NABÍZÍM novou napařovací žehličku zn. Sencor 
za 350,-Kč, důvod dvě stejné, dárek. P.c. 600,-Kč. Tel.: 
605 897 486. (10101)
• PRODÁM plynový výkonný kotel Vaillant po repasi. 
Cena 10  000,- Kč, při rych.jednání možná sleva.Tel.: 
723 186 883. (10102)
• PRODÁM starší ledničku s mrazákem. Cena 700,-Kč 
+ odvoz. Tel.: 774 570 714. (10103)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM dva zánovní osmiramenné křišťálové lus-
try . Cena 10 000,- Kč/ks p.c. 25 000,-Kč. Email schne-
iderjozka@centrum.cz. Volat můžete po 16 hod. Tel.: 
721 313 647 nebo 474 558 025. (10201)
• PRODÁM botník, hnědě zlaté úchyty 3 zavírací re-
gály. 300,- Kč, TP. Tel.: 777 226 837. (10202)

• DARUJI za odvoz starší sedací soupravu, konstrukce 
dřevo palisandr 3 + 2 křesla, vhodná na  chatu. Tel.: 
775 170 546. (10203)
• PRODÁM exkluzivní celo-tkalouněné křeslo 
s  podnožím, které je rozměrné a  má úložný prostor, 
nové 2r. záruk. Potah - bílá káva. Křeslo je za 3 500,-
Kč a podnož za 1 600,-Kč. Chlumec. Tel.: 736 780 607. 
(10204)

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• KOUPÍM staré hračky, stavebnice, vláčky Merkur, 
pásáky, autíčka na  bowden indeal. z  NDR aj. Tel.: 
608 224 183. (10301)

4 - ODĚVY

• NABÍZÍM pro holčičku nadýchanou zimní kombi-
nézu, červená se vzorečkem, vel 68, jako nová. Cena 
150,- Kč. Tel.: 737 586 243. (10401)
• PRODÁM na  dvojčata výbavičky s  oblečením 0-6 
měsíců, vše jako nové za  1  000,-Kč nebo jednotlivě. 
Mohu zaslat. Tel.: 737 127 852. (10402)
• PRODÁM oblečení pro dvojčata i jednotlivě 2 - 6let 
velikost 110 - 130, chlapec, děvče. Tel.: 777 890 114. 
(10403)
• NABÍZÍM budoucí mamince hezké kojenecké oble-
čení jako nové, vel. od narození do 6 měs. neutrální 
spíše zimní, prádélko i  oblečení na  ven do  kočárku, 
cena 750 Kč. Tel.: 607 406 031. (10404)

8 - HOBBY

• PRODÁM pulsní detektor kovu GFX 7000. Cena 
55  000,-Kč. Email: zybelev@seznam.cz. Tel.: 
603 904 397. (10801)
• KOUPÍM vzduchovku DC, UL, TP, MO nejl. Slávii 
630/631 možno i jinou v solid. stavu a za rozum. cenu 
pro sport. střelbu. Tel.: 608 725 048. (10802)
• VYSOCE zaplatím mince - zlaté, stříbrné a  z  obec. 
kovu, medaile , plakety, řády, vyznamenání. Děkuji 
za nabídky, sběratel. Tel.: 603 230 673. (10803)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy, malov. orig., též ko-
pie, tisky aj. staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. 
Tel.: 733 511 224. (10804)
• SBĚRATEL staré hodiny nástěnné , kapesní, náram-
kové, budíky, strojky, vše i nejdoucí a celé pozůstalosti 
po hodináři. Tel.: 775 691 189. (10805)
• PRODÁM sbírku 36 kusů ofic. pamětní ražby mincí 
hradů a zámků. Tel.: 728 130 293. (10806)
• SBĚRATEL koupí staré hračky 60 až 80léta, auta 
na setrvačník, kabel. ovládání atd. i částečně poško-
zené. Tel.: 721 141 669. (10807)
• KOUPÍM staré pohlednice TP a okolích vesnic. Také 
osobní foto se záběry domů a ulic ze starých Trnovan. 
Tel.: 725 290 808. (10808)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM ZIMNÍ PNEUMATIKY 4 kusy BARUM PO-
LARIS 185/60 R-15, jeté jednu sezonu - cca 5000 km. 
Cena dohodou. Tel. 605 334 707.
• PRODÁM dvě sady (8ks) zim. pneu 155 x 13 na dis-
kách, novou vodní pumpu a  přední kotouče na  Fiat 
Punto. Cena za vše 800,- Kč. Tel.: 725 065 344. (10901)
• PRODÁM Renault Laguna r.´97 zachov. stav, 
za 10 000,-Kč benzin, naj. 160 000 km , boh. výbava, 
nezávis. topení, ABS, Klima, el. okna, imobilz., eir-
begy, kožený volant, STK do 3/18, jasný původ. serv. 
knížka. Tel.: 606 376 163. (10902)
• PRODÁM autobaterii na  Fabii- funkční ( vhodná 
i na chatu a.p). 260 Kč. Tel.: 777 233 084. (10903)
• PRODÁM N.D. na Megane r.v. 2002 1.4 16V, klima. 
N.D. na  Renault Twingo r.v. 2000 koroze lemů. Tel.: 
723 726 100. (10904)
• PRODÁM Opel Vectra 2.0 16V dovoz SRN, TP 
SRN 1997 pojízdná na  N.D. levně 5  000,-Kč. Tel.: 
606 201 271. (10905)
• PRODÁM zcela nejetou rezervu 195/65 R 15 na no-
vém disku pro vozy Škoda OCTAVIA. Cena 990,- Kč. 
Tel.: 721 567 597. (10906)

• PRODÁM za 1 000,-Kč zimní pneu 165/65 14 rozte-
če otvorů disku 74/74 mm, kompletní 4 ks 4 x otvory. 
Tel.: 774 525 695. (10907)
• PRODÁM zimní pneumatiky 2 ks Firestone Win-
terháwk 3 205/55/R 16 91 H, hloubka dezénu 8 mm 
(málo jeté) cena 800,- Kč/ks. Tel.: 724  111  959. 
(10908)

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• KOUPÍM N.D. na Škoda 100 - 110 na renovaci , celé 
auto Š 100 - 110. Tel.: 606 909 901. (101001)

18 - SEZNÁMENÍ

• VDOVA 70 let hledá přítele od  65 - 71 let, 180cm 
který má charisma, charakter, inteligenci a je spoleh-
livý . TP. Tel.: 732 937 931. (101801)
• NEKUŘAČKA 65/168 delší dobu rozvedená hledá 
hodného muže pro zbytek života. Mám ráda přírodu, 
památky. TP a okolí. Tel.: 604 694 829. (101802)
• MUŽ hledá přítele- kamaráda, pro život a vše hezké 
co přináší a nabízí. ZN: žijeme jen jednou. MO,TP, CV. 
Tel.: 703 351 967. (101803)
• ŽENA docela obyčejná vdova 73let hledá docela oby-
čejného muže přiměřeného věku. Tel.: 724  957  525. 
(101804)
• HLEDÁM přítelkyni, já 50/150 se zájmem o divadlo, 
hudbu atd. s  invalidním důchodem. Zn: POCHOPENÍ. 
Tel.: 724 011 501. (101805)
• VDOVA 65/160 hledá pohodového kamaráda z TP, 
stejného věku na společné trávení volného času. Tel.: 
606 573 010. (101806)
• MUŽ 62 let 182cm rozvedený, pohodový, bez 
dluhů by se rád seznámil s  ženou nejlépe z  TP či 
blízkého okolí, která už také nechce být sama. Tel.: 
722 487 807. (101807)

21 - ZVÍŘECTVO

• PRODÁM štěňata Slovenského Čuvače, spojení: 
Chuan z Oppidda Luchtwine a fena Freya Janin ranč. 
Narodily se dvě hočičky. Odběr možný koncem roku 
2017. Tel.: 721 202 982. (102101)

magazín REGIO 
se rozléhá více a více po celém kraji
a redakci, která sídlí v Teplicích 
je třeba personálně posílit.

Nabízíme pracovní příležitost
pro redaktory (i začínající)
a také pro zájemce o práci
v našem obchodním oddělení.

Zájemci o zajímavou 
práci napište nám na adresu:
sekretariat@agenturais.cz

Pianina a klavíry
- prodej, výkup, ladění, opravy.

Jan Schamberger, 602  366 831

T1120031
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zovačkou (čtyřkolečko) a dvojtalíř. Cena dohodou. Tel.: 
732 645 865. (102220)
• PRODÁM nějakou plechařinu, kabiny na Škoda RT. 
nové. Tel.: 777 577 019. (102221)
• PŘEPÍŠI vaše videozáznamy ze všech existujících 
formátů na  DVD. Přepisy na  studiových zařízeních, 
možnost střihu, potisku DVD atd. Tel.: 725  065  344. 
(102222)
• PRODÁM dětský spací pytel - zimní, do  kočárku, 
levně. Tel.: 737 602 581. (102223)
• PRODÁM turistický batoh, krosna málo používaná 
za 300,-Kč. Tel.: 723 079 959. (102224)
• PRODÁM dvě péřové deky. Tel.: 721  947  166. 
(102225)
• PRODÁM přívěsný vozík za  auto v  dobrém stavu 
po TK. Vozík je zaplachtovaný, nosnost 300 kg.Cena 
5 000,- Kč. Tel.: 723 166 232. (102230)
• PRODÁM PŘÍVĚSNÝ VOZÍK - Malá kola,technická 
kontrola,pojistka odkládací čelo ,nosnost 300 kg foto 
na netu oldaholub@seznam.cz (102232)

ZVÍŘECTVO, RŮZNÉ26

Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m2 do 5 000 m2

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

Přijmeme

ELEKTRIKÁŘE
/pracovníka elektroúdržby.

Požadujeme samostatnost, všestrannost
a pracovitost. Nabízíme dobré pracovní

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

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

Tel.: 774 532 289
T1182007

Na dlouhodobou spolupráci zaučím a přijmu ženu
do 50 let na pozici tantrické a rekondiční masérky.

Do malého ale zavedeného a diskrétního bytečku v UL.
Zaručuji velmi slušný výdělek + ubytování!

Jsi-li žena, která ví co chce zavolej, sms nepiš!
Tel.: 776 562 445. T1182018

T1182008
Silniční a odtahová služba

Tyršova 95, 417 03 Dubí 3, tel. 417 578 088
 Mobil 602 287 065
 www.odtahteplice.cz

ZPROSTŘEDKUJI VÁM PŮJČKU
6 000 – 100 000,- Kč, KTERÁ JE URČENA PRO VŠECHNY!

Tzn. zaměstnané, podnikatele, důchodce, 
ženy na MD a také nezaměstnané pobírající sociální dávky.

NIC NENÍ ZTRACENO, ANI, POKUD JSTE JIŽ V REGISTRU.
VOLEJTE 722 788 376
Úplně nový a lepší PROVIDENT T1

18
20
35

• NABÍZÍM drobné opravy UL, DC, TP v domácnosti, 
zahrady, natírání, opravy střech, sekání, řezání, atd.. 
Tel.: 770 128 713. (101901)
• STARŠÍ nemocné nebo postiž. ženě (či dítěti) po-
skytnu všestrannou, trvalou 24hodin. pomoc. Praxi 
mám, serioz. jednání, ubyt. u vás, v TP. volejte kdyko-
liv. Tel.: 702 516 167. (101902)

ZAMĚSTNÁNÍ

• PRODÁM krásná štěňata čivavu, dlouhosrstá, od-
červená, očkovaná. Pejsci. Tel.: 721 200 149. (102102)
• PRODÁM dvouletého čistokrevného berana Suffolk 
je registrovaný, zdravý, pěkný, letos střihaný. Cena 
2 000,-Kč. Tel.: 602 243 641. (102103)

22 - RŮZNÉ

• ALBUMY na foto 20ke na 1000 fotek. Časopis dům 
a bydlení 40kd, velké 
letiště, fotoaparát Practica MTL 5. Tel.: 704 520 930.
• PRODÁM velký taburet - podnožku š - 60cm v  - 
40cm d - 105cm za 400,-Kč. 
Tel.: 774 267 287.
• PRODÁM želez. formu na bábovku, oválný hluboký 
pekáč s  poklicí ZEPTER, střihač vlasů SENCOR, páko-
vou baterii, mech. smeták, vánoč. stromek, vánoč. el. 
svícny, stolní lampy, různý nábytek a elektroniku. Tel.: 
723 714 568. (102201)
• KOUPÍM staré vánoč. ozdoby, DC, UL, TP, MO. 
Možno i  st. betlém za  rozumnou cenu. Děkuji. Tel.: 
608 725 048. (102202)
• PRODÁM zánovní pračku vzduchu 1/2 r. starou, 
ničí alergeny italská 4  000,-Kč. Pánský oblek č. 54 
tm. modrý 1.200,- Kč, nenošený od  cizí FA. Tel.: 
721 876 039. (102203)
• PRODÁM dětské knihy Kučera - Pinkulínek (r.v. 

1946) za 590,-Kč. Chvojková - Zuzanka objevuje svět 
(r.v. 1948) cena 400,- Kč. Tel.: 721 777 132. (102204)
• PRODÁM dřev. králíkárnu 10 kotců. Nutný odvoz. 
Cena dohodou. Ruční sekačku na trávu cena 500,- Kč. 
Tel.: 602 403 682. (102205)
• PRODÁM cirkulárku na  380, 2 x hoblovku 
na  380, šroťák, váhu, doplňky k  chovatelství. Tel.: 
702 341 915. (102206)
• PRODÁM klávesy workstation YAMAHA 1500, 
perfektní stav, se stojánkem na  noty, adaptérem, 
angl. i cz manuálem a obalem. Cena 13.500,-Kč. Tel.: 
604 748 802. (102207)
• PRODÁM čerpadlo GRUNDFOS UPS 25 40 180 v ori-
ginál balení, nikdy neužité, je to přebytek z  renova-
ce domku - pozůstalost. Cena 1.300 Kč, Most. Tel.: 
705 107 791. (102208)
• PRODÁM téměř nové vodní čerpadlo , Opel Corsa 
- C. Cena dohodou. Email: poddoubravkou@post.cz. 
(102209)
• PRODÁM gamaty Beta. 3 ,3,5kw měsíc používané. 
p.c. 7  888,-Kč nyní 2  500,-Kč.TP, Bílina, Louny. Tel.: 
723 186 883. (102211)
• PRODÁM loupaná jádra vlašských ořechů 220,- Kč/
kg. Tel.: 606 665 906. (102212)

• KOUPÍM Škoda MB 100 R, 120 M, 1000, Rapid , 
Garde , Trabant - Motocykl Jawa - ČZ - panelka, ký-
vačka, ČZ - Cross, moped Stadion, Velorex, vozík PAV 
- aj. i nekompletní nebo jen ND velký TP doklady, také 
stabilák motor pohon stroju vozík - dále vojenskou 
vzduchovku, flašinet - malý soustruh, kovadlinu + 
nářadí. Peníze na místě za vaši cenu. Stačí SMS. Na-
bídněte cokoliv dojedu kamkoliv, ozvu se ihned, platí 
stále. Tel.: 603 335 591. (102213)
• PRODÁM 1 měsíc starou E-cigaretu v  záruce 
za  500,- Kč (původní cena 600,- Kč) kompletně 
vybavenou + ananasovou náplň za  60,- Kč. Tel.: 
777 419 774. (102214)
• PRODÁM stavební rozvaděč universální, nový, s re-
vizní zprávou, levně. Tel.: 606 862 133. (102215)
• PRODÁM na měření množství cukru v krvi nabízím 

glukometr + proužky na  měření. Cena 150,-Kč. Tel.: 
737 586 243. (102216)
• PRODÁM bačkůrky, sněhule, kozačky, botasky, 
kotník. boty vel. 26-31 pro chlapce i  dívky. Tel.: 
723 009 489. (102217)

• PRODÁM novou matraci 200 x 140cm. LEVNĚ. Tel.: 
731 020 473. (102218)
• PRODÁM novou kvalitní autosedačku 9-36kg, 
vlastní pětibodové a  výškově nast. pásy, polohova-
telná hlavová opěrka, nová se zárukou 2 roky, nejno-
vější atest ECE R44/04. Zašlu i  poštou. 1  190Kč. Tel.: 
776 495 506. (102219)
• PRODÁM pánské jízdní kolo Eska-Premiér s přeha-

Firemní inzerce
u nás

jako vaše vlastní
reklamní tiskovina
vydaná v nákladu

25 000!!!
Volejte:

775 646 267

Přijmeme zaměstnance
na zkrácený úvazek

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

Mzda od 72,90 až 90,- Kč na hodinu
Možnost ubytování

Email: ekonom@bramburky.cz 
Tel. +420 777 222 484 T1
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20
23

RŮZNÉ

Koupím obrazy, hodiny,
hodinky, stříbrné mince

a příbory
a další starožitnosti.

602 366 831 T1120031



WochenKurier
Dresden

INFORMACE
pro zadavatele inzerce
na tel. č. 602 426 526

Hovoříme česky

27

STĚHOVÁNÍ
Pavel Sládek

tel. 722 568 797

www.stehovani-sladek.cz 

stěhování,
vyklízení a stěhování
hudebních nástrojů

Zdeněk Jahoda

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

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

VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

Například:
12V/44Ah za 1170,- Kč
12V/55Ah za 1390,- Kč
12V/74Ah za 1720,- Kč

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

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

T1152026

Začněte s námi!

Hledáme
posily do našeho
obchodního týmu

Nabízíme Vám:
•  Pro nové obchodní zástupce 

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
•  Pravidelnou týdenní výplatu
•  Podporu silné české společnosti
•  Bezplatné profesionální zaškolení
•  Možnost kariérního růstu
•  Pracovní a reklamní materiály 

ZDARMA
•  20% podíl na zisku
•  Uhradíme za Vás registrační poplatek 

u České národní banky

800 888 120
b e z p l a t n á  l i n k a

www.faircredit.cz • www.vydelejtesivic.cz

Náborový příspěvek
5000 Kč/měsíc,

právě TEĎ

T1152025
Benešovo nám. 617/14 

tel. 775 393 309

MOBILY &
PŘÍSLUŠENSTVÍ

SERVIS
PRODEJ

T1152028

Areál Telasko Hudcov

PRODEJ:
kačírky, zemina,

štěrky, písky, recyklát

www.telasko.cz

Tel. 608 209 622

T1152022

KNOPP
LEŠENÍ 

TEPLICE
Levná stavba lešení a pronájem 

na všechny druhy staveb
včetně dokumentací.

Tel. 606 844 944
www.knopp-leseni.cz 

T1182023

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

T1182015

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE

MZDY
Tel.: 602 145 907

www.ap-ucetnictvi.cz

T1152020

POTŘEBUJETE
OPLOTIT POZEMEK?

využijte jarní slevy

PLOTOVÉ CENTRUM
Příčná 141, Teplice - Prosetice

Tel.: 604 351 718

e-mail: anna.vlkova@seznam.cz

T1120016
Příčná 141, Teplice - Prosetice

T1120016

RON TAXI - TRANSFERY 

Doprava po celé ČR i  Evropě
Smluvní ceny

telefon: 773 404 249
e mail: tenie@seznam.cz

T1
15
20
38

Papírnictví
Výtvarné potřeby

Rokycanova 1, 415 01 Teplice
Tel. 603 753 047

Nabízíme:
barvy - na textil, na sklo, olejové, 
akrylové, akvarelové • pastely • 
uhly • malířské stojany, palety, 

štětce • hobby materiál

T1052025

RYBÁRNA - TEPLICE
(Nově otevřeno)

• Výběr mořských i sladkovodních 
mražených kvalitních ryb.

• Rybí i jiné polotovary
pro rychlou úpravu pokrmů.

• Jezte zdravě, chutně
a od nás i levně.

Adresa: Masarykova tř.
(u hotelu DE SAXE)

PO-PÁ 9-17hod. 
Tel. 604 808 536

T1052050

Jilemnická bouda
Horní Mísečky přijme

číšník , servírka,
pom. síla do kuchyně,

pom. kuchař
prodavačka do bufetu,

kuchař
Ubytování zajištěno

Kontakt
p. Venzara tel. 605 260 473

magazín REGIO 
se rozléhá více a více po celém kraji
a redakci, která sídlí v Teplicích 
je třeba personálně posílit.
Nabízíme pracovní příležitost pro redaktory
(i začínající) a také pro zájemce o práci v našem
obchodním oddělení. Zájemci o zajímavou 
práci napište nám na adresu: sekretariat@agenturais.cz



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

TEXT: (vyplňte hůlkovým písmem nebo na stroji)

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

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

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

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

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

Adresa a telefon: (bude otištěno jako součást inzerátu)

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

Podpis:  ..............................................................

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

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

Podpis  ...............................................................

VYDÁVÁ Agentura IS Teplice s.r.o., U Císařských lázní 7 - Číslo 11, ročník 27 - Vyšlo 6. 11. 2017
info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206

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

RŮZNÉ, SLUŽBY

T1152042

TEPLICE - OUTLET -50%
na ploše 2500 m2

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

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

e-shop

www.sobnabytek.cz

Tento měsíc doprava zdarma!

VÁ
Š 

 
ST

YL

KVALITNÍ

MASIV
T1
18
20
06

Vykupujeme byty
Již 16 let v TP a UL

Rychle a spolehlivě. Doložíme i reference!
T: 776 228 913 T1182032

T1
19
20
13

RYCHLÉ
FINANČNÍ ZÁPŮJČKY

DO DOMÁCNOSTÍ
731 612 026

T1192014


