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www.iregio.czVychází zdarma měsíc co měsíc již 28 let!
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PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI2

T652048

Přidejte se k nám na pozici:
  TECHNOLOG
  SKLADNÍK
  ELEKTRIKÁŘ

Závod Teplice
Modlanská 1201/1a
Teplice

více na www.schiedel-teplice.czT752046
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SEŘIZOVAČE

Jsme dynamická a rostoucí společnost
a hledáme posily do výroby

na pozici

Pojďte k nám.

Nabízíme motivující platové ohodnocení.

Závod Knauf Insulation v Krupce je jedním 
z nejmodernějších výrobních závodů minerálních izolací ze 
skelné vlny v Evropě a zároveň uznávaným zaměstnavatelem. 

Hledáme nyní nové kolegy do svého týmu na pozice

Operátor výroby
Požadujeme: 
•  Výuční list/SŠ
•  Pečlivost, samostatnost
•  Základní znalost PC
•  VZV a jeřábnické oprávnění

Mechanik - údržba
Požadujeme:
•   SŠ – technický obor, případně výuční 

list
•   Praxe min. 5 let na obdobné pozici
•  Znalost práce na PC
•  Znalost AJ výhodou
•   Spolehlivost, důslednost a pečlivost

Nabízíme:
•   Práce u stabilního 

zaměstnavatele
•   Pracovní smlouva 

na plný úvazek
•   Motivační mzdové 

ohodnocení
•  5 týdnů dovolené
•   Příspěvek do 

penzijního fondu
•   Benefitní systém 

Cafeterie
•  Stravování
•   Výborný pracovní 

kolektiv

Pro bližší informace nás kontaktujte na emailové adrese 
jan.tyl@knaufinsulation.com 

nebo prostřednictvím online formuláře
www.knaufinsulation-krupka.cz/záložka Kariéra/

T752035

Telekomunikační technik
Místo výkonu práce:  - Trmice.
Pracovní náplň:  -  zajištění funkčnosti telekomunikační 

sítě 
 - správa a údržba přístupových bodů 
 - výstavba kabelových a radiových tras
Požadujeme:  - řidičský průkaz sk. B 
 - samostatnost a zodpovědnost
Výhodou uchazeče je: - zájem o telekomunikace 
 - vzdělání v oboru elektro 
 -  osvědčení o odborné způsobilosti dle 

vyhl. 50/78 Sb. 
 - praxe
Nabízíme:  - příspěvek na stravování, internet 
 - telefonní linka, mobilní telefon 
 - nákup HW a SW se slevou 
 -  služební vozidlo k soukromým účelům 

a další
Mzda:  - 25 000 Kč

Kontakt: COPROSYS Ústí spol. s.r.o., 
 Žižkova 589/250, 400 04 Trmice
 Bc. Barbora Kovářová +420 255 701 354
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KRAJSKÝ
KALEIDOSKOP

Nový zimní stadion se 
záhadou

 V  zimě bude otevřen nový zi-
mák v  Teplicích. Hned při svém 
zrodu v  sobě nese záhadu. Jak se 
mohlo stát, že polovina Teplic 
uvěřila nesmyslné lži o  tom, že 
stadion je příliš malý a  že bude 
pro hokej nepoužitelný? Rozmě-
ry ledové plochy 56 krát 26 met-
rů přesně odpovídají podmínkám 
IIHF. Vybavení stadionu je více 
než dostačující: 11 šaten, 700 míst 
v  hledišti, 200 parkovacích míst, 
ubytovna pro 30 a  hotel pro 48 
osob, restaurace. Zimák nabízí vše 
potřebné pro lední hokej, kraso-
bruslení, rychlobruslení, veřejné 
bruslení i  soustředění špičkových 
hokejových týmů. Od února 2019 
se můžete přijít sami přesvědčit!

Běh upřímných srdcí

Charitativní akce BĚH UPŘÍM-
NÝCH SRDCÍ se bude konat 
na jezeře Milada. Třetí ročník, kdy 
výtěžek z akce je určen k pomoci 
hendikepovaným dětem, vypuk-
ne 1. září 2018 od 10 hodin. Akce 
bude mít opět svůj doprovodný 
program jako malování na obličej, 
bojové hry, novinky v oblasti zdra-
vé výživy a mnoho dalšího. Regis-
trovat se můžete na 1  km, 5  km, 
štafeta družstev a to na stránkách 
www.uprimnesrdce.cz/beh/ 

Osecká pouť
Jako každý rok i  letos dne 18. 

a  19. srpna 2018 bude Osecká 
pouť, kdy slavnost probíhá po ce-
lém městě. V  klášterních prosto-
rách jsou většinou k  vidění po-
hádková představení, hry pro děti, 
malování na obličej, ale také dobo-
vé stánky se samotnými řemeslní-
ky a jejich díly. Ulice lemují stánky 
se vším co Vás napadne, jídlo, ko-
ření, věci, sladkosti, hračky...atd. 
na prostranství louky u DDM jsou 
pak střelnice a nejen dětmi oblíbe-

né kolotoče. Pouť opět zahájí prů-
vod a v noci se návštěvníci dočkají 
i ohňostroje.  (tz)

Nové treninkové centrum 
ve Štětí

Pouhé dva kilometry od račické 
Labe arény vzniklo ze staré lodě-
nice ve  Štětí moderní tréninkové 
centrum. Ústecký kraj podpořil 

výstavbu objektu částkou 60 mili-
onů korun. Právě v  těchto dnech 
už v  areálu trénuje reprezentace 
na  srpnové juniorské mistrovství 
světa ve veslování.  (kr-ustecky)

Litoměřice v ekologické 
soutěži

Město Litoměřice se zapojilo 
do  prestižní energetické a  ekolo-
gické soutěže E.on Energy Glo-
be a  postoupilo do  druhého kola 
v  kategorii obec s  přihlášeným 
projektem Litoměřice, město 
s energií. O vítězi rozhodne veřej-
nost v on-line hlasování, přičemž 
každý z  hlasujících může vyhrát 
čtyřměsíční zapůjčení vozu Škoda 
Kodiaq, vysavač Miele, dárkovou 

kartu do  Hornbachu, nebo sadu 
dlát a  šroubováků. Hlasovat je 
možné až do  30. září. Více infor-
mací na stráckách města.  

(litomerice.cz)

Tříděním můžete pomáhat
V  Mostě je rozmístěno 12 čer-

vených kontejnerů na drobné spo-
třebiče (telefony, notebooky, fény 

obdrží Národní rada osob se zdra-
votním postižením.Více se dočtete 
na www.cervenekontejnery.cz.

Městské slavnosti a pouť 
v Horním Jiřetíně 2018

Dne 11. srpna 2018 se budou 
konat tradiční Městské slavnosti 
a pouť v Horním Jiřetíně. Návštěv-
níci se mohou těšit na  žongléry, 
prvorepublikovou módní přehlíd-
ku, okolo kulturního domu soutěž 
pro děti „Cesta do  první repub-
liky“, četníci, mědvědář, cirkus 

atd.). Akce „KORUNA ZA KILO“ 
podporuje postižené. Tříděním 
starých elektrospotřebičů do zmi-
ňovaných kontejnerů přispěje 
každé kg jednou korunou kterou 

Berto, atrakce pro děti a  koncert 
kapel Deviant, Extáze nebo třeba 
STO ZVÍŘAT. V kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie bude poutní 
mše svatá a to od 11 hodin a u sv. 
Jiří připomínka 145. výročí zalo-
žení sboru dobrovolných hasičů. 
V neposlední řadě bude v  areálu 
chovatelů písničkář Pepa Štross, 
dechovka nebo Skanzen, prostě 
retroparty se Zdeňkem Lukeslem.

Cyklostezka propojí 
Lipskou ulici s Bezručovým 
údolím

Město Chomutov nyní buduje 
novou cyklistickou propojku mezi 
Lipskou a  Bezručovou ulicí. Cel-
kové náklady jsou necelé čtyři mi-
liony korun. Práce by měly končit 
v  říjnu. Město získalo dotaci ze 
Státního fondu dopravní infra-
struktury.  (chomutov - mesto.cz)
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golfbarbora.cz

České a slovenské stavby 
století

Do  15. září může veřejnost 
hlasovat v anketě České a sloven-
ské stavby století, která probíhá 
v  rámci oslav 100. výročí vzniku 
Československa. Mezi stovkou 
nominovaných má Ústecký kraj 
hned čtyři želízka v ohni. Jsou jimi 
Masarykovo zdymadlo v Ústí nad 
Labem, vodní nádrž Fláje, Kolek- získal cenu Czech Grand Design 

jako designér roku. Od roku 2011 
vede Ateliér keramiky a porcelánu 
na VŠUP v Praze a zároveň působí 
jako umělecký ředitel společnosti 
Lasvit. Výstava v Domě porcelánu 
s modrou krví v Dubí představuje 
jeho zajímavé a  originální práce. 
Výstava trvá až do konce srpna.

100 a více
Podle aktuální statistiky Čes-

ké správy sociálního zabezpečení 
žije v Ústeckém kraji dvacet devět 

tivní dům v  Litvínově a  přesun 
kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v  Mostě. Hlasujte na  www.stav-
bystoleti.cz. (kr-ustecky)

Vystavuje Maxim Velčovský 
Český designér a  pedagog Ma-

xim Velčovský (*1976) se ve  své 
tvorbě věnuje návrhům děl ze skla 
a  porcelánu. Za  svou tvorbu byl 
několikrát oceněn a  v  roce 2007 

VAROVÁNÍ!
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje žádá občany, aby dba-

li zvýšené opatrnosti při zacházení s otevřeným ohněm. Z důvodu 
velkého sucha v  současné době hrozí extrémní nebezpečí vzniku 
požárů polních a lesních porostů. Hasiči žádají občany, aby ve volné 
přírodě nemanipulovali jakýmkoli způsobem s otevřeným ohněm 
a to včetně kouření. I na svých pozemcích, aby odložili pálení za-
hradního odpadu pří-
padně zakládání ohně 
k  opékání na  pozdější 
období, kdy pominou 
současná extrémní su-
cha. Jen za  poslední 
měsíc bylo v Ústeckém 
kraji na  linku tísňové-
ho volání nahlášeno 
101 požárů travního 
a polního porostu a 40 
požárů lesa. Některé 
z nich bylo nutno řešit mimořádným nasazením sil a prostředků 
a likvidace těchto požárů byla extrémně náročná. Všechny se do-
posud hasičům podařilo zlikvidovat tak, že nebyla zasažena lidská 
obydlí, nedošlo ke  zraněním, ani ztrátám na  životech. Fotografie 
je z nedávného velkého požáru v okolí železniční tratě z Ústí nad 
Labem do Lovosic, kde zasahovalo 29 hasičských jednotek. Při ha-
šení bylo nutno použít vrtulník s vodním vakem a požární letadlo. 
Dočasně byla uzavřena jak železnice, tak i silnice.

občanů starších sta let. Jsou to dva 
muži a dvacet sedm žen. Je to vý-
razně víc než v sousedních příhra-
ničních krajích: Karlovarský kraj 
- zde žije deset stoletých a v Libe-
reckém kraji je to jen sedm sto-
letých. Je ale pravdou, že počtem 
obyvatel je náš kraj větší než oba 
zmíněné sousední kraje. Ústecký 
kraj je počtem obyvatel druhým 
největším českým krajem. Při do-
vršení sta let je seniorům kromě 
gratulace automaticky přiznáváno 
2000 korun, o které je navýšen je-
jich starobní důchod.



Nákupy v srdci Teplic

www.galerieteplice.cz

více než 400 parkovacích míst

více než 80 obchodů
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CENTRUM SLUŽEB 
Při vchodu z Alejní ulice u nás 
také nově naleznete - opravnu 
obuvi, výrobu klíčů, gravírování, 
opravnu brýlí, opravnu zlatých 
a stříbrných šperků, broušení 
nožů a nůžek, hodinářské práce, 
či výrobu šperků na zakázku.

Mi Store XIAOMI NOVĚ V TEPLICÍCH
Mi Store je prostorný 76 m2 showroom s moderním čistým desig-
nem, kde jsou technologie na prvním místě. K vidění, vyzkoušení 
a koupi je kompletní nabídka Xiaomi pro Českou republiku.
Když uslyšíte Xiaomi, zjistíte, že je to 4. největší výrobce smartpho-
nů na světě. Firma založená v roce 2010 je označována za nejú-
spěšnější startup na světě. V ČR je již trojkou s velkými ambicemi 
přeskočit českou špičku, v současné době zabírá již 15% českého 
trhu. Každý šestý Čech se tedy už pyšní telefonem Xiaomi!
Obchod je v Galerii otevřen od 14. 7. a nabízí skvělý sortiment 
za ještě skvělejší ceny, přijďte se přesvědčit sami.

POE POE
Přinášíme vám gastro novinku. Poe-Poe Tepli-
ce - OC Galerie nabízí další možnost posilnění 
či mlsání za bezva ceny. Od vždy čerstvé, před 
vámi připravované pizzy, hranolků, hot dogů, 
polévek, po vynikající vafle či palačinky. Ale vy-
chutnat si můžete třeba jen i kávu v pohodlných křesílkách. Dále 
v nabídce nechybí smoothie, freshe, či další nealkoholické nápoje. 
Příjemné moderní prostředí uvnitř, nebo venku na terásce. Přijďte 
otestovat a uvidíte, že přijdete zas. Přejeme vám dobrou chuť! 

TEPLICKÝ PŮLMARATON
Rádi běháte? Tak neváhejte a registrujte se na naší letní trail show 
OC Galerie na trasách: sprint 3 km (start v 11:30 hodin) a dále 9 km 
a 21 km (start 12:00 hodin), vše také jako Teplický půlmaraton běh 
se psem.
Startujeme z pěší zóny od Galerie Teplice 11:30 hodin sprint 1 okruh 
a po doběhu ve 12:00 hodin start tras 9 km a 21 km!
Okruh 3 km v Zámecké zahradě (50% terén - 50 % asfalt).
Občerstvení na trase na každém okruhu po 3 km!
V cíli Pivovar Monopol zajistí luxusní pivní speciality! Ženy jistě po-
těší ceny od jednoho z partnerů akce - Salon Gabriela Kejmarová. 
Další skvělé ceny od partnerů Raidlight CZ/SK či norskámóda.cz.
Pro běžce a běžkyně, kteří chtějí obohatit nejen fyzičku, ale vylepšit 
i kulturního ducha, máme mezi cenami pěkné knihy nejen s běžec-
kou tématikou od nakladatelství Mladá fronta.
A na konec super zpráva. Titulární partner Labské pískovce půlma-
ratonu Hotel Ostrov je stejně jako v loňském roce partnerem také 
letní verze Teplického půlmaratonu! Hlavní cenou pro kategorii 

PODPOŘTE ČTYŘNOHÉ KAMARÁDY 
Z ÚTULKU ANIDEF
Od pondělí 16. 7. až do konce prázdnin vás v Galerii čeká krásná 
expozice útulku AniDef! Těšit se můžete na výstavu fotek fotogra-
fa Petra Hricka, osvětové materiály a psí příběhy. Pokud zvažuje-
te o prázdninách adoptovat nového člena rodiny, můžete se přijít 
podívat na nabídku přímo k nám do Galerie Teplice. Umístěny zde 
jsou i pokladničky, kde můžete přispět na chod útulku a péči o zví-
řátka. Hostesky zodpoví vaše dotazy a poradí, jak i vy se můžete 
do podpory zapojit. Chystáme pro vás i jedno odpoledne s hudeb-
ním vystoupením a představením pejsků, kteří zavítají z útulku pří-
mo do Galerie Teplice!
Tak určitě doražte. Více informací naleznete na webu GT.

21 km je cena od Hotelu Ostrov, poukaz pro 2 osoby / 2 noci s vol-
ným vstupem do wellness centra Hotel Ostrov.
Měření zajišťuje profesionální čipová časomíra IronTime.
Přijďte poměřit své síly, či se proběhnout jen tak pro radost i se svý-
mi nejdražšími, s dětmi či hafany.
26.8. to je den prima cen, medailí, diplomů, zábavy pro děti a skvělé 
sportovní atmosféry přímo v srdci Teplic!
Registrace na www.galerieteplice.cz, či na facebooku OC Galerie 
Teplice.



7

více na www.galerieteplice.cz

• terénní trasa parkem Zámecká zahrada
• 5 přírodních překážek
• 21 / 9 / 3 km dlouhé trasy • dětský běh • canicross
• IronTime čipová časomíra
• občerstvení, lákavé výhry, cílové medaile a diplomy

PŮLMARATON 
City cross

TEPLICKÝ

Přijďte to zkusit také! 
START PŘED OC GALERIE 26.8.
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Pokud ještě nemáte svůj finanční plán, kontaktujte mě a domluvíme 
si nezávaznou osobní schůzku na které vám vše vysvětlím a následně 
zpracuji finanční plán na míru dle vašich cílů a potřeb.
Kontakt: Zdeněk Kubát – tel.: 604 999 830 – email: zdenek.kubat@bcas.cz

zlatých pravidel
finančního plánování7

1   ZBAVTE SE DRAHÝCH DLUHŮ
2   VYTVOŘTE SI PROVOZNÍ REZERVU
3   DOBŘE A LEVNĚ POJISTĚTE RODINU A MAJETEK
4   VYŘEŠTE SI VLASTNÍ BYDLENÍ
5   PRAVIDELNĚ INVESTUJTE DO VÝNOSNÝCH STRATEGIÍ
6   NEDRŽTE VOLNÉ PROSTŘEDKY NA BĚŽNÝCH ÚČTECH A TERMÍNOVANÝCH VKLADECH
7   OPTIMALIZUJTE DRAHÉ PRODUKTY

T752023

Hledáme
vyučeného lesníka
pro veškeré lesní práce,

převážně práce s MKS (kultivátor)

pferdehof-eschenbach@freenet.de
015224343770



Chomutov 25 staveb 120,3 milionu
21 staveb 113,7 milionu

Louny 25 staveb 162,4 milionu
25 staveb

Most 23 staveb 161,7 milionu
26 staveb 114,1 milionu
19 staveb 113,4 milionu
20 staveb 97,3 milionu

 19 staveb 81,7 milionu

20 staveb



Kdo by nechtěl zažít romantiku 
nebo i mírné vzrušení při projížď-
ce na  pramicích. Navíc v  krásné 
Zámecké zahradě v Teplicích, kde 
procházka ve  stínu statných stro-
mů dodá energii. Cesty lemující 
sochy dodávají na kráse svou his-
torií i  stvárněním a  malé loučky 
k posezení a zastavení se, evokují 
ke klidu a míru. Často se stává, že 
vás uprostřed tohoto rozjímání 
potká stánek na  kolečkách, který 
nabízí zrmzlinu nebývalých chutí, 
jako je černé pivo. Přesto zpět k za-

milovaným párům, odvážným ro-
dičům a rozverným dětem, na kte-
ré tu čekají lodičky. Pro mrňata, 
která jsou občas jako žele, má 
půjčovna připravené plovací vesty, 
pramicí je celkem šest, a tak málo 
kdy se stane, že by byly všechny 
obsazené. Projížďku si můžete vy-
chutnat od 30 min za 40,-Kč nebo 
pro nenasyty krásou okolí či cvi-
čením při pádlování je tu hodinka 
za  60,-Kč. Za  atraktivním výle-
tem „jezerním zážitkem“ můžete 
vyrazit každý všední den od  15 

Tradice a možnosti 2018
Křížová chodba cisterciáckého kláštera v Oseku se proměnila ve výstavní 

prostor. Až do 27. července zde byly k vidění práce devatenácti účastnic le-
tošního v pořadí už 14. Mezinárodního sympózia malby pod glazuru, které 
probíhalo po deset dní pod názvem „Tradice a možnosti 2018“ v Dubí na 
Teplicku. O účast na sympóziu bývá u nás i v zahraničí vždy velký zájem, 
letošek nebyl výjimkou. Proti předchozím ročníkům patřilo letošní sympó-
zium výhradně ženám. Své 
zástupkyně tu měly Čína, 
Japonsko, Kanada, Spoje-
né státy, Rusko i Sloven-
sko a Česká republika. Na 
snímku je při práci Karen 
Koblitz ze Spojených států, 
která to měla na Teplicko 
nejdále.

Letošní ročník, který 
pořádala společnost Čes-
ký porcelán Dubí, se ko-
nal pod záštitou ředitelky 
Uměleckoprůmyslového musea v Praze Heleny Koenigsmarkové. Však se 
také práce vzniklé v ateliérech Fakulty užitého umění a designu a v dub-
ském závodě v tomto prestižním muzeu představí. 

Tradice konání sympózií v Českém porcelánu vznikla v roce 1989. Hned 
od počátku bylo nutné rozlišit mezi malířskými a hrnkovými sympózii pro 
svou odlišnost a pojetí. Malířská sympózia jsou velmi blízká samotné vý-
robní tradici porcelánky, a to malbou kobaltem pod glazuru. Malířská sym-
pózia nesou název a značku „Tradice a možnosti“.  (lmax)

Teplice, kdysi přezdívané Malá 
Paříž, zažily o posledním červno-
vém víkendu na kolonádě Domu 
kultury velkolepou módní show 
Czech Fashion Week 2018. Uspo-
řádala ji společnost European Fa-
shion Agency a  čítala celkem 13 
autorských přehlídek uznávaných 
návrhářů, jakými jsou například 
Osmany Laffita, Alice Abraham, 

Gabriela Giotto či Olga Rusakova. 
Neztratila se mezi nimi ani Eva 
Stolařová Trejtnarová z  Teplic se 
svou performancí 100 let módy. 
K  umocnění zážitku přispěla 
skvělá videoprojekce a  komentář 
Petra Stolaře, které publikum rov-
něž štědře odměnilo bouřlivými 
ovacemi. Blahopřejeme!  (lar) 

Foto: Daniel Šeiner

9

Včera oficiálně zahájila celoroč-
ní provoz litoměřická cyklověž. Jde 
o  samostatný, bezobslužný parkovací 
systém pro více než stovku kol, kte-
rý bude v  provozu 24 hodin denně. 
Možnost uschovat si zde jízdní kolo 
bude moci až 118 cyklistů na prostoru 

Na lodičkách po zámeckém rybníku
do  18hodin a  o  víkendu od  13 - 
18hodin. V případě, že by se roz-
hodla nějaká skupinka, rodina 
nevynechat tento výlet, organizá-

toři prosí o  denní předstih rezer-
vace. Kontakt pro tento případ je 
na  velmi milou a  vstřícnou paní 
Januchovou. Mobil: 602  346  607. 
Věříme že si výlet, procházku, 
návštěvu nebo prostě okořenění 
všedního dne, vychutnáte a užijte!

Eva Stolařová
nadchla Malou Paříž

První cyklověž v kraji
o rozloze jen několika metrů čtvereč-
ních. Úschova i vyzvednutí potrvá jen 
několik vteřin. Cyklista, který si zde 
bude chtít uložit své kolo nebo elek-
trokolo, přijede ke vstupnímu modulu 
a najede s ním do vyhraněného pro-
storu. Stiskne tlačítko a  vyzvedne si 
lístek s  čárovým kódem. O  umístění 
kola do věže se postará samoobslužný 
parkovací systém. Při jeho vyzvednutí 
majitel pouze načte čárový kód, za-
platí poplatek za uschování ve výši 5 
korun na den a automat mu kolo vydá 
zpět. Není nutné sundávat příslušen-
ství - tachometr, přilbu či cyklo-tašky. 
Cyklověž se nachází na  strategickém 
místě - u  autobusového i  vlakového 
nádraží, nedaleko cyklostezky a v těs-
né blízkosti centra města. Využít ji 
tedy mohou jak obyvatelé města, tak 
turisté. Město Litoměřice k  realizaci 
stavby získalo podporu 12,4 milionu 
korun od Ministerstva pro místní roz-
voj. Celkové náklady projektu činily 
14,1 milionu korun.
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RANĚ BAROKNÍ ZÁMEK SE 
ZAHRADOU

 Na západní straně rozlehlé náv-
si stojí raně barokní zámek, vznik-
lý přestavbou tvrze z poloviny 16. 
století. Po  druhé světové válce 
v  něm byla umístěna dívčí škola, 
dnes je však nepřístupný. Koncem 
17. století založil Jan Tulipán při 
zámku zahradu, vyzdobenou ko-
lem roku 1720 rozsáhlým soubo-
rem plastik z dílny M. B. Brauna. 
Roku 1907 byly sochy za  účelem 
restaurování převezeny do  Ne-
uwaldeggu u  Vídně, avšak odtud 
se již nevrátily. Další Braunovy 
plastiky však zdobí cítolibskou ná-
ves a okolí dodnes.

CÍTOLIBY
- barokní klenotnice Lounska

Cítoliby, necelé tři kilometry jižně od Loun, jsou z pa-
mátkového i kulturního hlediska pravou klenotnicí 

Lounska. Majitelé panství - Schützové z  Leopoldshei-
mu a Pachtové z Rajova, totiž z této obce vytvořili v 17. 
a 18. století jednotně koncipovaný barokní celek, jakou-
si vzdálenou obdobu východočeského Kuksu.

V KOSTELE S PŮSOBIVÝMI 
PRVKY SE KONAJÍ KONCERTY 
CÍTOLIBSKÝCH MISTRŮ

 Původní středověký kostel sva-
tého Havla se nacházel v prostoru 
zámecké zahrady, stávající kostel 
svatého Jakuba Většího pak byl 
podle plánů neznámého architek-
ta postaven roku 1713. Jeho mi-
mořádně působivý interiér zdobí 
sochy M. B. Brauna a  obrazy V. 
V. Reinera. Na  zdi před kostelem 
jsou umístěny dvě plastiky - alego-
rie Mládí a Stáří. Zejména postava 
tzv. Chrona - starce s přesýpacími 
hodinami, učinila cítolibské ba-
roko proslulým. V  kostele se po-
řádají koncerty, jejichž repertoár 

tvoří zejména díla cítolibských 
mistrů - Karla Blažeje Kopřivy, 
Jana Jáchyma Kopřivy, Jana Ada-
ma Galiny a  Jakuba Lokaje, kteří 
jsou mezi muzikology vysoce ce-
něni. Díla cítolibských skladatelů 
vyšla na několika deskových kom-
pletech a  hrají se i  na  festivalech 
Pražské jaro. Jejich hudbu veřej-
nosti přiblížil rovněž zdejší rodák, 
hudební skladatel Zdeněk Šesták.

BAROKNÍ CHLOUBA 
PLASTIK, SLOUPŮ, OBELISKŮ 
I DALŠÍCH STAVEB

 Z  Braunovy dílny pochází též 
mariánský obelisk a  sloup Svaté 
Trojice., který před časem prošel 
rekonstrukcí. Na  návsi v  Cítoli-
bech ale objevíte až překvapující 
množství dalších nejrůznějších 
barokních plastik - svatého Ber-
narda, svatého Petra, svatého 
Pavla, svatého Václava, svatého 



Jana Nepomuckého, svatou Bar-
boru, svatého Prokopa s postavou 
démona či svatého Linharta s be-
ránkem. Nedaleko severní strany 
návsi u silnice stojí barokní sloup 
s  plastikou Nejsvětější Trojice 
z roku 1680, který sem byl přene-
sen roku 1997 z křižovatky v obci. 
Jižně od  návsi, po  levé straně sil-
nice, najdete bývalý barokní špitál 
s  mansardovou střechou, kde je 
na pilíři ohradní zdi umístěna dal-

ší z barokních soch - Neptun s del-
fínem. V zatáčce při silnici na Br-
loh spatříte barokní výklenkovou 
kapli, která měla uvnitř freskovou 
výzdobu.

POZORUHODNÁ VODÁRNA 
A BOHATÉ STAVEBNÍ 
PAMÁTKY

 Ve  východní části návsi pod 
kostelem stojí bývalá třípatrová 
vodárna. Stavba s  jehlancovitou 
střechou, datovaná k  roku 1885, 
byla původně vybavena čerpa-
dlem, které podzemním kaná-
lem zásobovalo vodou objekty 

zámku. Bohaté stavební památky 
v  obci doplňují barokní země-
dělské usedlosti č.p. 47 v  dolní 
části východní strany návsi a  č.p. 
26 po  levé straně silnice směrem 
na Zeměchy.

VÝZNAMNÉ CÍTOLIBSKÉ 
OSOBNOSTI

 Jižně od návsi po levé straně sil-
nice stojí nízký dům bývalé staré 
školy, ve kterém se narodil hudeb-
ní skladatel Karel Blažej Kopři-
va a  kde též vyučoval jeho otec - 
kantor a hudební skladatel Václav 
Kopřiva. S Cítolibami jsou kromě 
známých hudebních skladatelů 
spojeny i  další významné osob-
nosti. Pochází odtud též architekt 
Josef Mocker, projektant dostavby 
chrámu svatého Víta v Praze a au-
tor puritánské přestavby Karlštej-
na. Žil zde také významný malíř 
Václav Sochor. Zkrátka a  dobře, 
pro milovníky památek i další kul-
tury stojí návštěva Cítolib opravdu 
za to.

 Pavel Kovář

11
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HISTORIE VODNÍHO HRADU
Původně dřevěný hrad byl ma-

jetkem českých panovníků. Počát-
kem 13. století jej nechal přestavět 
na kamenný v gotickém slohu král 
Přemysl Otakar I. Jan Lucembur-
ský pak prodal budyňský hrad Za-
jícům z Hazmburka. Za jejich vlá-
dy doznal hrad i celé panství nej-
většího rozvoje. Vodní hrad zůstal 
v majetku Zajíců z Hazmburka až 
do roku 1613, kdy ho byli nuceni 
prodat rodině Šternberků. Jeho 
posledním šlechtickým majitelem 
se stala rodina Herbersteinů, kte-
rá provedla zásadní rekonstruk-
ci v  letech 1900 až 1913. V  roce 
1946 se stal vodní hrad majetkem 
města Budyně nad Ohří a do sou-
časné podoby byl rekonstruován 
od roku 1975. Rekonstrukce okol-
ních hradeb pak probíhala od de-
vadesátých let 20. století.

SOUDNÍ PRÁVO A BUDYŇSKÝ KAT
Prvním soudním a  trestním 

právem někdejší osady Budyně 
nad Ohří na Litoměřicku bylo prá-
vo patriarchální, takže celá osada 
byla podřízena svému starostovi, 
neboli otci rodiny. Za  panování 
Boleslava I. došlo v Budyni ke zří-
zení župního soudu a tak Budyňští 
zůstali podřízeni pod pravomoc 
cudaře - kterého představoval žup-
ní soudce, jemuž se později začalo 

1679 došlo k  odsouzení pachol-
ka Pavla „za  zhovadilé obcová-
ní s  klisnou“ ke  stětí a  upálení 
společně s  klisnou. V  roce 1726 
byla oběšena Alžběta Charvátová 
za otrávení manžela. Jisté Alžbětě 
Stodové a  také Rozině Šneidero-
vé se zase dostalo smrti mečem 
a  proklání kůlem. V  určité době 
se popravovalo i  za  poměrně 
malé přestupky, třeba když při-
stihli ve  městě cikána, bylo mu 
uříznuto levé ucho. Když už je 
neměl, tak mu uřízlu pravé ucho, 
přičemž jej kat vyvedl z  města. 
Pokud však došlo k  jeho přisti-
žení ve městě ještě i potřetí, pak 
mohl počítat už pouze jen s obě-
šením.

Starobylé městečko Budyně nad Ohří se nachází mezi Roudnicí nad Labem a Libochovicemi. Ze západní stra-
ny je Budyně obklopena krásným lužním lesem, který si na rozdíl od mnoha jiných lokalit udržel svůj ráz až 

do současnosti. Lužní les je rozdělen meandrovitým řečištěm řeky Ohře, která se ve svém spodním toku nachází 
v těsné blízkosti města. Tato významná poloha předurčovala někdejší trasu tzv. „Zlaté cesty“, která vedla z Prahy 
na Teplice a dále do Německa. Na této významné obchodní cestě byl podle Kosmovy kroniky vystavěn dřevěný 
hrad v blízkosti řeky Ohře na ochranu brodu přes ni. Tyto události se datují do 9. století, kdy u nás vládla česká 
knížata.

v Budyni nad Ohří

říkat panský rychtář. Po roce 1230 
se již v  Budyni nad Ohří jednalo 
o město s dvanácti konšely, prima-
sem i  vlastním rychtářem, mající 
i  moc vykonávat právo hrdelní, 
stejně jako měl dříve cudař. Soudi-
lo se právem německým, zvaným 

Magdeburským, čili Děvínským. 
Budyňský kat zůstával původně 
v  rohové baště u  hradeb, kde se 
ve  sklepení nacházela mučírna. 
Teprve v  16. století došlo k  jeho 
vykázání za  město, kde radní ne-
chali zřídit katovnu. Jednalo se 
o  objekt stojící na  severní stra-
ně města č.p. 229. Ten zůstával 
na rozdíl od mnoha jiných domů 
zachován v  původní podobě při-
bližně z roku 1692 a přečkal i ně-
kolik požárů města.

ZACHOVALÉ PROTOKOLY 
S HRDELNÍMI ROZSUDKY

V Budyni se zachovalo též ně-
kolik protokolů a  rozsudků hr-
delních trestů. Například v  roce 

Staré trestní právo a popravy
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SAZEBNÍK ZA VÝKONY PRÁVA 
ÚTRPNÉHO A HRDELNÍHO

Až neuvěřitelně hrůzostrašně se 
jeví účty katů za jednotlivé výkony 
práva útrpného a  hrdelního, kte-
rými disponovalo město Budyně 
nad Ohří v  letech 1230 až 1755, 
z  nichž si připomeňme alespoň 
některé:
•  zakopání mrtvoly - 1 krejcar
•  nakrmení kolomazí - 2 krejcary
•  setnutí hlavy - 4 krejcary

•   pálení cizoložnice svíčkou - 8 
krejcarů

•   pověšení na  šibenici - 10 krej-
carů

•   roztrhání na čtyři kusy koňmi - 
18 krejcarů

•  lámání kolem - 20 krejcarů
•  sevření do klády - 40 krejcarů
•   proražení srdce cizoložnice ků-

lem - 4 zlatý
•   upečení rouhače v oleji - 24 zla-

tých.

I  kat si však musel dávat velký 
pozor. Zajímavě se například jevil 
dodatek, že rovněž místní kat byl 
za  různá provinění trestán katem 
sousedního města. V  případě, že 
kat neusekl hlavu odsouzenému 
jedním sekem, došlo k  jeho uka-
menování diváky.

BUDYŇSKÉ POPRAVIŠTĚ
Budyňské popravy byly vykoná-

vány za městem v polích na Suché 
skále proti svaté Barboře, kde se 
říkalo „Na  Spravedlnosti“ nebo 
také „U  Šibenice“. Na  náměstí 
v Budyni stával pranýř až do roku 
1794, kdy jej z rozkazu okresního 

slánského hejtmana odstranili. 
V roce 1905 dostalo bývalé budyň-
ské popraviště osazení 2,5 metrů 
vysokým pískovcovým hranolem 
s  nápisy: Místo popravní 1250 až 
1750. Poutníče polituj nás. Prá-
vo hrdelních trestů odňal obcím 
a  malým městům až teprve císař 
Josef II. ve druhé polovině 18. sto-
letí. Nositelé popravčího řemesla, 
které bývalo obvykle dědičné, se 
potom většinou přeměnili na  tzv. 
pohodné. V  budyňské katovně 
pak přebývaly ještě i  další gene-
race kata a  později pohodného 
Eisen hammera.

 Pavel Kovář

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



Děčín
Chomutov
Litoměřice
Louny
Most
Teplice
Ústí nad Labem

Na Komáří Vížce ve vlastní chatě
Přímý majitel prodává atraktivní chatu v atraktivní lokali-
tě v blízkosti Komáří Vížky. Milujete Krušné hory, pak re-
laxujte na vlastní horské chatě. Sjezdové, běžecké trasy 
v těsné blízkosti. Známá lanová dráha 500 metrů. Chata 
je určena pro celoroční provoz: koupelna WC, topení krb 
+ přímotopy, vlastní vrt na vodu, septik nové technolo-
gie. Odtud je velmi luxusní výhled z hřebenu Krušných 
hor, který Vám nikdy nezevšední. A jen kousek za hum-
ny je pohodové německé lázeňské letovisko Altenberg, 
kam rádi zamíříte za  relaxem do  komplexu krytých lá-
zeňských bazénů. Pro bližší informace a termín prohlídky 
volejte prosím na telefonní číslo +420 777 864 383, nebo 
piště na e-mail: kokes.ps@tiscali.cz.

Certifikovaný hypoteční specialista
a pojišťovací poradce

ing. Pavla Božkovová
tel. 725 858 404

bozkovova@seznam.cz

Příště na této stránce
může být připravená také Vaše nabídka

na prodej nemovitosti
Kontakt: 

Telef.: 730 895 100
Mail: sekretariat@agenturais.cz

V přírodě po zálesácku
Jste kutil, zálesák nebo jen milovník 
přírody? Pro nenáročného klienta je 
tu nabídka přímo od majitele. Zahrada 
ve  svahu s  dřevěnou chatkou v  Opá-
renském údolí. Přípojka elektro na hra-
nici pozemku, ale chata není připojena. 
Je to ve svahu, ale za odměnu každo-
denního krásného výhledu na  údolí, 
na  turistické stezky a  cyklotrasy. Ro-
mantický kout přírody i pro šikovného 
zahrádkáře. Pro bližší informace a  ter-
mín prohlídky volejte prosím na  te-
lefonní číslo +420 737  559  400, nebo 
pište na  e-mail: lenka.chudinova@se-
znam.cz.

Zahrádkáření
u Třech Dubů 
Přímý majitel nabízí zahradu v  klidové 
lokalitě Tři Duby v Teplicích. Výhodnost 
nabídky násobí, že součástí prode-
je je rekreační zděná chata připojena 
na elektro přípojku. Relaxujte nedaleko 
centra, v zeleni, pod ovocnými stromy, 
v  přibližně půl století staré zahrádkář-
ské oblasti, která je zavedená a tak ako-
rát - ani velká ani malá. Pro bližší infor-
mace a termín prohlídky volejte prosím 
na  telefonní číslo +420 731  544  592, 
nebo pište na  e-mail: petra.koud@se-
znam.cz. 

Cena:
890.000 Kč

Cena:
980.000 Kč

Cena:

199.000 Kč

REALITY
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KULTURNÍ CENTRUM
4. srpna v 19.30 hodin
balustrádové schodiště Státního zámku
 RŮŽE OD CASANOVY
  21. ročník celorepublikové soutěže nepro-

fesionálních zpěváků milostných písní s Gi-
acomo Casanovou. Výtěžek ze soutěže bude 
věnován na dobročinné účely.

25. srpna v 18.00 hodin
Valdštejnský sál Státního zámku Duchcov
 NOC ROMANTICKÝCH PŘÍBĚHŮ
  Hudebně - taneční program v rámci projek-

tu Letní tóny Duchcova se sólistou Severo-
českého divadla Vladimírem Gončarovem.

KINO LÍPA
1. srpna v 19.00 hodin
 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 
 Muzikál/USA.
2. srpna v 19.00 hodin 
 MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT
 Akční thriller/USA. 
5. srpna v 19.00 hodin
 CHATA NA PRODEJ 
 Komedie/Drama/ČR.
21.-22. srpna v 19.00 hodin
 MEG: MONSTRUM Z HLUBIN
 Akční/horor/sci-fi/thriller/USA. 
23. srpna v 10.00 hodin - BioSenio
 KLUCI Z HOR 
 Drama/Komedie/ČR. 
23. srpna v 19.00 hodin
 SLENDER MAN 
 Horor/USA. 
26. srpna v 19.00 hodin
 MISS HANOI
 Kriminální drama/ČR.
28.-29. srpna v 19.00 hodin
 EQUALIZER 2
 Akční/thriller/USA. 
30. srpna v 19.00 hodin
 ALFA
 Dobrodružný/drama/USA. 

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
5. srpna v 15.00 hodin
 ÚŽASŇÁKOVI 2 
 Animovaný/USA. 
26. srpna v 15.00 hodin
 ÚŽASŇÁKOVI 2
 Animovaný/USA. 
 

LETNÍ KINO KOUPALIŠTĚ
3. srpna ve 21.00 hodin
 TÁTOVA VOLHA 
 Komedie/drama/ČR. 
4. srpna ve 21.00 hodin
 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 
 Akční/Dobrodružný/Fantasy/Sci-Fi/USA.
10.  srpna ve 21.00 hodin
 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 
 Romantická komedie/ČR.
11.  srpna ve 21.00 hodin
 BLADE RUNNER 2049
 Sci-Fi/Thriller/USA/VB/Maďarsko/Kanada.
17.  srpna ve 21.00 hodin
 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 
 Komedie/ČR.
18.  srpna ve 21.00 hodin
 JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
 Dobrodružný/Akční/Komedie/USA.
24.  srpna ve 21.00 hodin
 PRÁZDNINY V PROVENCE 
 Komedie/ČR/Francie.
25.  srpna ve 21.00 hodin
 VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 
 Akční/Dobrodružný/Sci-fi/Francie.
31. srpna ve 21.00 hodin
 ŠPINDL 
 Komedie/ČR.
1. září ve 21.00 hodin
 CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ 
 Fantasy pohádka/Norsko. 

bílina

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA 
od 30. července do 2. září
 BEZ MÁMY
 Andrea Růžičková - herečka a fotografka
 Mikoláš Růžička - hudebník a výtvarník

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA 
18. srpna od 19.30 hodin
 REVIVAL FEST 2018 
  Koncert kapel GEORGE MICHAEL BAND, AC 

/ DC REVIVAL BAND a KISS FOREVER BAND.

ALTÁNEK NA KYSELCE 
7. srpna od 16.00 hodin
 O STVOŘENÍ SVĚTA 
  Pohádku pro děti a rodiče uvede Divadélko 

Uličník J. Baldy.

LETNÍ DIGITÁLNÍ KINO KYSELKA 
2. srpna od 21.30 hodin
 ANT-MAN a WASP
 Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA, 2018.
3. srpna od 21.30 hodin
 CHATA NA PRODEJ
 Komedie / Česko, 2018.
4. srpna od 21.30 hodin
 JSEM BOŽSKÁ
 Komedie / USA, 2018. 
9. srpna od 21.30 hodin
 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
 Komedie / Česko, 2018.
10. srpna od 21.30 hodin
 MISS HANOI
 Krimi / Drama / Česko / Slovensko, 2018.
11. srpna od 21.30 hodin
 ONI 2: NOČNÍ KOŘIST
 Horor / USA, 2018.
23. srpna od 21.30 hodin 
 BAJKEŘI
 Komedie / Česko, 2017.
24. srpna od 21.30 hodin
 DĚSIVÉ DĚDICTVÍ
 Drama / Horor / Mysteriózní / USA, 2018.
25. srpna od 21.30 hodin
 JAN PALACH
 Drama / CZ.
30. srpna od 21.30 hodin
 POMSTA

 Akční / Thriller / Francie, 2017.
31. srpna od 21.30 hodin
 ESCOBAR
  Životopisný / Krimi / Drama / Španělsko / 

Bulharsko, 2017.

KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most

SÁL MAXI
2.-8. srpna v 17.30 hodin
4.-5. srpna v 15.00 hodin
 ÚŽASŇÁKOVI 2 
  USA, animovaný / akční / dobrodružný, čes-

ký dabing.
2.-8. srpna ve 20.00 hodin
 MISSION: 
 IMPOSSIBLE - FALLOUT 
  USA, akční / dobrodružný / thriller, do 12 let 

nevhodný.
9.-12. srpna v 17.30 hodin
 MEG: MONSTRUM Z HLUBIN 
  USA, akční / horor / sci-fi / thriller, do 12 let 

nevhodný.
9.-12. srpna ve 20.00 hodin
 TEMNÉ SÍLY 
 USA, sci-fi / thriller, do 12 let nevhodný.
11.-12. srpna v 15.00 hodin
 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
 PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
  USA, animovaný / komedie / rodinný, český 

dabing.
13.-15. srpna v 17.30 hodin
16.-19. srpna ve 20.00 hodin
 MISS HANOI 
 Česko, krimi / drama, do 12 let nevhodné.
13.-15. srpna ve 20.00 hodin
 WHITNEY
  USA / Velká Británie, dokument / hudební / 

životopisný, do 12 let nevhodný.
16.-19. srpna v 17.30 hodin
18.-19. srpna v 15.00 hodin
 PŘÍBĚH KOČEK 
  Čína, animovaný / komedie / dobrodružný / 

rodinný, český dabing.
20.-22. srpna v 17.30 hodin
 ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL KOPAČKY 
 USA, akční / komedie, do 12 let nevhodná.
20.-22. srpna ve 20.00 hodin
 EQUALIZER 2
  USA, akční / krimi / thriller, do 12 let nevhod-

ný.

23.-26. 8. srpna v 17.30 hodin
 SKOROSESTRY
 Francie, komedie, do 12 let nevhodná.
23.-26. srpna ve 20.00 hodin
 SLENDER MAN
 USA, horor, do 15 let nepřístupný.
25.-26. srpna v 15.00 hodin
 PŘÍBĚH KOČEK 
  Čína, animovaný / komedie / dobrodružný / 

rodinný, český dabing.
27.-29. srpna v 17.30 hodin
 KRYŠTŮFEK ROBIN 
 USA, dobrodružný / rodinný / komedie.
27.-29. srpna ve 20.00 hodin
 JAN PALACH
 Česko, drama, do 12 let nevhodné.
30. srpna - 2. září v 17.30 hodin
 UPGRADE
  Austrálie, sci-fi / thriller, do 15 let nepřístup-

ný.
30. srpna - 2. září ve 20.00 hodin
 DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL 
  Česko, thriller / psychologický, do 12 let ne-

vhodný.
1.-2. září v 15.00 hodin
 ÚŽASŇÁKOVI 2 
  USA, animovaný / akční / dobrodružný, čes-

ký dabing.
3.-5. září v 17.30 hodin
 ALFA 
 USA, akční / drama / thriller.
3.-5. září ve 20.00 hodin
 TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?
  USA, komedie / drama / romantický, do 15 

let nepřístupný.

MIDIART
2.-8. srpna v 19.00 hodin
 ABRAKADABRA
 Španělsko, komedie, do 12 let nevhodná.
9.-15. srpna v 19.00 hodin
 SWEET COUNTRY
 Austrálie, western / drama / krimi.
16.-22. srpna v 19.00 hodin
 UTØYA, 22. ČERVENCE 
 Norsko, thriller, do 15 let nepřístupný.
23.-29. srpna v 19.00 hodin
 ŽALMAN, NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ 
 Česko, dokumentární / drama.
30. srpna - 5. září v 19.00 hodin
 OHROŽENÉ DRUHY
  Francie / Belgie, drama, do 15 let nepřístup-

ný.

DUCHCOV

BÍLINA

MOST
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KINO SVĚT
1. srpna od 17.00 hodin
 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
 PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
 Animovaný / USA / 2018.
1. srpna od 19.00 hodin
 SEX PISTOLS / ANGLIE TU BUDE NAVŽDY
 Záznam koncertu / Velká Británie / 2008.
1. srpna od 20.00 hodin
 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
 Drama, komedie / ČR / 2018.
2. srpna od 11.00 hodin
 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
 Dobrodružný, akční / USA / 2018.
2. srpna od 16.00 hod., 3. srpna od 18.00 hodin
4.-5. srpna od 15.00 hodin
 ÚŽASŇÁKOVI 2 
 Animovaný, akční, dobrodr. / USA / 2018.
2. a 8. srpna od 18.00 hodin
 WHITNEY
  Dokumentární, hudební, životopisný.
2.-3. srpna od 19.00 hodin
4. srpna od 16.00 a 18.00 hodin
5. srpna od 18.00, 6. srpna od 19.00 hodin
 MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT
 Akční, dobrodružný, thriller / USA / 2018.
3. srpna od 17.00, 5. srpna od 19.30 hodin
 NEŽ PŘIŠLA BOUŘE
 Akční, dobrodružný, thriller / USA / 2018.
4. srpna od 19.30 hodin
 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 
 Muzikál / USA / 2018.
5. srpna od 17.00, 8. srpna od 19.30 hodin
13. srpna od 17.00, 15. srpna od 20.00 hodin
 CHATA NA PRODEJ
 Komedie, drama / ČR / 2018.
6. srpna od 17.00, 7. srpna od 19.00 hodin
 ESCOBAR
 Thriller / Španělsko / 2018.
7. srpna od 17.00 hodin
 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
 Drama, komedie / ČR / 2018.
8. srpna od 17.00 hodin
11.-12. srpna od 15.00 hodin
 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
 PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
 Animovaný / USA / 2018.
9.-10. srpna od 17.00 hodin
10. srpna od 17.00, 11. srpna od 18.00 hodin
12. srpna od 20.30 hodin
 MISS HANOI 
 Kriminální, drama / Česko, Sloven. / 2018.
8. srpna od 18.00, 10. srpna od 19.00 hodin
11. srpna od 17.00, 13. srpna od 19.00 hodin
15. srpna od 17.00 hodin
 MEG: MONSTRUM Z HLUBIN 
 Akční, horor, sci-fi, thriller / USA / 2018.
9. srpna od 19.30, 10.-11. srpna od 20.00 hodin
12. a 15. srpna od 18.00 hodin
 TEMNÉ SÍLY
 Sci-fi, thriller / USA / 2018.
10. srpna od 16.00 hodin
 ÚŽASŇÁKOVI 2 
  Animovaný, akční, dobrodružný / USA.
12. srpna od 17.00 hodin
 MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT
 Akční, dobrodružný, thriller / USA / 2018.
14. srpna od 17.00, 16. srpna od 11.00 hodin
18. srpna od 17.00 hodin
 MAMMA MIA!  HERE WE GO AGAIN 
 Muzikál / USA / 2018.
14. srpna od 19.00 hodin
20. srpna od 17.00, 24. srpna od 19.00 hodin
 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
 Drama, komedie / ČR / 2018.
16.-17. srpna od 16.00 hodin
18.-19. srpna od 15.00 hodin
 PŘÍBĚH KOČEK
 Animovaná komedie / Čína / 2018.
16.-17. srpna od 18.00 hodin
18. a 25. srpna od 17.00 hodin
 ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL KOPAČKY
 Akční, komedie / USA / 2018.
16.-17. srpna od 19.00 hodin
18.-19. srpna od 18.00 hodin
 EQUALIZER 2
 Akční, thriller / USA /2018.

18. srpna od 20.00 hodin
 NEŽ PŘIŠLA BOUŘE
 Akční, dobrodružný, thriller / USA / 2018.
19. srpna od 20.00 hodin
 MISS HANOI 
 Kriminální, drama / Česko, Sloven. / 2018.
20. srpna od 19.00, 21. srpna od 17.00 hodin
29. srpna od 19.00 hodin
 BLACKKKLANSMAN
 Drama / USA / 2018.
21. srpna od 19.00, 22. srpna od 17.00 hodin
23. srpna od 18.00 hodin
 JAN PALACH + filmový týdeník
 Drama / ČR, Slovensko / 2018.
22. srpna od 19.00 hodin
24. a 28. srpna od 17.00 hodin
 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
 Dobrodružný, akční / USA / 2018.

23. srpna od 13.00 , 31. srpna od 17.00 hodin
 KRYŠTŮFEK ROBIN
 Komedie, rodinný / USA / 2018.
20. srpna od 19.00 hodin
24.-25. srpna od 20.00 hodin
26. srpna od 19.30 hodin
 SLENDER MAN 
 Horor / USA / 2018.
24. srpna od 16.00, 26. srpna od 15.00 hodin
30. srpna od 11.00, 31. srpna od 16.00 hodin
 ÚŽASŇÁKOVI 2 
 Animovaný, akční, dobrodružný / USA.
25. srpna od 15.00, 30. srpna od 16.00 hodin
 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
 PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
25. srpna od 18.00 hodin
 MEG: MONSTRUM Z HLUBIN 
 Akční, horor, sci-fi, thriller / USA / 2018.

CHOMUTOV 26.-27. srpna od 17.00 hodin
 CHATA NA PRODEJ
 Komedie, drama / ČR / 2018.
26. srpna od 18.00, 28. srpna od 19.00 hodin
 MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT
 Akční, dobrodružný, thriller / USA / 2018.
27. srpna od 19.00 hodin
 METALLICA: QUEBEC MAGNETIC 
 Záznam koncertu / hudební / USA / 2017.
30. srpna od 17.00 hodin
 ALFA
 Akční, drama, thriller / USA / 2018.
30.-31. srpna od 19.00, 31. srpna od 20.00 hod.
 DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
 Thriller / ČR / 2018.
30. srpna od 19.30 hodin
 DÉMANTY NOCI
  Drama, psychologický, válečný..



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

1. srpna ve 14.00 a 17.00 hodin
 ANDRÉ RIEU - Amore - hold lásce
 Záznam koncertu z Maastrichtu 2018.
1. srpna ve 20.00 hodin
 KLIENT (Forushande)
 Drama / Thriller. Írán / Francie, 2016, titulky.
2. a 5. srpna ve 20.00 hodin
 DĚSIVÉ DĚDICTVÍ (Hereditary)
  Drama / Horor / Mysteriózní / Psychologic-

ký. USA, 2018, titulky.
2.-3. srpna v 17.30 hodin 
6.-7. srpna ve 20.00 hodin
 MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT 
 Akčním thriller. USA , titulky, 2018.
3. srpna v 15.15 hodin
4.-5. srpna ve 13.00 a 15.15 hodin
 ÚŽASŇÁKOVI 2
 USA , dabing, 2018.
4.-5. srpna v 17.30 hodin
 WHITNEY 
  Dokumentární / Hudební / Životopisný.
6.-8. srpna v 17.30 hodin
 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ 
 Drama / Komedie. Česko, 2018.
8. srpna ve 20.00 hodin
 LIMONÁDOVÝ JOE 
 ANEB KOŇSKÁ OPERA
  Komedie / Muzikál / Western / Dobrodruž-

ný. Československo, 1964.
9.-12. srpna v 17.30 hodin
 MISS HANOI 
 Krimi / Drama. Česko / Slovensko, 2018.
9. a 12. srpna ve 20.00 hodin
 MEG: MONSTRUM Z HLUBIN
 Akční / Horor / Sci-Fi / Thriller. USA, 2018.
10. srpna v 15.30 hodin
11.-12. srpna ve 13.30 hodin
 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 

 PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
 Animovaný / Komedie / Rodinný. USA, 2018.
11.-12. srpna v 15.00 hodin
 ÚŽASŇÁKOVI 2
 USA, dabing, 2018.
13.-15. srpna v 17.30 hodin
 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 
 Muzikál. USA, 2018, titulky.
13.-14. srpna ve 20.00 hodin
 TEMNÉ SÍLY
 Sci-Fi / Thriller. USA, titulky, 2018.
15. srpna ve 20.00 hodin   
 HORA
 Austrálie, 2017, titulky.
16. -17. srpna v 17.30 hodin
 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ 
 Drama / Komedie. Česko, 2018.
16. a 19. srpna ve 20.00 hodin
 BLACKKKLANSMAN
  Krimi / Drama / Komedie / Životopisný. USA, 

titulky, 2018.
17. srpna v 15.00 hodin
 ANDRÉ RIEU - Amore - hold lásce
 Záznam koncertu z Maastrichtu 2018.
18.-19. srpna ve 13.30 hodin
 PŘÍBĚH KOČEK
 Animovaná komedie. Čína, dabing, 2018.
18.-19. srpna v 15.30 hodin
  HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
 PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
 Animovaný / Komedie / Rodinný. USA, 2018.
18.-19. srpna v 17.30 hodin
 CHATA NA PRODEJ
 Komedie. Česko, 2018. 
20.-22. srpna v 17.30 hodin
 ÚŽASŇÁKOVI 2
 USA, dabing, 2018.
20.-21. srpna ve 20.00 hodin
 MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
 Akčním thriller USA, titulky , 2018.
22. srpna ve 20.00 hodin
 NICO 
 Akční / Krimi / Drama / Thriller. USA, 1988.

23. srpna v 17.30 hodin
24. srpna v 15.30 a 17.30 hodin
25.-26. srpna v 15.30 hodin
 KRYŠTŮFEK ROBIN
 Dobrodružný / Rodinný / Komedie. USA.
23.-24. srpna ve 20.00 hodin
 SLENDER MAN 
 Horor. USA, titulky, 2018.
25.-26. srpna ve 20.00 hodin
 JAN PALACH
 ČR / Slovensko, 2018.
25.-26. srpna ve 13.00 hodin
 ÚŽASŇÁKOVI 2
 USA, dabing, 2018.
25.-26. srpna v 17.30 hodin
 CHATA NA PRODEJ
 Komedie. Česko, 2018.
27.-29. srpna v 17.30 hodin
 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 
 Muzikál. USA, 2018, titulky.
27.-28. srpna ve 20.00 hodin
 NEŽ PŘIŠLA BOUŘE
  Akční / Dobrodružný / Drama / Thriller / Ro-

mantický. USA, 2018.
29. srpna ve 20.00 hodin
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
 MADAM SLUŽEBNÁ
 Komedie / Drama. Francie, titulky, 2017.
30. srpna - 2. září v 17.30 hodin
 ALFA
 Akční / Drama / Thriller. USA, titulky, 2018.
30. srpna - 2. září ve 20.00 hodin
 DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL 
 Thriller. Česko / Slovensko, 2018.
31. srpna - 2. září v 15.30 hodin
 KUBÍK HRDINA 
 Animovaný / Dobrodružný / Rodinný.
 Island / Belgie, 2018.

LETNÍ KINO NA ZÁMKU
3. srpna ve 21.00 hodin
 TÁTOVA VOLHA
 Nový film Jiřího Vejdělka. 

TEPLICE 4. srpna ve 21.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
 Drama / Romantický. USA, dabing, 2018.
10. srpna v 19.30-20.30 hodin
 KONCERT SKUPINY PONTIAC 
 Vstup volný
10. srpna ve 21.00 hodin  
 ŠPINDL
  Komedie plná milostných i životních lapálií. 

Česko, 2017.
11. srpna ve 21.00 hodin
 ČERTOVINY
  Česká filmová pohádka režírovaná Zdeň-

kem Troškou. 
17. srpna ve 21.00 hodin
 HASTRMAN
 Romantický / Thriller. Česko, 2018.
18. srpna ve 21.00 hodin
 PO STRNIŠTI BOS
 Drama / Válečný / Komedie / Historický. ČR.

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

2. srpna v 19.00 hodin
 Divadelní soubor při DK Krupka
 MARYŠA 
  V úsporné scénografii tak vynikne tragický 

příběh o moci peněz a zničující manipulaci. 
DS Krupka.

9. srpna v 19.00 hodin - velký sál
 OPERNÍ GALA
  Mezinárodní dirigentský a pěvecký work-

shop. 

DIVADLO NA ZÁMKU 2018
PÁTEK 31. 8., SOBOTA 1. ZÁŘÍ, NEDĚLE 2. ZÁŘÍ
  16. ročník múzické „open air“ přehlídky 

na vnitřním nádvoří teplického zámku je 
finančně podpořen Statutárním městem 
Teplice a Ústeckým krajem z Programu 
podpory regionální kulturní činnosti na rok 
2018. V případě velmi nepříznivého počasí 
se akce koná v Krušnohorském divadle. 
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DŮM KULTURY
Mírové nám. 2950, tel.. 417 515 940

ŠANOVSKÁ MUŠLE
CYKLUS LETNÍCH LÁZEŇSKÝCH KONCERTŮ
4. srpna v 16.30-18.00 hodin 
 SEVERKA
7. srpna v 16.30-18.00 hodin 
 BRASS BOMBERS
11. srpna v 16.30-18.00 hodin 
 CLARINET SOCIETY
14. srpna v 16.30-18.00 hodin
 KRUŠNOHORSKÁ DECHOVKA
18. srpna v 16.30-18.00 hodin
 IGOR BARBOI TRIO
21. srpna v 16.30-18.00 hodin
 MILLY AND THE SOULS
25. srpna v 16.30-18.00 hodin
 REGIUS BAND
28. srpna v 16.30-18.00 hodin
 STARÁ SEŠLOST

TANČÍME NA TERASE 
KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA 2018 
1. srpna v 16.00-18.00 hodin
 REGIUS BAND
  ZTaneční odpoledne s oblíbenou kapelou 

Jitky Dolejšové, v jejímž provedení zazní 
populární taneční melodie i klasická „de-
chovka“. 

8. srpna v 16.00-18.00 hodin
 VABANK
  Pokud hledáte kapelu s dlouholetou zkuše-

ností, při které se bezva pobavíte a zazpívá-
te spolu s ní známé české i zahraniční hity, 
pak přijďte. Určitě nebudete zklamáni.

15. srpna v 16.00-18.00 hodin
 PARTA BAND
  Hudební skupina z Loun hraje nejen count-

ry repertoár, ale i populární hity 80. až 90. let 
v podání zkušených muzikantů.  

22. srpna v 16.00-18.00 hodin
 DOUBRAVANKA
  Malá dechová hudba Doubravanka zaujme 

nejen s tradičním repertoárem dechové 
hudby, ale i moderními skladbami nejrůz-
nějších žánrů.

29. srpna v 16.00-18.00 hodin
 GOLF
  Lounská kapela Golf hraje již od roku 1990. 

Za tu dobu odehrála mnoho akcí jak u nás, 
tak i v zahraničí. V rozmanitém repertoáru 
tohoto hudebního souboru se nachází pest-
rý výběr žánrů od lidových písní, standardů, 
latiny, až po současné hity, písně známých 
tuzemských i zahraničních interpretů.

LETNÍ KONCERTY CHRÁMOVÉ HUDBY
6. srpna v 19.00 - Kostel sv. Jana Křtitele
 MUSICA FLOREA
 Koncertantní hudba F. I. Tůmy a jeho „přátel
20. srpna v 19.00 - Kostel sv. Jana Křtitele
 TOMÁŠ MACH - housle
 HIROKO MATSUMOTO - klavinova

9. srpna v 19.00 hodin - koncertní sál
 SČF Teplice – KONCERT EMA
 P. I. Čajkovskij: Evžen Oněgin – výběr
 W. A. Mozart: Cosi fan tutte – výběr

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

VÝSTAVY
23. září / Jízdárna
 NOMÁDI EVROPY 
 – příběh slovenských dráteníků
  Putovní výstava Považského muzea v Žilině 

představuje více než 200 exponátů, které 
zachycují příběh slovenského drátenictví. 

do 9. září / I. a II. výstavní místnost
 RUDOLF JAKUBEK (1902-1968) 
 GRAFIKY A KRESBY
  Osobnost německočeské grafiky 20. a 30. 

let 20. století, jehož tvorba nebyla doposud 
patřičně doceněna. 

1.-26. srpna - III. výstavní místnost
 OBRAZY REGIONÁLNÍCH VÝTVARNÍKŮ
 Výstava obrazů skupiny Artime. 

DOPROVODNÉ AKCE
11. srpna ve 14 hodin / Místnost pro návštěvní-
ky teplického zámku
 LETNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
 „O MODRÉM PTÁČKU“
 Dílnu uzavře četba stejnojmenné pohádky.
 Pro děti od 5 do 10 let bez doprovodu.
EXPONÁT MĚSÍCE
 Havárie sovětského vrtulníku v srpnu
 1968 v Kostomlatech pod Milešovkou
  která se stala 24. srpna 1968. Z vrtulníku se 

dochovalo několik fragmentů a právě jeden 
z nich spolu s dalšími doklady o této udá-
losti si budou moci návštěvníci muzea pro-
hlédnout ve foyer teplického zámku. 

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM

PLANETÁRIUM
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI!!!
1. srpna v 19.00 hodin 
 SRPNOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
5. srpna ve 14.00 hodin 
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
5. srpna v 19.00 hodin 
 SRPNOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
8. srpna v 19.00 hodin 
 LETNÍ OBLOHOU
12. srpna ve 14.00 hodin 
 Pohádka PRINC STŘELEC
12. srpna v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + GALAXIE
15. srpna v 19.00 hodin 
 KOSMONAUTIKA-PILOTOVANÉ LETY
19. srpna ve 14.00 hodin 
 POHÁDKY O CVOČKOVI
19. srpna v 19.00 hodin 
 VZNIK A VÝVOJ ZEMĚ
22. srpna v 19.00 hodin 
 OBLOHA NA KONCI LÉTA
26. srpna ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ

TEPLICE 26. srpna v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + SLUNCE A ČLOVĚK
29. srpna v 19.00 hodin 
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ

CAFÉ NOBEL
  Další setkání se zajímavým tématem a zají-

mavou osobností vědy se uskuteční v teplic-
kém planetáriu v Koperníkově ulici ve čtvr-
tek 16. 8. 2018 od 18:00. Přednášet přijede 
pan Ing.  Vít Malinovský, Ph.D.  a  téma zní 
GRÓNSKO: ZEMĚ BÍLÁ I ZELENÁ.

HVĚZDÁRNA
  JE Z DŮVODU REKONSTRUKCE PRO VEŘEJ-

NOST UZAVŘENA.

 DĚČÍN
   

LETNÍ KINO SNĚŽNÍK NA ZÁMKU
1. srpna ve 21.30 hodin 
 VLASY
  Muzikál / Komedie / Drama / USA, Západní 

Německo / 1979.
2. srpna ve 21.30 hodin 
 TICHÉ MÍSTO
 Horror USA / 2018. 
3. srpna ve 21.30 hodin 
 ÚŽASŇÁKOVI 2
  Premiéra / Animovaný / Akční / Dobrodruž-

ný / USA / 2018.
4. srpna ve 21.30 hodin 
 MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT
  Akční / Dobrodružný / Thriller / USA / 2018 / 

premiéra / titulky.
5. srpna ve 21.30 hodin 
 ANDRE RIEU: AMORE - HOLD LÁSCE 
 MAASTRICHT 2018
  Premiéra / Koncert / Nizozemsko / 2018 / 

titulky.
6. srpna ve 21.30 hodin 
 Nejnávštívenější premiéra 
 nebo náhradní projekce
7. srpna ve 21.30 hodin 
 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
 Komedie / ČR / 2018.
8. srpna ve 21.30 hodin 
 ZTRATILI JSME STALINA
  Komedie / Velká Británie, Francie, Belgie / 

2018 / titulky.  
9. srpna ve 21.30 hodin 
 MISS HANOI
  Krimi / Drama / ČR, Slovensko / 2018 / pre-

miéra.
10. srpna ve 21.30 hodin 
 TEMNÉ SÍLY
  Sci-Fi / Thriller / USA / 2018 / premiéra / 104 

/ titulky.
11. srpna ve 21.30 hodin 
 Filmové překvapení   
12. srpna ve 21.30 hodin 
 MEG: MONSTRUM Z HLUBIN
  Akční / Horor / Sci-Fi / Thriller / USA / 2018 / 

premiéra.
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DĚČÍN

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

Vaše rekreace v dosahu
Hotel a kemp Formule Děčín

www.hotelformule.cz • 602 452 440 • fb Hotel Kemp Formule Děčín

KAPESNÍ 
KALENDÁŘÍKY

2019
Navrhneme a vytiskneme

váš firemní reklamní
kapesní kalendářík 2019.
Velikost jako platební karta 85x55mm.

Informace a objednávky:
tel.: 602 426 526 nebo 777 959 061

mail: tiskarna@agenturais.cz 



www.usti-nad-labem.cz

Jezero Milada

LÉTOLÉTOLÉTO
na MILADĚna MILADĚna MILADĚ

11. 8. 201811. 8. 2018
13:00–17:0013:00–17:00

4.ročník 
Milada Burger

www.jezeromilada.cz

• Vodní hrátky –  kanoe, aquazorbing, 
vodní balonkobraní…

• Sumo, Human Fly, Flyboard
• Cesta válečníka

• Vodní hrátky –  kanoe, aquazorbing, 
vodní balonkobraní…

• Sumo, Human Fly, Flyboard
• Cesta válečníka

V případě příznivého počasí se budou konat 
vyhlídkové lety vrtulníkem - 600 Kč/osoba.
V případě příznivého počasí se budou konat 
vyhlídkové lety vrtulníkem - 600 Kč/osoba.

… a spousta další 
zábavy…

… a spousta další 
zábavy…



REALITY20

T752029

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

www.vyhodnereality.cz

11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM nezařízený dr. bytu 4+1 s balkónem o celkové 
výměře 79 m2. Byt je situovaný v klidné části města (ul. 
Pod Hvězdárnou, Prosetice) s krásnými výhledy na okolní 
krajinu. Do autobusové zastávky směr Praha dojdete pěš-
ky za 8 minut. Veškerá občanská vybavenost je poblíž. Byt 
se nachází v 2. NP panelového domu s výtahem. Je v pů-
vodním, ale v  zachovalém stavu, ideální k  rekonstrukci 
dle vašich představ. Tel.: 774 021 289. (71101)
• PRODÁM byt 1 + 1 v OV částeč. zařízen, jen přímému 
nájemci. Bílina 190 000,-Kč. Tel.: 605 776 332. (71102)
• NABÍZÍM k  prodeji dr.  byt 2+1 s  lodžií o  podlahové 
ploše 63 m2 ve 3. NP panelového domu v Krupce, měst-
ská část Maršov. Byt je v původním stavu. Koupelna má 
původní umakartové jádro. Dům je po rekonstrukci - za-
teplená fasáda, plastová okna. V okolí je Penny, obcho-
dy, MHD, ZŠ, MŠ, lékárna. Byt bude volný od 15. srpna. 
Při rychlém jednání možná sleva. Slušný vchod. Tel.: 
776 761 057. (71103)
• PRODÁM byt 1 + 1 + šatna, cena dohodou. Je po re-
konstrukci, nová linka, koupelna, lodžie. Duchcov u  ne-
mocnice, 7 patro, 2 x výtah. Tel.: 721 511 560. (71104)
• PRODÁM byt 2+1 v  os.vlastnictví v  Mostě, ul. 
V.Nezvala. Byt v  původním udržovaném stavu, plastová 
okna, dům zateplený, nízké náklady na bydlení, výborná 
lokalita, volný ihned, cena 425 000,-Kč. Tel.: 723 840 796. 
(71105)

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM byt 2 + 1 + L (popř. 2 + kk + l) v Bílině sídl. 
Za  Chlumem nebo PP II a  jen vyšší poschodí. Bez RK! 
mohu nabídnout 1 + 1 + L v UL Severní terasa ul. Gaga-
rinova. Tel.: 721 287 887. (71201)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• NABÍZÍM k podnájmu garsoniéru, vhodnou pro 1 oso-
bu-nekuřáka. Kauce nutná. TP - střed. Tel.: 721 567 597. 
(71302)
• PRONAJMU byt 3+1 TP Trnovany v 1p. Masarykova ul.s 
velkou terasou. Nájem 10.000,-Kč + energie.Kauce dva 
nájmy.Tel: 777 062 758. (71303)

• PRONAJMU byt 2+1 v  3. posch. v TP, Školní ul.,není 
vhodný pro rodiny s  dětmi, upřednost. nekuřáky. Ná-
jem 4.500,-Kč + voda. Plyn + el. si nájemník přihlásí 
na sebe. Topení-plyn. kotel Vaillant. Kauce 9.000,-Kč. Tel.: 
737 452 980. (71301)
• PRONAJMU 1 + kk v TP - Trnovany. Čisté, vymalované, 
veškerá občanská vybavenost. Tel.: 731  618  491 nebo 
723 061 398. (71304)

14 - BYTY - VÝMĚNA

• VYMĚNÍM malý, hezký byteček 1 + kk, 32 m2 v  6. 

patře ze sedmi, za větší byt. Nejraději BD Trnovany. Tel.: 
731 458 999. (71401)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM na břehu Ohře v Radovesicích, 2 + kk, zaskl. 
veranda, celá podsklepená, studna, elektřina, ekol. WC, 
na vlastním pozemku. Tel.: 737 923 596. (71501)
• PRODÁM 1/2 činž. domu v ulici Školní. 3 podlaží před 
celk. rekon., min. nab. cena 1 050 000,-Kč. Prodej v rámci 
insol. řízení. Tel.: 602 541 954. (71502)
• PRODÁM ihned GARÁŽ v  Újezdečku v  Zahradní ulici 
(v  Teplicích). Osobní vlastnictví, elektřina, 20m2. Cena: 
60 000,- Kč. Tel.: 723 190 268. (71503)

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM vilku v TP - Šanov, jsme česká rodina a cenu 
akceptuji. Nejsme realitní kancelář. Děkuji za  nabídky. 
Tel.: 775 571 901. (71601)
• KOUPÍM zahrádku s  chatkou v  okolí Teplic, UL, LT, 
nebo i  dlouhodobý pronájem. Na  klidném místě. Tel.: 
774 951 095. (71603)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• KDO pronajme chatku v Teplicích k celoročnímu bydle-
ní? ZN. - levně. Tel.: 603 443 504. (71701)
• HLEDÁM nového souseda k pronájmu části velké zahra-
dy. Slaný. Tel.: 605 776 332. (71702)
• HLEDÁM k pronájmu zahrádku v okolí Teplic, UL, MO, 
CV. Možno i s chatkou. Tel.: 774 951 095. (71703)
• PRONAJMU pěkné nebyt. prostory v  1. posch. v  TP, 
Školní o  velikosti 110 m2. Vhodné a  zkolaudované jako 
kosmet.,kadeř.a masážní salon. Vhodné i jako kanceláře. 

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

T752003

www.elsen.cz

Nájemné 7.000,-Kč + energie. Kauce 14.000,-Kč. Tel.: 
737 452 980. (71704)
• PRONAJMU zařízený byt 2+1 se zasklenou 
lodžií,2.N.P., Bílina- Teplické předměstí, v klidném domě. 
Tel.: 737 470 877. (71705)
• HLEDÁM pronájem bytu ve vile, domě, v klidné čtvrti 
Teplic, id. balkon, terasa, zahrada. Cenu a kauci respek-
tuji. Solventní slušný čistotný majitel firmy stř. věku, bez 
zvířat, dětí. Pište nebo volejte. Tel.: 774 951 095. (71706)

Nabízíme
opravy plochých střech.

Cena 220,- Kč/m2

Tel.: 723 505 787 T782018

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

T782008

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

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM kávovar Tchibo Cafissino Pure Red na kapsle, 
nový ještě zabalený. P.c. 2  500,-Kč nyní 1  500,-Kč. Tel.: 
777 577 019. (7101)
• DARUJI za odvoz elektricky kufříkový šicí stroj, funkční, 
málo používaný. Stáří cca 25let. Tel.: 774 995 791. (7102)
• PRODÁM novou pípu s  chlazením na  4 , 5 a  6 litrový 
soudek. Je nová, nepoužitá. Cena jen 2.500,-Kč. Tel.: 
704 780 793. (7103)
• PRODÁM bílou plastovou vanu 80 x 150 za  500,-Kč. 
Důvod rekonstrukce. Tel.: 605 869 358. (7104)
• PRODÁM odšťavňovač L07025 nepoužívaný, vč. návodu 
a přísl., Proboštov za 499,- Kč. Tel.: 777 114 812. (7105)
• PRODÁM za  poloviční cenu ele. kráječ Zimer, ruční 
struhadlo lze nastrouhat 8 tvarů a  pět různých zdobení 
k  tomu odšťavňovač. Klekátko hodící se do  kanceláře 
nebo po úraze na cvičení AB Rocket, vše nové, nepoužité, 
zabalené. Tel.: 775 084 272. (7106)
• PRODÁM vodovodní pákovou dřezovou baterii, bílou 
včetně hadiček. Cena 200,-Kč. Tel.: 777 040 311. (7107)
• SHÁNÍM sporák na  propan butan za  rozumnou cenu. 
Tel.: 604 410 331. (7108)
• PRODÁM velké litinové kastroly 2ks za  1ks - 300,-Kč, 
2 x záclonu různých rozměrů, cena za  ks 160 - 230,-Kč. 
Závěsy různých rozměrů cena za kus 90 - 150,-Kč. Děčín. 
Tel.: 412 528 427. (7110)
• PRODÁM sklo, porcelán, keramiku a jiné věci. Křišťálový 
lustr a další. Vše za 1 000,-Kč. Tel.: 603 347 811. (7111)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM rozkládací postel pro hosty. Tel.: 776 873 444. 
(7202)
• PRODÁM koženou sedačku 3,2,1 v dobrém stavu za 7 ti-
síc a mramorový stůl za 2 tisíce. Tel.: 775 317 920. (7203)
• PRODÁM velké letiště, jeden díl stěny Palisandr a vyso-
kou rohovou komodu. Tel.: 704 520 930. (7204)

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• NOVOU kvalitní autosedačku 9-36 kg,vlastní pětibodo-
vé a  výškově nast. pásy, polohovatelná hlavová opěrka, 
nová se zárukou 2 roky, nejnovější atest ECE R44/04. Zašlu 
i poštou 1 190,-Kč. Tel.: 776 495 506. (7301)

4 - ODĚVY

• NABÍZÍM levně balík oblečení pro miminko 0 - 7 
měsíců, výbava od  narození, košilky, body, dupačky, 
trička, soupravy, kalhoty, čepice, overaly, jako nové. Tel.: 
602 880 764. (7401)
• PRODÁM luxusní koženou kabelku, černé barvy 
v designu krokodýlí kůže s. 35 x 25 cm. Cena 1 500,-Kč. 
Tel.: 728 224 849. (7402)
• PRODÁM oblečení na  chlapečka, děvče vel. 104 - 
130, botičky, tenisky, bačkůrky, balerínky i  poštou. Tel.: 
777 890 114. (7403)
• PRODÁM nové spol. šaty ze šifonu ze sal. Moravec, vel. 
38 černé, PC 7500,-Kč nyní 2 400,-Kč, nenošené - nevh. 
dárek. TP, spěchá. Tel.: 602 641 864. (7404)
• KDO by měl zájem o hezkou moderní výbavičku na mi-
minko, obsahuje všechno potřebné, oblečení od  naro-
zení do 6 měsíců od bačkůrek po čepice, jen pěkné. Tel.: 
737 586 243. (7405)
• PRODÁM větší pytle hraček pro kojence a  batole, 
zvuková, chrastítka, závěsná i  plyšová, za  350,-Kč . Tel.: 
604 782 643. (7406)

• PRODÁM kojenecké oblečení po  dvojčatech, vel 0-6- 
měsíců, košilky, body, dupačky, overaly, trička, mikinky, 
čepice, tepláky a podob. Levně! Tel.: 605 864 376. (7407)

7 - TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

• NABÍZÍM levně 3 použité mobilní telefony Nokia 5110, 
Sharp vajíčko, Samsung vajíčko, TP. Tel.: 777  233  084. 
(7701)

8 - HOBBY

• KOUPÍM LP gramofon. desky, větší množství či 
sbírka vítána. Přijedu. Stačí prozvonit nebo sms. Tel.: 
721 442 860. (7801)
• KOUPÍM původ. odznak zdravotních sester SZP. Tel.: 
737 105 446. (7802)
• VYSOCE zaplatím zlaté mince, stříbrné a z obec. kovu, 
medaile, plakety, řády a vyznamenání. Děkuji za nabídky. 
Sběratel. Tel.: 603 230 673. (7803)
• SBĚRATEL koupí staré hodiny nástěnné, kapesní, ná-
ramkové, budíky, strojky a vše nejdoucí i celé pozůstalosti 
po hodináři. tel.: 775 691 789. (7804)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy jak orig. též kopie, 
tisky aj. staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 
733 511 224. (7805)
• VYKOUPÍM staré knihy, časopisy, bankovky, známky, 
mince, medaile a odznaky. Tel.: 737 397 806. (7806)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od r. 1890 
do 193/40, dále nást. hodiny nebo figurál. aj. vše od ho-
din, děkuji. Tel.: 606 957 179. (7807)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel.: 
722 150 816. (7808)
• PRODÁM housle 4/4, výrobce Francesco Ruggeri, zna-
lec. posudek mám. Tel.: 704 724 364. (7809)
• VYKOUPÍM stará autíčka a  jiné staré hračky z  období 
komunismu, na klíček, na setrvačník , na baterii, na kabel 
také staré vláčky a panenky, staré vánoční ozdoby, staré 
vánoční stromečky z peří, duchcovský figurální porcelán, 
vojenská vyznamenání, staré sklo, obrazy, retro lampy, 
dalekohledy, mikroskopy a  jiné zajímavosti. Taktéž pán-
ské náramkové hodinky Prim. Volat kdykoliv po dohodě 
platba na místě. Tel.: 776 740 851. (7810)
• SBĚRATEL vykoupí a zaplatí několik set Kč i tisíc za pán-
ské náramkové Hodinky zn. Prim, Doxa, Omega, Zenith, 

Glashütte a jiné různé značky, vykupuji i nefunkční platba 
na místě volat kdykoliv. Dále vykoupím za 1 000Kč vánoč-
ní péřový stromeček, musí být z peří -za 500 až 1 000Kč 
dětská retro chrastítka na kočárek ve tvaru kytiček nebo 
Medvídků ze 60. a 70. let. Tel.: 603 589 642. (7811)
• KOUPÍM vojenskou vzduchovku, nože, dýky, flašinet, 
hrací strojky, smalt cedule, šlapací auto plechové. Soci-
alistické hračky, plast autíčka i  na  ovládání bovdenem, 
mašinky, vláčky HO a TT, různé sbírky všeho druhu. Peníze 
na místě za vaši cenu. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv ozvu 
se ihned, platí stále, nabídněte cenu. Tel.: 732 457 993. 
(7812)
• PRODÁM hlavu černošky za vzácného dřeva, z Ghany, 
vysoká 27 cm, cena 1.500,- Kč. UL. Tel.: 721  421  207. 
(7813)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel.: 
722 150 816. (7815)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od r. 1890 
do 1930/40, dále nást. hodiny nebo figurál aj. vše od ho-
din. Děkuji. Tel.: 606 957 179. (7817)
• PRODÁM staré gramofonové desky. TP. Tel.: 
722 646 523. (7818)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM sadu kol, originál pro vůz Škoda Yeti, ocelové 
disky R-16 5 x 112, ET 45 s letními pneu. ZN. Goot - Year, 
215/60/95H, cena 10 000Kč kvalita, jen nasadit a jezdit, 
prvovýroba Škoda. Tel.: 724 619 533. (7901)
• PRODÁM VW passat variant 1,9 TDI, highlline, 103 kW, 
černá metal, automat DSG, r.v. 2006, STK do  10/2019, 
najeto 226tis., 2.majitel, výbava - xenony, 10x airbag, 6 
rychlostních stupňů, klimatizace automatická dvouzóno-
vá, palubní počítač s LCD s originál CD, autorádio, CD pře-
hrávač, centrál dálkový, centrální zamykání, 4 el. okna, 
el. seřiditelná sedadla, el. zrcátka, imobilizér, litá kola, 
mlhovky, kožený volant, kožené sedačky - alkantara, 
ostřikovače světlometů, posilovač řízení, senzor stěračů, 
senzor světel, stabilizace podvozku, samostmívací zpětné 
zrcátko, ESP, střešní nosič, tempomat, vyhřívaná sportov-
ní sedadla, vyhřívaná zrcátka, zásuvka 12V pro druhou 
řadu sedadel, nekuřácké auto, průvlak pro přepravu dlou-
hých předmětů, ABS, EDS, ASR, Isofixy, parkovací brzda 
elektromechanická, komfortní startování, podvozek 
sportovní, světlomety s automatickou aktivací, tónovaná 
skla, alu kola + zimní pneumatiky. Výměna - setrvačník, 
rozvody, brzdič, přední i  zadní nápravy vše originál VW, 
nehavarované. Cena 103 tis. (včetně zimních pneumatik). 
Tel.: 604 861 779. (7903)

T752041

Navrhneme a vytiskneme váš firemní
reklamní kapesní kalendářík 2019.

Velikost jako platební karta 85x55mm.
Informace a objednávky:

tel.: 602 426 526 nebo 777 959 061 | mail: tiskarna@agenturais.cz

KAPESNÍ
KALENDÁŘÍKY 2019

POTŘEBUJETE
OPLOTIT POZEMEK?

využijte jarní slevy

PLOTOVÉ CENTRUM
Příčná 141, Teplice - Prosetice

Tel.: 604 351 718

e-mail: anna.vlkova@seznam.cz

T720025

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

HRAČKY-KOČÁRKY

ODĚVY

TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

HOBBY

AUTO-MOTO PRODEJ
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Atraktivní práce v Německu

 prace@go-renta.de
 +49 (0) 174.3474149
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Přijmeme zaměstnance
na zkrácený úvazek

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

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

Email: ekonom@bramburky.cz 
Tel. +420 777 911 813 T7
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AMBOSELI s.r.o. přijme

operátory výroby do Plzně. 

Možnost pravidelných záloh a ubytování.
Více informací na bezplatné lince 800100166

AMBOSELI s.r.o. přijme zaměstnance na pozici

POPELÁŘ, METAŘ v Praze
HPP, DPČ, možnost pravidelných záloh a ubytování.

Bezplatná linka 800100166

T752044

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
T682003

• DŮCHODCE hledá práci např. jako řidič sk. B nebo dodávky do 7,5t popř. jinou. Tel.: 721 287 887. (71901)
• SHÁNÍM brigádu jako zedník, veškeré zednické práce, štuky, omítky, zateplovací systémy atd. Za rozumnou 
cenu, volejte. Děkuji. Tel.: 720 632 481. (71902)
• KDO odborně provede prořezání několika ovocných stromů. Dobře zaplatím. Tel.: 602 715 386. (72001)

ZAMĚSTNÁNÍ

• PRODÁM brzd. destičky + brzd. válec, na  Žiguli, dále 
motůrek na stěrače Favoritu a jiné drobné náhr. díly. Vše 
za 500,-Kč. Tel.: 606 846 883. (7904)
• PRODÁM Renaulta Clio 1.2 2002, euro 3, bez poplatku, 
centrál TZ, 170 000 km, zimní kola, cena 30. 000,-Kč. Tel.: 
606 909 901. (7905)
• PRODÁM Opel DTI Novano, nákladní automobil. TP, rok 
výroby 2  000, najeto 290tis/km. Cena 88  000,-Kč. Dále 
vozík 240 x 160 za 3 000,-Kč do lesa. Tel.: 777 053 227. 
(7902)
• PRODÁM Renault Megane 1.4 16, 2002, na N.D. levně 
za cenu motoru a převodky 5 000,-Kč. Tel.: 606 201 271. 
(7906)
•  PRODÁM na Fabiii II v provozu od 21. 2. 2011. Nepatrně 
poškozený přední a zadní plastový nárazník. Cena za ks 
1 300,- Kč. Foto zašlu na e-mail. Při osobním odběru sle-
va. Tel.: 704 725 327. (7908)
• PRODÁM originál střešní nosiče na  osobní automobil 
Renult Twingo I. 2 ks za 1 000,- Kč, knihu Údržba a opravy 
R. Twingo /H.R.Etzold Jak na  to?/ za  300 Kč a  nepou-
žitou gumičku do  stěrače 710 mm za  70,- Kč. TP. Tel.: 
606 807 192. (7909)
• PRODÁM alu kola + pneu, rozměr 215/40 z r 17, 5 dí-
rové Opel 60% vzorek, letní. Cena 4  000,-Kč. Dubí. Tel.: 
723 304 778. (7910)
• PRODÁM auto Škoda Favorit r.v. 1993 najeto 41 000 km, 
garážované, 1 majitel, cena 35 000,-Kč. Tel:: 721 080 441. 
(7911)

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• KOUPÍM Škoda 105 - 120 LS Užovka s  doklady i  bez 
dokladů N.D. na tyto vozy. Škoda 100-110, 105-120. Na-
bídněte. Tel.: 732 906 927. (71001)
• PRODÁM Renaulta Clio 1.2 2002, euro 3, bez poplatku, 
centrál TZ, 170 000 km, zimní kola, cena 30. 000,-Kč. Tel.: 
606 909 901. (71002)
• KOUPÍM Škoda 100 - 120  4S, užovka i  bez TP. I  díly 
na tyto vozy. Tel.: 723 726 100. (71003)
• KOUPÍM Š 110R, Š 105 - 120, Š 1 000 MB, Garde, Ra-

Jilemnická bouda
Horní Mísečky přijme

kuchař,
číšník , servírka,

pom. síla do kuchyně,
pom. kuchař,

prodavačka do bufetu
Ubytování zajištěno

Kontakt
p. Venzara tel. 605 260 473

T652023

pid. I bez dokladů v jakémkoliv stavu. Tel.: 774 951 095. 
(71004)
• KOUPÍM Moto Jawa - Panelka, Kývačka, ČZ - Cross, 
moped Stadion, Velorex, vozík PAV - Simson - MZ aj. i ne-
kompletní nebo jen ND velký TP doklady, také stabilák, 
motor vozík, různé stroje nářadí : kovadlinu, probíjecí 
desku, kleště aj.- signovačku, děrovačku - lis, malý sou-
struh - svářečku - KS - Triodyn - peníze na místě za vaši 
cenu. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu kamkoliv, 
ozvu se ihned, platí stále. Tel.: 603 335 591. (71005)
• KOUPÍM Renault Scenic od  roku 2005. Tel.: 
728 033 831. (71006)

18 - SEZNÁMENÍ

• HNĚDOOČKA 56 let, mladšího vzhledu, hledá k  sobě 
prima muže do 66let na výlety, hudbu  a vše co život při-
náší. Tel.: 728 224 849.
• ÚSTEČÁK 65/174/82 hledá ženu k  soužití i  se zdra-
votními problémy do  75 let ostatní při setkání. Tel.: 
602 623 131. (71801)
• MUŽ hledám ženu, která se chce ještě zamilovat 
a žít se mnou do konce života. je štíhlá nebo akorát. Já 
po 60 letech najdu od 55 do 62 letech? TP , Krupka. Tel.: 
722 633 145. (71803)
• DOMÁCÍ typ chlapa, střední postavy, sám. Chce v této 
oblasti najít svého partnera pro život. Já 60 let prosím 
o sms odpovědi. Tel.: 776 328 472. (71804)

• MUŽ 43 let z Chomutova, vyšší postavy, hledá vhodný 
protějšek. Záliby: příroda, zvířata, cestování. Zn: léto se 
blíží. Tel.: 737 771 812. (71805)
• VDOVEC 74 let, kuřák, hledá paní na vážné seznámení 
od  67+, která má problém s  bydlením. Byt mám, vše 
spolu vyřešíme, na národnosti nezáleží. Tel.: 604 608 106. 
(71802)

• ROZVEDENÁ nekuřačka 65/168 hledá hodného muže 
přiměř. věku pro vzájemnou oporu a  trvalý vztah. Jen 
Teplice. Tel.: 604 694 829 (71806)
• SOBĚSTAČNÁ důchodkyně hledá upřímné přátelství 
ženy nebo muže do  72 let kteří jsou v  důchodu a  také 
sami, k  občasným setkání za  účelem vyplnění samoty. 
Společné akce , výlety, příroda nebo jen zajít na  kávu 
a projít se. TP a okolí. Tel.: 733 415 198. (71807)
• KTERÁ žena by měla zájem jet v  září na  dovolenou 
do Thuniska - Mahdia? TP. Tel.: 728 949 999. (71809)
• HLEDÁM šikovného, bezdětného muže s dobrým fi. zá-
zemím. Já důchodkyně bydlící v RD se zahradou. Pomoc 
na zahradě vítána. Tel.: 775 267 117. (71810)

• PRO svou kamarádku, které je 74 let a  je stále sama. 
Hledám pána přiměřeného věku aby byl hodný jako 
je ona. Další informace po  telefonu. LT, UL, DC. Tel.: 
724 957 525. (71808)
• ROZVEDENÝ 53/195 hledá partnerku na  trvalý vztah 
(40 - 50) z Teplice. NAJDU TĚ. Tel.: 606 873 698. (71811)
• HLEDÁM citově založeného muže 63 - 70 let, ÚL, TP 
a okolí, též bez závazků. Blond 176/80kg/60+, zachova-
lá, pro trvalý vztah a vertikální aktivity. Tel.: 732 546 434. 
(71812)
• JÁ 61/ 168 pracující, nekuřák hledám paní 52 - 58le t. 
Samota je zlá a máte-li jí už také dost zkusme to spolu. 
Kuřačky, lhářky, vdané a podvodnice - NEPIŠTE!!!! Nejra-
ději z TP, MO a okolí. Zatím prosím jen sms, ostatní pozdě-
ji. Tel.: 792 561 063. (71813)

21 - ZVÍŘECTVO

• PRODÁM mladé andulky různých barev. Cena 100 Kč/
ks, TP. Tel.: 607 919 142. (72101)
• PRODÁM přepravku na  malá zvířata cena 200 Kč + 
malé škrabadlo za 50 Kč. Tel.: 606 716 789. (72102)
• PRODÁM Korely perlu a  lutino, andulky, agapornis 
fišery, zebřičky a  bažant zlatý, Osek. Tel.: 732  931  005. 
(72103)

22 - RŮZNÉ

• PRODÁM kovový prac. stůl se zámeč. svěrákem, šíře 
čel. 120 mm rozměr prac. plochy 1  000 x 640 cm. Tel.: 
702 369 102. (72201)
• PRODÁM knížky pletení, háčkování a  školu šití, větší 
množství kuchařek, dětské knihy, německé knihy, sta-
ré mapy, knihy a  krabice neroztříděných známek. Tel.: 
607 281 366. (72202)
• PRODÁM dvě dětská dívčí kola, jedno za 600,- Kč. Tel.: 
777 053 227. (72203)
• PRODÁM řezné, brusné a leštící kotouče na flexy různé 
průměry a  tloušťky, sekera - 90, pila, oblouková , plát , 
štafle. Tel.: 603 395 625. (72208)

T782004

Silniční a odtahová služba

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

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. T782030

AUTO-MOTO KOUPĚ

SEZNÁMENÍ

ZVÍŘECTVO

RŮZNÉ
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VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

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

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

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

T752011

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

T752014

T752015

Alexandr Papík
REALITNÍ MAKLÉŘ
pro Teplice a okolí

  Zprostředkování prodeje 
i pronájmů

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

TEL. 733 322 806

T752017

DESAP
Tel: 603 271 526

Stanislava Timková
Doubravická 1691, 415 01 Teplice

e-mail: timko@telecom.cz 
Nabíz íme :

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

poradce pro Vaši firmu na 
veškerých úřadech • To vše

v naší kanceláři i přímo u Vás

T752016

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

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

T752012

Týden v lázeňském hotelu GOETHE***
s plnou penzí a 18 léčebnými procedurami

jen za 13 490 Kč?

Ano, to je u nás možné!

Síla naší léčby je znát. Přesvědčte se o tom i Vy!

Používáme výhradně místní přírodní léčivé zdroje – 
vysoce účinnou slatinu, minerální vodu a zřídelní plyn.

Spa Hotel GOETHE***
www.spahotel-goethe.cz

Jsme tu pro Vás 24 hodin denně, volejte a pište nám:

Tel: 354 204 000 nebo E-mail: recepce@spahotel-goethe.cz

Těšíme se na Vás!
T720021

Rychlá půjčka
do domácnosti

až do výše 130.000
na účet či hotově.

Garance ceny,
splátkové prázdniny.

Volejte: 
733 193 934 / 602 955 803

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky, 
recyklát

www.telasko.cz
Tel. 774 099 510

T7
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OSBD Teplice
Střední 1057/11, 415 01 Teplice

www.osbdtp.cz
Již 45 let zajišťujeme vše,

co souvisí s bydlením

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY

SPRÁVU DOMŮ 
SPRÁVU BYTŮ

V ÝK U P  K N I H
VYKUPUJEME: 

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

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

a další sběratelské předměty.

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě. 

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

IČO: 76501531

T730037

MONTÁŽ
TAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ

OPRAVY
PŘÍVĚSNÝCH VOZÍKŮ

Pavel Dvořák
Mobil:  774 720 518

e-mail: gradymoto@seznam.cz
Provozovna: Osada 142, Bílina – Chudeřice 

T730036

Nabízíme bydlení
s pečovatelskou službou,
v nově zrekonstruovaném objektu

v Bílině.

Zahájení činnosti na podzim 2018.
V objektu jsou umístěny

i bezbariérové bytové jednotky.

Bližší informace na tel. čísle
417 822 100, 777 783 742.

Od července 2018 příjem žádostí.

Hledám
pro zavedenou německou

restauraci v Dippoldiswalde

kuchaře/ku
pro rauty na sobotu.
Němčina není podmínkou. 
Dobré platové podmínky. 

Telefon 00420 603 326 254
 0049 170 599 4 334
 mpajmova@seznam.cz               

Novinka -  Český patent!

ANTIKOROZNÍ
OCHRANA
i na zkorodované povrchy

Efektivní a spolehlivá náhrada
za žárové zinkování nebo 

galvanizaci.

Kontaktujte CX Distribution, s.r.o.

T: 776 22 89 13



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, telefon, mailová adresa – bude otištěno jako součást inzerátu:

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

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

Dávám tímto souhlas ke zveřejnění těchto údajů v rámci otištění a jiného zveřejnění tohoto mého inzerátu.

Datum, místo a 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 7, ročník 28 - Vyšlo 30. 7. 2018
info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206

Povoleno Ministerstvem kultury ČR - ev. číslo: MK ČR E 11526 • Distribuce: P. Šádek
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VÍCE NEŽ 4 000 DRUHŮ 
MASIVNÍHO NÁBYTKU

E - m a i l :  i n f o @ s o b n a b y t e k . c z
Tel.: 475 200 876, 777 480 159

www.sobnabytek.cz

LIKVIDACE
VÝSTAVNÍCH VZORKŮ

OD Labe 2. patro
Revoluční 2732/9, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

SLEVY AŽ 70 %

• PRODÁM levně plastové kempinkové nádobí. Jedná 
se o  soupravu oranžové barvy 4 talíře, 4 hrnečky, mísa. 
Vše složené v malém kbelíčku. Stačí poslat SMS zavolám, 
Teplice. Tel.: 606 479 093. (72206)
• PRODÁM tlakoměr Omron M2 původní cena 1  300 Kč 
nyní za  800 Kč doklady k  dispozici. Tel. 737  653  064. 
(72207)
• PRODÁM dětské jízdní kolo MADISON za  1.800,-
Kč a  jízdní kolo OLPRAM 24 MAGIC za  3.500,-kč. Tel.: 
603 986 508. (72209)
• PRODÁM jízdní kolo, skládačku červené zn. Universal 
nov pláště, cena 500,-Kč. Volat po  19 hodině, TP. Tel.: 
605 368 889. (72210)
• PRODÁM včelí květový med. Možnost i  vetšího a  stá-
lého odběru. Cena 1kg - 120Kč. UL. Tel.: 721  249  468. 
(72211)
• PRODÁM 50 litrové demižóny ks/100,- Kč. Tel.: 
723 849 469. (72212)
• NABÍZÍM různé spol. časopisy - Rytmus života, Pestrý 
svět, Na  kafíčko, Moje šťastná hvězda, Čas pro hvězdy, 
atd. Tel.: 602 954 145. (72213)
• VAŠE videokazety uložím na  DVD rychle a  kvalitně. 
Zdarma odstraním chyby sektoru. Zdarma uložím na USB. 
Tel.: 603 904 397. (72214)
• KOUPÍM 3 kg sadbového česneku tzv. „Ruský“. Zn. přije-
du osobně. Tel.: 604 524 821. (72215)
• PRODÁM Abri Soft Superdry x 30 x 60 x 90cm 2 x balení 
cena 400,-Kč. Abri Flex Premium x 14 100 - 140 cm, 40 - 
56 8 x balení cena 2 500,-Kč, Tena slip Maxi large x 24 2 x 
balení cena 800,-Kč. Tel.: 603 395 625. (72216)
• KOUPÍM zeminu (hlínu) na založení záhonků na zele-
ninu. Nejlépe tmavou a  tříděnou. Odhadem potřebuji 6 
- 8 kubíků zeminy. Nabídněte - lokalita Krupka. Nejlépe 
s dovozem. Tel.: 776 849 423. (72217)
• PRODÁM skoro nový batoh za 50,- Kč. Tel.: 723 079 959. 
(72224)
• PRODÁM kovové trubky+ kolena od kotle do komína.
Jde o 2 kolena 45°,150 mm průměr a rovný kus s čistícím 

otvorem. Cena komplet 500 Kč. 8 měsíců v provozu. Foto 
zašlu na e mail. Jsem 10 Km od Teplic. Tel.: 606 815 350. 
(72218)
• PŘEPRAVÍ někdo železný rám na  posuvnou branku ? 
Délka cca 4 m. Trasa Bílina - Lounsko (na chatu).SoFrit@
seznam.cz. (72219)
• VYKOUPÍM vaše knihy a  časopisy i  celou knihovnu 
z  půdy, bytu či baráku. Přijedu a  na  místě zaplatím, TP 
a okolí. Děkuji. Tel.: 721 771 991. (72220)
• PRODÁM kompletní PB soupravu (hořák, hodiny, ha-
dice, PB tlaková lahev 10kg). Cena 1 400,- Kč, zánovní 1x 
použito. Tel.: 606 517 654. (72223)
• PRODÁM 2 x stroj na sport: Orbitrek + stroj na šlapání 
na nohy. Cena za oba přístroje 3 000,-Kč málo používané. 
Tel.: 605 869 358. (72225)
• PRODÁM jízdní kolo zn. Favorit. Převody 2 x 5 (dvojpře-
vodník, pětikolečko). Řídítka „berany“ v  dobrém stavu. 
Cena 550,- Kč. Tel.: 605 138 376. (72226)
• PRODÁM šlapací trojkolku v  pěkném stavu, cestovní, 
technicky upravenou - možno i  do  terénu. Dobrá cena. 
Tel.: 702 714 232. (72227)

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

T652013

RŮZNÉ


