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na světová
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BYDLENÍ extra
str. 4  BRENO 
 - dokonalé podlahy

str. 5  LOMAX
 - garážová vrata, dveře, 
 žaluzie, rolety

str. 6  STAVITELSTVÍ TEPLICE 
 - stavíme a přestavujeme

str. 6  FAKTOR
 - půjčovna stavebních strojů a nářadí
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Hledáme automechanika do našeho mladého 
a přátelského kolektivu. Nástup možný ihned.

AUTOMECHANIK

Kontakt:  adolf.vitu@chara.cz
       417 563 025
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ZAMĚSTNÁNÍ2

Penzion •  Restaurace

Polenztal
majitelem rodina Schade

hledáme naléhavě k okamžitému nástupu

číšníka / číšnici
Budete pracovat v příjemném kolektivu

5 dnů v týdnu, přesčasy jsou placeny.

Byt můžeme zprostředkovat.

Polenztal 2 . 01848 Hohnstein

telefon: 035975 80826 . fax: 035975 80828

internet: www.polenztal.de

e-mail: polenztal.schade@t-online.de

Společnost cura seniore GmbH
se sídlem v Budyšíně (Bautzen)/ Německo
je specializována na mimoklinickou intenzivní péči
a péči s podpůrným dýcháním v ambulantní
a lůžkové oblasti.

Pro naše pacienty
hledáme

motivované německy mluvící

odborné
pečovatelské síly 

(m/ž)
Disponujete:

-  dokončeným vzděláním v oboru odborný 
pečovatel

- odborností a sociální kompetencí

- schopností pracovat v týmu

- zájmem o zodpovědné úkoly

Nabízíme:
- zaměstnání ve velmi dobré pracovní atmosféře

- podporu při hledání bytu a jazykového kurzu

- uznání Vašeho dokladu o vzdělání

- zapracování do intenzivní péče

- atraktivní finanční ohodnocení

Přijďte do našeho kolektivu – těšíme se na Vás!

Vaši žádost prosíme na:

Obchodní vedení
společnosti cura seniore GmbH,
Otto-Nagel-Straße 1, 02625 Budyšín
e-mail: info@cura-seniore.de
www.cura-seniore.de

Nabízíme jistotu, stabilitu a sociální zázemí silné společnosti, možnost profesního růstu,
 5 týdnů dovolené, 13. dodatkový plat (při splnění stanovených kritérií), závodní stravování, 

možnost příspěvků na dovolenou, penzijní pojištění a další.

V případě zájmu kontaktujte:
Ing. Ladislava Michálka, telefon: 417 804 905, e-mail: ladislav.michalek@prodeco.cz (projektant - konstruktér)

nebo
Ing. Luboše Kučeru, telefon: 417 805 901, 417 805 911, e-mail: lubos.kucera@prodeco.cz (ostatní)

Projektant
- konstruktér 
(strojní)
Náplň práce: 
•   návrhy strojů, uzlů strojů a technologických 

zařízení pro těžbu nerostných surovin na 
povrchových dolech, zpracování dílensko-
výrobní dokumentace, dimenzační 
výpočty. 

požadujeme:
•   VŠ vzdělání technického směru, nebo SŠ 

vzdělání technického směru s maturitou, se 
zaměřením konstruování a stavba strojů, 
dopravní zařízení 

•   nutná znalost práce s grafickými softwary 
(Inventor, Advance Steel) 

•   praxe v oboru výhodou 
•   důslednost, zodpovědnost, flexibilitu
•   vysoké pracovní nasazení
•   nástup možný ihned

Společnost PRODECO, a.s.,
člen Skupiny ČEZ, 

hledá pro pracoviště v Bílině zaměstnance na pozice:
Zámečník - svářeč
požadujeme:
•   vyučen v oboru zámečník / mechanik strojního 

zařízení
•   svářečský průkaz pro svařování 111 - obalenou 

elektrodou
•   paličský průkaz
•   práce ve směnném provozu
•   nástup možný ihned

Elektrikář
požadujeme:
•   vyučen v oboru elektro provozní elektromontér
•   vyhláška č.50/1978sb. §6 praxe na VN 
•   nástup možný ihned

Vulkanizér (gumař)
požadujeme:
•   spolehlivost, flexibilitu
•   práce ve směnném provozu
•   nástup možný ihned

T3
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golfbarbora.cz

Cenově zvýhodněné 
balíčky – přístrojová 
ošetření
1. BODYTER - kombinace tepla 
a elektrostimulace svalů

- formování postavy, odstraňová-
ní celulitidy v  problémových par-
tiích, tvaruje a  zpevňuje ochablé 
partie. (běžná cena 500 Kč/ 1 ošet-
ření ). AKCE: 3.500 Kč/10 ošetření 
(350 Kč/oš.) * 2.000 Kč/5 ošetření 
(400 Kč/oš.)

2. PNEUVEN – přístrojová 
lymfodrenáž

- zlepšuje lymfatický oběh, sni-
žuje otoky, odstraňuje celulitidu, 
tvaruje a  zpevňuje ochablé partie. 
(běžná cena 300 Kč / 1 ošetření ). 
AKCE: 1.250 Kč/5 ošetření (250 
Kč/oš.)

3. TERMOSAUNA ESSUDATIVA – 
katalytická termolipolýza

- unikátní kombinace ošetření 
specifickými přípravky s  tepelnou 
terapií a  katalytickou podporou 

Kompletní nabídku služeb, novinky a akce Sanatoria Europa najdete na www.sanatoriumeuropa.eu

Akce jaro 2017: „KRÁSNÍ A FIT PŘED LÉTEM“
s  cílem zvýšit odbourávání tuko-
vých zásob. Detoxikace, formování 
postavy, uvolnění lymfy, účinný boj 
s celulitidou.

 1+1 s  bonusem – ke  každé-
mu ošetření (890 Kč) sleva 15% 
na další ošetření. AKCE 4.200 Kč 
/5 ošetření

Slevy na permanentní epilaci 
přístrojem IPL

Bezbolestné a  trvalé odstraně-
ní nežádoucího ochlupení. Sleva 
30% na 1 ošetření (cena dle ošet-
řované partie) 

NOVINKY
z dermatologické ordinace 
Sanatoria Europa
MEZOTERAPIE (LIPO) –„ Krásné 
křivky bez operace“

Redukce tuků díky štěpení tu-
kových buněk, odstranění celuliti-
dy. Klasická invazivní metoda, kdy 
se jednotlivými injekčními vpichy 
aplikují do střední vrstvy kůže spe-
ciální účinné roztoky (séra). Tuk se 

vzhled), LIFTING efekt (dlouhotr-
vající vypnutí pleti), FILLER efekt 
(výplňový efekt na  mimické vrás-
ky), NO-CONTACT (botoxový efekt 
- protivráskový), SUPERHYDRATACE 
(komfort hloubkové hydratace), 
KYSELINA HYALURONOVÁ (pre-
vence stárnutí), DEPIGMENTAČNÍ 
OŠ. (vyrovnání hyperpigmentace). 
Cena za  1 ošetření (doba trvání 
cca 45 – 60 minut): 750 Kč (séra), 
850 Kč (kyselina hyaluronová, 
depigmentace)

Sanatorium Europa

Pod Doubravkou 13
Teplice

Tel.:
603 501 306, 417 532 672

e-mail:
info@sanatoriumeuropa.eu 

SanatoriumEuropa

rozpouští rovnoměrně a postupně- 
finální výsledek lze posoudit za 3-4 
týdny po  ošetření. Časově nená-
ročné ošetření (cca 30 minut-dle 
partie). Odstraňuje menší tukové 
zásoby, je určené především pro 
partie, kde nepomáhá cvičení ani 
dieta (krk, podbradek, tváře, vnitřní 
stehna, podbřišek ad.). Ošetření má 
i příznivý vliv na tvorbu kolagenu-
-stahující efekt kůže. Lze opakovat. 
Cena 1 ošetření (cca 5 ml séra) 
850 Kč

MICRONEEDLING mezoterapie – 
tzv. mikrojehličkování

Microneedling je velice účin-
ná neinvazivní metoda, při níž se 
pomocí dermálního pera vpravují 
do  pokožky účinná aktivní mezo-
koktejlová séra. Metodou lze ošet-
řit oblast obličeje, krku, dekoltu 
i  těla.Je vhodná pro všechny typy 
pleti i na křehkou pokožku. Četnost 
ošetření je zcela individuální, závisí 
na celkovém stavu pokožky. Účinky 
ošetření – dle typu séra: ANTI AGE 
efekt (projasnění pleti, sjednocený 

Tradiční seriál závodů 
v orientačním běhu začíná

Oddíl orientačního běhu při TJ 
Lokomotiva Teplice pořádá i v  tomto 
roce seriál tří závodů pro veřejnost 
pod názvem Běháme s mapou a buzo-
lou. Jde o  závody místního významu 
určené především k tomu, aby si laici 
mohli vyzkoušet orientační běh. Je 
připravena i  trať pro společnou pro-
cházku rodičů s  dětmi. Pořadatelé 
nabízí těm, kteří si nevěří, doprovod 
zkušenými členy oddílu. První díl se-
riálu se bude konat v Proboštově v ne-
děli 19. 3. 2017. Ať už se na trať vydáte 
po jednom, nebo ve skupince, rádi vás 
na  této akci uvítáme. Centrum akce 
bude od 9 hod na konci ulice Krátká 

(u Mateřské školy). Podrobnosti k akci 
najdete na oddílových stránkách www.
loko-teplice.info.  (tz)

Výherci křížovky 
únorového vydání

Vážení luštitelé, v únorovém vydání 
jsme luštili s  teplickou Sportovní ha-
lou, která dala jako odměny pro úspěš-
né luštitele atraktivní ceny, kterými 
jsou permanentky na 10 studentských 
masáží, každá permanentka v hodno-
tě 900,- Kč. Bylo těžké vybrat z tolika 
správných tajenek. Ale podařilo se 
a  vybrali jsme tři úspěšné luštitele, 
kterými jsou: Martin Hájek z  Teplic, 
Kateřina Ryčová z Ústí n. L. a Anežka 
Rybárová z Teplic. V tomto vydání kří-

žovku nenajdete, ale určitě se můžete 
těšit na vydání další.  (red)

 

Krušnohorský lesní 
půlmaraton 2017

Již čtvrtý ročník této oblíbené akce 
se bude konat v sobotu 1. dubna 2017. 
Trasy závodu jsou rozšířeny o  trať 
na  5 a  10 km. Všechny trasy vedou 
výhradně po  lesních cestách - tedy 
na  měkkém terénu. Převýšení tratě 
půlmaratonu je 250 metrů. Trasa půl-
maratonu má tři občerstvovací stanice 
a  na  desetikilometrové trase běhu je 
občerstvovací stanice jedna. Startovné 
je možné zaplatit předem na  účet. Je 
možné přihlásit se i na místě - za zvý-
šené startovné. Případně dotazy na 

e-mailu: pulmaraton@volny.cz nebo 
tel.: 776 155 273.  (tz)

Pojďte i letos opět přivítat 
jaro na Milešovce

Turistický oddíl TJ Lokomotiva 
Teplice pořádá ve  spolupráci s  Do-
mem dětí a mládeže v Teplicích, již 36. 
ročník výletů na nejvyšší horu Středo-
hoří a to již v sobotu 18. 3. 2017. Zváni 
jsou tak všichni příznivci procházek 
a pochodů k účasti na čerstvém vzdu-
chu, na které většinou všichni dlouho 
vzpomínají. Podrobné propozice na-
leznete na webu iTeplice.cz.  (tz) 

www.iteplice.cz 
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Inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 57x v ČR

VUKKKKKKKKKKUUUUUUUUUPPPPPPPPPPOOOOOOOONNNNNNNN  NNNNNNNAAAAAA SSSSSSSLLLLLLLLLLLEEEEEVVVV

Platí pouze do 30. 4. 2017!  Nevztahuje 
se na již zlevněné zboží a akční ceny. Nelze uplatnit 
zpětně po nákupu a nelze kumulovat s jinými 
slevami. Nevztahuje se na zboží na objednávku.

při nákupu

-15
Platí pouze do 30. 4. 2017!  Nevztahuje 
se na již zlevněné zboží a akční ceny. Nelze uplatnit 
zpětně po nákupu a nelze kumulovat s jinými 
slevami Nevztahuje se na zboží na objednávku

na veškeré zboží
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BRENO.cz
sledujte náš facebook

facebook.com/koberce.breno

VINYL ...
PROSTĚ DOKONALÁ 
PODLAHA
Výhody vinylových lamel:
� zvuková izolace   
� odolnost vůči vlhkosti a opotřebení   
� rozměrová stálost   
� snadná údržba a opravitelnost   
� dokonalá imitace dřeva nebo kamene   
� ideální pro alergiky

inzerat-Breno-REGIO-0417_192x267.indd   1 9.3.2017   0:42:42
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tel.: +420 739 031 092
www.stavitelstvi-teplice.cz
e-mail: stavteplice@seznam.cz

Kancelář - provozovna
Benešovo nám. 3282, 415 01 Teplice

Provádění staveb včetně jejich změn
T399042

BYDLENÍ extra



Vaše firma se zabývá výrobou 
komínů, jaké pracovní pozice na-
bízíte? 

V našem závodě v Teplicích pra-
cuje aktuálně 200 kmenových za-
městnanců a  40 externistů (agen-
turní zaměstnanci, krátkodobější 
smlouvy). Převážná část zaměstnan-
ců pracuje ve  výrobě - na  různých 
pozicích - zámečnické práce, svá-
řeči, obsluha tvářecích strojů nebo 
CNC. Je zde i  velký podíl ručních 
prací - např. na  izolacích, balení. 
Další pracovní místa, která u  nás 
najdete, jsou skladníci, údržbáři, 
kvalitáři, uklízečky. Zhruba 12% ze 
všech zaměstnanců pak tvoří THP 
zaměstnanci na  odděleních náku-
pu, konstrukce, technologie, kvali-
ty, zákaznického servisu, finančním 
a personálním oddělení.

Jaká je pracovní náplň vašich za-
městnanců? 

Na  různých pozicích různá. Sa-

mozřejmě ve  výrobě se pracuje 
na  směny - až na  výjimky dvou-
směnný provoz - jeden týden ran-
ní směna, jeden týden odpolední 
směna. Pokud je to nutné, dělají se 
přesčasy, příp. ranní soboty. To pla-
tí nejen ve výrobě, ale i ve skladech 
atd.

Máte v  současné době nějaká 
volná místa? 

Aktuálně sháníme skladníky 
do  skladu hotových výrobků. Stav 
ve  výrobě je momentálně naplněn, 
což se ale může v  průběhu krátké-
ho času měnit v  závislosti na  při-
cházejících zakázkách. Do  výrobní 
sezóny, jejíž start očekáváme jako 
každoročně koncem léta, určitě pro-
běhne ještě nějaký nábor. Jsme rádi, 
pokud nám lidé zasílají životopisy 
i  v  době, kdy volné pozice nemá-
me. Kdykoli se může něco uvolnit 
a  pak jsou to právě tito uchazeči 
v naší „evidenci“, které oslovujeme. 

Nejjednodušší cestou je zaslat nám 
životopis s  informací o požadované 
pozici na  email personalni.tepli-
ce@schiedel.cz. Všechny uchazeče 
vyrozumíme.

Jakou máte zkušenost s  jejich 
získáváním v  našem regionu? 
Předpokládám, že musejí mít ně-
jaké technické vzdělání…

Ode všech zaměstnanců urči-
tě neočekáváme vzdělání v  oboru. 
Vzhledem k  situaci na  trhu práce 
bychom asi s  tímto požadavkem 
nenajmuli dostatečný počet pra-
covníků. Velký důraz však dáváme 
na  dosavadní pracovní zkušenosti. 
Člověk musí mít hlavně chuť kaž-
dý den přijít do  práce a  dodržovat 
základní nastavená pravidla. Kon-
krétní pracovní činnost se pak dá 
naučit, příp. samozřejmě dbáme 
i na vzdělávání našich zaměstnanců. 
Spolupracujeme i  s  personálními 
agenturami, které nám zprostřed-

kovávají zaměstnance. V  tomto 
případě jsou zaměstnanci agentury, 
ale se stejnými podmínkami, jako 
mají naši kmenoví lidé. Jak už jsem 
zmínila, vzhledem k aktuální situaci 
nejen v  našem regionu (nedostatek 
pracovních sil), jsme přistoupili 
i ke spolupráci s personální agentu-
rou, která zaměstnává cizince.

Firma Schiedel se už přes půl století zabývá výrobou nej-
různějších komínů a  je významným zaměstnavatelem 

teplického regionu. O historii, současnosti, ale i o pracovním 
trhu v Ústeckém kraji, jsme si povídali s manažerkou pro lid-
ské zdroje Blankou Figerovou.

Teplický Schiedel
má zakázky po celé Evropě 
a jede na plné obrátky!

Historie závodu
Společnost Schiedel byla založe-

na v roce 1946 v Německu. Postu-
pem doby se v  oblasti klasických 
šamotových komínů stal jedničkou 
na evropském trhu. V Čechách se 
komíny Schiedel vyrábějí v  jiho-
české Zlivi již od  roku 1976, kdy 
byla zakoupena licence na tyto ko-
míny. Firma Schiedel jako taková 
funguje v České republice od roku 
1993. V roce 2005 koupil Schiedel 
malou českou firmu Kotero v Tep-
licích. Tato firma zpočátku fungo-
vala pod názvem Nertech (zkrat-
ka z „nerezová technika“). V roce 
2006 měla firma 36 zaměstnanců, 
dnes má v  sezóně okolo 250 za-
městnanců (cca 200 kmenových 
a  až 50 externích pracovníků, 
kteří v  naší společnosti nacházejí 
poměrně dlouhodobé zaměstná-
ní za  srovnatelných podmínek, 
jako mají kmenoví zaměstnanci). 
Náš závod dnes dodává svoje vý-
robky do  24 zemí Evropy. Mezi 
naše nejdůležitější trhy patří Ně-
mecko, Anglie, Česká republika, 
Rakousko, Skandinávie, Rusko 
a  Slovensko. Centrála společnosti 
Schiedel v  ČR sídlí v  Nehvizdech 
u  Prahy, další pobočky jsou, jak 
bylo již zmíněno, ve Zlivi v Jižních 
Čechách a dále v Olomouci.

Schiedel vyváží své výrobky do 24 zemí celé Evropy!
Firma Schiedel patří mezi světo-

vou špičku ve  výrobě komínových 
systémů. Nerezové komíny předsta-
vují 30% z celkového obratu. Výroba 
v  Teplicích je v  bývalém areálu So-
metu a firma zaměstnává cca 250 lidí 

ve  dvou směnách. V  současné době 
vyvážíme naše výrobky do  24 zemí 
po  celé Evropě, kdy našimi největ-
šími zákazníky jsou Anglie, Němec-
ko a  Česká republika. Naše výrobní 
portfolio představuje okolo 22  000 

výrobků v různých systémech – jed-
noplášťových a  dvouplášťových ko-
mínů. Protože máme vlastní lakovnu, 
dodáváme i barvené komíny v něko-
lika barevných odstínech. V  našich 
možnostech jsou jak residenční ko-

míny, tak i velké industriální projekty, 
kdy komín má třeba průměr 1000mm 
i  více. Samozřejmostí je i  kompletní 
příslušenství k montáži komínů nebo 
i atypické výrobky, podle požadavků 
trhu a možnosti designerů.
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KRAJSKÝ
KALEIDOSKOP

Ústecký kraj hostí v roce 
2017 vrcholné sportovní 
podniky – prvním bude 
zápas české reprezentace

Květnové Mistrovství Evropy 
ve  veslování, srpnové Mistrovství 
světa v  kanoistice, půlmaraton či 
přátelské utkání českého fotba-
lového týmu, to jsou asi ty nej-
významnější sportovní události 
tohoto roku konané v  Ústeckém 
kraji. A  právě kvůli chystanému 
fotbalovému svátku, kdy ve  stře-
du 22. března zavítá do  Ústí nad 
Labem fotbalová reprezentace, se 
na  Větruši sešli zástupci agentury 
STES s představiteli kraje, potažmo 
města. Na  schůzce byl přítomen 
za  kraj hejtman Oldřich Bubení-
ček, náměstek pro školství, sport 
a  tělovýchovu Petr Šmíd či Luboš 
Trojna, vedoucí Odboru kancelář 
hejtmana. Statutární město repre-
zentovala primátorka Věra Nechy-
bová a radní Jiří Madar.

A právě pro obyvatele Ústí a oko-
lí bude fotbalový zápas velkým 
svátkem. Město nebude žít fotba-
lem jen v den zápasu. „Reprezenta-
ce přijede již v úterý. Několik hráčů 
půjde týž den pobesedovat a rozdat 
lístky do domova seniorů. Pro ve-
řejnost bude zpřístupněn i  před-
zápasový trénink českého týmu. 
A  ve  čtvrtek zajdou vybraní hráči 
potěšit svou přítomností místní 
školáky,“ nastínil program ředitel 
úseku reprezentace Pavel Pillár.

Před zápasem bude v  areálu 
městského stadionu postavena spe-
ciální Fanzóna, kde si návštěvníci 
utkání mohou zakoupit propagační 
předměty národního týmu. Pro ty 
nejmenší budou připraveny atrak-
ce. „Jsme rádi, že se zápas koná 
právě v  Ústí, kde fanoušci vytvoří 

pro hráče téměř rodinné prostředí. 
Město si zaslouží, aby jeho obyva-
telé viděli na vlastní oči českou re-
prezentaci v akci. Na stadionu jsem 
se byl podívat, je nově zrekonstru-
ovaný a zázemí se dá srovnat napří-
klad se zázemím Edenu v  Praze,“ 
těší se na nevšední zážitek Martin 
Malík, generální ředitel společnosti 
STES.

Výkop přátelského zápasu bude 
od  18 hodin. Vstupenky se začaly 
prodávat 1. března a stojí v rozmezí 
od 100 do 300 korun.

(kr-ustecky.cz)
 

Louny budují podzemní 
kontejnery na separovaný 
odpad

Město Louny plánuje výstavbu 
dalších podzemních kontejnerů 
na  separovaný odpad. Na  začát-
ku letošního roku byly uvedeny 
do  provozu podzemní kontejnery 
v ulici Na Valích a výstavba dalších 
je plánována na Mírovém náměstí. 

Nové podzemní kontejnery by 
měly v budoucnu nahradit kontej-
nery na  separovaný odpad v  Hil-
bertově ulici. Náklady na  projek-
tovou dokumentaci, včetně geolo-
gického průzkumu, jsou vyčísleny 
na 56 000 Kč. V únoru byly na plo-
še určené pro podzemní kontejnery 

prováděny zkušební vrty. Odborný 
průzkum byl zadán s  ohledem 
na  obavy z  existence historických 
sklepení popř. kavern. Průzkum 
existenci těchto rizik vyloučil. 
„Po  zpracování projektové doku-
mentace přistoupíme k  samotné 
realizaci stavby. Předpokládáme, 
že práce na  stavbě podzemních 
kontejnerů na  separovaný odpad 

na Mírovém náměstí by měly začít 
v  druhé polovině letošního roku,“ 
uvedla k přípravě projektu vedoucí 
odboru správy majetku Městského 
úřadu v Lounech Ing. Blanka Sun-
kovská. Náklady na  realizaci jsou 
odhadovány na 800 000 Kč. Kontej-
nery budou vybaveny čidly, která 
zajistí hlášení o jejich naplněnosti.
 (mulouny.cz)

 
Dva měsíce provozu 
elektromobilů se rovnají 
dni bez aut v rušné ulici 
Na Valech

Ekologizace vozového parku 
Městského úřadu v  Litoměřicích 
se ukázala být z  hlediska čistoty 
ovzduší krokem správným smě-
rem. Obzvláště měřeno optikou 
právě končící zimy, která se vyzna-
čovala nezvykle vysokými koncen-
tracemi škodlivin v ovzduší. První 
dva měsíce provozu 10 elektromo-
bilů používaných pracovníky lito-
měřického úřadu se totiž rovnají 
jednomu dni bez aut v nejrušnější 
komunikaci města, tedy v 800 me-
trů dlouhé ulici Na Valech, kterou 

projede denně více než 13 tisíc vo-
zidel. 

Je dokázané, že hlavním zdro-
jem znečištění ovzduší je doprava. 
„Ukazuje se tak, že nákup 10 elek-
tromobilů a  3 hybridů měl smysl. 
K příkladu města se postupně při-
pojují i  místní podnikatelé nejen 
nákupem vozů, ale i  výstavbou 
dobíjecích stanic,“ dodal místosta-
rosta Karel Krejza. V  tuto chvíli 
městský úřad disponuje 3 dobíjecí-
mi stanicemi v Pekařské ulici, další 
dvě jsou soukromé. Vedení města 
jedná s  ČEZ o  výstavbě veřejné 

rychlodobíjecí stanice pravděpo-
dobně na  parkovišti u  autobuso-
vého nádraží. Stát by mohla ještě 
letos. Celorepublikovou podporu 
elektromobilitě přislíbil i  premiér 
Sobotka.

Litoměřice, které pořídily elek-
tromobily formou dvouletého 
operativního leasingu, jsou tedy 
z tohoto pohledu o krok vpřed. Po-
kusí se i o získání dotace na nákup 
elektromobilů do  svého majetku 
s  využitím státní dotace. Do  po-
předí se v  této souvislosti dostává 
v Litoměřicích i městská hromad-

ná doprava, v rámci které jsou pro-
vozovány autobusy na zemní plyn. 
„Ve  spolupráci s  Centrem doprav-
ního výzkumu hledáme možnosti 
přechodu MHD na elektřinu,“ in-
formoval místostarosta Krejza.

(litomerice.cz)

V Meziboří přibyla díky 
Ústeckému kraji polohovací 
lůžka 

Pacienty může zdravotnické 
zařízení REMED Meziboří nově 
hýčkat na  23 elektrických polo-
hovacích lůžkách. Získalo je díky 
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dotačnímu programu Ústeckého 
kraje „Podpora zvýšení komfortu 
při poskytování následné a  dlou-
hodobé lůžkové péče na  území 
Ústeckého kraje 2016“. Elektrická 
polohovací lůžka vhodně doplni-
la vybavení zdravotnického zaří-
zení, které v  Meziboří poskytuje 
zdravotní péči v  rozsahu fyziatrie, 
balneologie a  léčebné rehabilitace, 
zejména pro spádové území Ústec-
kého kraje. „Využili jsme dotační 
program Ústeckého kraje, bez kte-
rého by nebylo v našich silách tak-
to komfortní lůžka pro naše klienty 
pořídit. Podpora kraje je pro zaří-
zení, jako je to naše, velmi důleži-
tá. Děkujeme za ni,“ uvedl vedoucí 
lékař zařízení MUDr. Petr Myšák.

(kr-ustecky.cz)

Hlavní hvězdou děčínského 
hudebního festivalu 
Labefest bude Vojta Dyk 

Velmi oblíbené děčínské městské 
slavnosti zahájí tradičně ohňostroj 
12. května. Chybět nebude Adre-
nalin Challenge, sochařské sympo-
zium, historický trh májový, festi-
val pouličního divadla, Mladé Labe 
a  hudební festival Labefest, ten se 
uskuteční 12. až 13. května 2017.

Na  podiu festivalu se během 
dvou dnů vystřídá řada známých 
a  populárních hudebních osob-
ností, jako je Vojta Dyk spolu s  B 
Side Bandem, Majk Spirit, Michal 
Hrůza, Janek Ledecký, Jaroslav 
Uhlíř, objev roku v  anketě Český 
slavík písničkář Pekař, nebo kapely 
Atmo Music a  Rybičky 48. Vstu-
penky v  limitované edici za  nej-
nižší možnou cenu 180,- Kč za oba 
dny (bez manipulačních poplatků), 
lze již zakoupit v  předprodejních 
sítích. Děčínská radnice ze svého 
rozpočtu letos na slavnosti vyčleni-

la 1 550 tis. korun a počítá, že se jí 
podaří získat ještě zhruba 500 tis. 
Kč sponzorsky.  (mmdecin.cz)

 
Slavnostní kulturní 
program a setkání 
bývalých členů opetety 
v Krušnohorském divadle 
Teplice

V sobotu 1. dubna, kdy si připo-
meneme Mezinárodní den divadla, 
se v  teplickém Krušnohorském 
divadle od  17 hodin uskuteční 
slavnostní kulturní program, slo-
žený z  divadelních výstupů, hud-
by a  zpěvu pod řízením režiséra 
hereckého studia Krušnohorského 
divadla Jaroslava Hunky. Program 
doplní přivítání bývalých tvůrců 
teplické operety, zrušené před 23 
lety v roce 1994, kterého se za bý-
valé opereťáky ujme Hana Líma-
nová. 

Po programu následuje posezení 
členů někdejšího souboru operety, 
jejich přátel, pamětníků i  dalších 
hostů ve  společenských a  restau-
račních prostorách Krušnohorské-
ho divadla. Pavel Kovář

Na ústeckém maratonu 
vznikne film, startovní čísla 
rychle mizí

Do startu sedmého ročníku Mat-
toni 1/2Maratonu Ústí nad Labem 
sice zbývá ještě více než půl roku, 

ale kapacita závodu se i přesto plní 
velice rychle. Začátkem března je 
rozebrána více než třetina startov-
ních čísel. V Ústí se i letos poběží 
v polovině devátého měsíce, přes-
něji řečeno 16. září. Proběhnutí po 
páté nejrychlejší půlmaratonské 
trati na světě v roce 2016 si letos 
užije o sto běžců více a ti, na které 
nezbydou startovní čísla, si budou 
závod moci užít v přímém přeno-
su České televize. Na půlmaraton 
míří i filmový štáb snímku Úsměvy 
smutných mužů, na kterém spolu-
pracuje krajská filmová kancelář. 
Než se do ulic severočeské met-
ropole pustí půlmaratonci, šanci 
dostanou nesoutěžní běžci – dm 
rodinný běh určený dětem a jejich 
rodičům, nabízí 3 000 startovních 
čísel a nenáročnou tříkilometrovou 
trať.  (kr-ustecky.cz)

Ústecké zanádraží je již plně 
funkční. 

Areál zanádraží v Ústí nad La-
bem se stal příjemným prostředím 
pro turisty, kteří si mohou pose-

dět v kavárně a vyhlížet na krásné 
prostředí kolem řeky. Objekt ožil 
i pro cykloturisty, kteří využívají 
služeb cyklocentra. Celý areál je 
příjemným bonusem pro cestující, 
kteří využijí volných chvil v prosto-

ru vlakového nádraží. V současné 
době je obsazeno sedm z celkového 
počtu osmi prodejních jednotek. 
Pro poslední, neobsazenou, jed-
notku probíhá v současné době vý-
běrové řízení.

Romana Macová, tisková mluvčí
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Severočeská vodárenská společ-
nost a. s. (SVS) jako vlastník vodo-
hospodářského majetku v  Ústec-
kém a převážné části Libereckého 
kraje si každoročně připomíná vý-
znamný den, kterým je 22. březen. 
Valné shromáždění OSN v  roce 
1993 vyhlásilo tento den za  Svě-
tový den vody. Hlavním cílem je 
v prvé řadě uvědomit si stále více 
rostoucí význam vody, jejího uží-
vání a ochrany. V tento den si tak 
připomínají nejen vodohospodá-
ři, ale i  široká veřejnost, co voda 
v životě člověka znamená, a jak by 
o ni měl pečovat. 

Každoročně se k  tomuto vý-
znamnému dni vyhlašuje na  jed-
nání reprezentantů OSN ve Stock-
holmu tematické motto. V minu-
lých letech jsme se tak věnovali 
tématům „Voda a trvale udržitelný 
rozvoj“, „Voda a  energie“, „Voda 
a  pracovní místa“. Pro letošní 
Světový den vody bylo vyhlášeno 
motto „Odpadní voda“. Pojďme se 
tedy podívat na cestu, kterou musí 
voda urazit, aby se dostala do na-
šich domovů, kde ji využijeme. 
Více se většina z nás nestará, kam 
tato odpadní voda odteče a  co se 
s ní dále děje - podíváme si i na to.

Od zdroje k vodovodnímu 
kohoutku

Vodu pro naše každodenní po-
užití získáváme ze dvou druhů 
zdrojů. Jedná se o zdroje podzem-
ní, které tvoří na území působnos-
ti SVS cca 46 % (prameniště, záře-
zy, vrty) a  54 % zdroje povrchové 
(nádrže, údolní přehrady). Suro-
vou vodu je třeba upravit na vodu 
pitnou, slouží nám k tomu celkem 

54 úpraven vody. Po  přítoku su-
rové vody na  úpravnu prochází 
voda pískovými filtry, kde se zba-
ví mechanických nečistot. Poté je 
voda upravována chemickým způ-
sobem - to je dávkováním vápna, 
síranu hlinitého, chlóru a  oxidu 
uhličitého, dále prochází ozoniza-
cí a působením ÚV filtrů, kde do-
chází k bakteriologickému ošetře-
ní. Poté odchází voda do tzv. aku-
mulace, odkud dále do vodovodní 

sítě a ke spotřebitelům se dostává 
převážně gravitačně, místy však 
také za  pomocí čerpacích stanic 
pitné vody, dále i s využitím pod-
zemních i nadzemních vodojemů, 
které slouží k  rovnoměrnému zá-
sobování pitnou vodou. 

Odpadní vodu vracíme 
přírodě

Vypouštění odpadních vod bez 
přečištění by mělo za  následek 

nejen znečištění samotných toků, 
ale i  znečištění samotných zdrojů 
pitné vody. Voda z  těchto zdro-
jů by pak nemohla být dodávána 
spotřebiteli v  takové kvalitě jako 
dnes, nebo by musela být ještě 
s enormně většími finančními ná-
klady upravována. 

Použitá voda je tak přiváděna 
kanalizační sítí a  čerpacími sta-
nicemi odpadní vody na  čistírnu 
odpadních vod. Na  hlavním pří-
tokovém žlabu je umístěn tzv. la-
pák štěrku, jedná se o  prohlubeň 
ve dně, kde se usazují hrubší pev-
né částice (hrubý písek, štěrk a ka-
meny). Tyto usazeniny se v  pra-
videlných intervalech těží drapá-
kem. Toto tzv. hrubé předčištění 
je první část procesu čištění, který 
slouží k  ochraně strojního zaří-
zení čistírny před mechanickým 
poškozením. Zde jsou umístěny 
hrubé a  jemné česle, na  nichž se 
z protékající vody zachycují hrubé 
nečistoty, které prošly lapákem 
štěrku. Tyto hrubé nečistoty se 
nazývají shrabky, a  jsou to pře-
vážně hadry, vlákna, obaly, kusy 
dřev a  různé zbytky domovního 
odpadu, který se dostane do  ka-
nalizace. Další částí je lapák písku, 
zde se zachycuje převážně písek 
splavený z  ulic, parků a  vozovek. 
Voda je neustále provzdušňována, 
aby se písek nadlehčil, a oddělil se 
od  organických nečistot. Potom 
se písek v  odstředivce odloučí. 
Následně usazovací nádrž slouží 
k odstranění ostatních nerozpust-
ných látek. Ty, které jsou těžší než 
voda, se usazují u  dna ve  formě 
kalu, a naopak oleje a tuky plavou 
při hladině. Nerozpustné látky se 

Naše modrá planeta je ze 2/3 pokryta vodou, voda je nejen nedílnou součástí našeho života, ale je přímo 
i životní nutností. Bez jídla se dá vydržet i několik týdnů, ale bez vody, která tvoří 4/5 objemu našeho těla, 

vydržíme sotva pár dní. Proto musíme hospodaření s vodou věnovat co největší pozornost. Prožít pouhý jeden 
den, aniž bychom použili vodu, je pro nás téměř nepředstavitelné. Vodu v mnoha formách pijeme, vodou se my-
jeme, ve vodě vaříme, pereme, zaléváme, vodu používáme v průmyslu, a tak bychom mohli v dlouhém seznamu 
využití vody pokračovat. 

SVS si připomíná významný den:
22. březen, Světový den vody 

V bedřichovské úpravně vod
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shrabují ode dna i z hladiny usazo-
vací nádrže. Surový kal se přečer-
pává do vyhřívaných vyhnívacích 
nádrží, kde se za nepřístupu vzdu-
chu stabilizuje. Metanové bakterie 
během čištění kalu produkují jako 
vedlejší produkt bioplyn, který se 
jímá do  plynojemu, a  využívá se 
k výrobě elektrické energie, a k vy-
tápění technologií, i  provozních 
budov. Čistírna je v tomto ohledu 
energeticky soběstačná. 

Voda zbavená mechanických 
nečistot postupuje dále k  biolo-
gickému čištění. Tento způsob 
čištění napodobuje a intenzifikuje 
proces samočištění, které probíhá 
v  přírodě. Rozpuštěné organické 
látky se z vody odstraňují činností 
mikroorganismů, především bak-
terií, které mají schopnosti čerpat 
živiny z  odpadních vod. Bakterie 
smíchané se znečišťujícími lát-
kami ve  formě vloček tvoří tzv. 
aktivní kal. Ten rozkládá orga-
nické znečištění ve vodě a přemě-
ňuje ho na  oxid uhličitý a  vodu. 
Amoniakální dusík se v  nádržích 
nitrifikace za pomoci bakterií ob-
sažených v kalu a kyslíku nejprve 
přemění na  dusičnany a  potom 
na dusitany. V další fázi se pomo-
cí specifických bakterií v nádržích 
denitrifikace redukují dusičnany 
na plynný dusík, který se odvětrá-
vá do atmosféry. Pro odstraňování 
dalších chemických látek, zejména 
fosforu, se používá chemické srá-
žení. V  dosazovacích nádržích se 
aktivovaný kal nepřetržitě oddě-
luje od  vyčištěné vody. Větší část 
usazeného kalu se odčerpává zpět 
do procesu čištění, tzv. regenerace, 
přebytek se odvádí do  kalového 
hospodářství, voda odtéká přepa-
dem z hladiny dosazovacích nádr-
ží. Takto přečištěná voda odtéká 
do  tzv. recipientu a  je vypuštěna 
zpět do přírody.

Vodu čistíme nejnáročněji 
v Evropě

V souvislosti s čištěním odpad-
ních vod je nutné zmínit období 
po vstupu ČR do EU. ČR se tehdy 
zavázala splnit přístupové pod-
mínky v oblasti čištění odpadních 
vod v krátkém čase a v míře více 
než nezbytně nutné, kdy bylo celé 
území ČR prohlášeno za vodáren-
sky citlivé území. Měli jsme tak 
vysoké legislativní nároky na čiš-

tění odpadních vod jako nikdo 
jiný v EU, jako kdyby celé území 
ČR představovalo jednu velkou 
rezervaci, a  SVS se s  tím musela 
v průběhu krátkého přechodného 
období do  roku 2010 vyrovnat. 
To se podařilo. Celkově tyto tzv. 
strategické investice v  období let 
2005 - 2010 představovaly v regi-
onu působnosti SVS 4,6 miliard 
korun. 

Máme to štěstí, že žijeme v regi-
onu s  dostatkem vody, že nemu-
síme řešit recyklaci vody anebo 
dokonce její přídělový systém, 
o důsledcích špatné hygieny z ne-
dostatku vody ani nemluvě…

V České republice se průměrná 
spotřeba vody na osobu a den po-
hybuje cca 100 l (v  severních Če-
chách je to 88 l), v zemích třetího 

světa je to jen 10 l. Jsou to pro nás 
zcela běžné věci, jako napuštění si 
libovolného množství vody k  na-
pití, podle nálady vysprchování se 
nebo koupel ve  vaně, spláchnutí 
WC… 

Jak je vidět, nejedná se o  žád-
ný jednoduchý proces, se kterým 
souvisí složitá technologie a  roz-
sáhlá vodárenská infrastruktura. 
SVS přistupuje k obnově vodohos-
podářského majetku velmi odpo-
vědně a s péčí řádného hospodáře. 
Vlastní finanční prostředky zís-
kané z  vodného a  stočného však 
zdaleka nepokrývají skutečnou 
potřebu obnovy podle stavu infra-
struktury. Důsledkem historicky 
podinvestované obnovy je opotře-
bení VH majetku v takovém stavu, 
že na celkovou obnovu při zacho-

vání současného tempa bychom 
potřebovali až 133 let. 

SVS si uvědomuje, jak zodpo-
vědný úkol na  ni její akcionáři, 
458 severočeských měst a  obcí, 
přenesli. Zajišťujeme pro téměř 
1,2 milionu obyvatel Ústeckého 
a převážné části Libereckého kra-
je zásobování pitnou vodou a od-
vádění a  likvidaci komunálních 
odpadních vod. Všechny aktivi-
ty podřizujeme od  svého vzniku 
v  roce 1993 čtyřem základním 
principům: uplatňujeme jednot-
nou solidární cenu vody pro celé 
území, udržujeme sociálně při-
jatelnou cenu vody, aplikujeme 
racionální podnikatelské metody 
v  hospodaření a  vkládáme celý 
zisk do obnovy a rozšiřování ma-
jetku.

Čistírna odpadních vod Varnsdorf



Kromě postu primáře chirur-
gického oddělení zastáváte post 
zástupce ředitele zdravotní péče. 
Co vaše práce obnáší?

„Jako lékař pracuji v  každoden-
ním provozu chirurgického odděle-
ní, to znamená na části ambulant-
ní, lůžkové i  operační péče. Dále 
pomáhám řediteli nemocnice ve ve-
dení nemocnice, účastním se pra-
videlných porad a v nepřítomnosti 
ředitele jej plně zastupují.“ 

Co byste vyzdvihl na teplickém 
chirurgickém oddělení?

„Cévní chirurgii. Nabízíme kom-
plexní péči o cévně chirurgické pa-
cienty, vyhledávají nás i  pacienti 
z jiných částí Ústeckého kraje. Pro-
vádíme rekonstrukční výkony ka-
rotického řečiště, aorty a tepen dol-
ních končetin, až po nejperifernější 
rekonstrukce, operace křečových 
žil a dále zakládáme cévní přístu-
py pro hemodialýzu. Počtem cév-

ních rekonstrukcí se řadíme hned 
za  Masarykovu nemocnici v  Ústí 
nad Labem.“ 

Máte nějakou metu, kam byste 
chtěl teplickou chirurgii posu-
nout?

„Mým cílem je vytvořit oddělení, 
které bude personálně a ekonomic-
ky stabilizované, nabízející kvalitní 
služby v  oblasti břišní, laparosko-
pické, cévní a traumatologické chi-

Nový primář MUDr. Martin Sessek 
chce chirurgické oddělení
hlavně stabilizovat

Od 1. března 2017 má Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, 
a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., nového primáře. Stal se jím 

MUDr. Martin Sessek, který zároveň zastupuje ředitele zdravotní 
péče teplické nemocnice MUDr. Tomáše Hrubého v jeho nepřítom-
nosti. Dnes již renomovaný lékař pracuje na chirurgickém oddělení 
Nemocnice Teplice od ukončení studií v roce 2000. Zpočátku zde působil jako sekundární 
lékař a od roku 2008 jako vedoucí lékař JIP chirurgického oddělení. 

části pavilonu F, kde vznikne níz-
koprahový urgentní příjem.

V  současné době mají lékaři 
v  teplické nemocnici k  dispozi-
ci deset operačních sálů, u  čtyř 
z  nich počítá Krajská zdravotní 
s dalším používáním i po realiza-
ci výstavby nových sálů. Stávající 

prostory tak budou zachovány pro 
operační výkony v oblasti očního 
lékařství, urologické endoskopické 
operativy, jednodenní gynekolo-
gické operativy a akutní porodnic-
ké operativy. Zbývající sály budou 
sloužit k  rozvoji jednodenní chi-
rurgie a jejího zázemí. 

V  nových operačních sálech 
bude realizováno veškeré součas-
né spektrum operačních výkonů, 
které jsou v  teplické nemocnici 
prováděny. Operovat se zde budou 
cévy, klouby, břišní dutiny a  pro-
vádět laparoskopické zákroky. 

rurgii, tak aby nás vyhledávali pa-
cienti nejen z Teplicka, ale i z jiných 
regionů.“

Chirurgové, stejně jako repre-
zentanti dalších zdravotnických 
oborů v  teplické nemocnici, již 
v  dohledné době získají moderní 
pracoviště a s ním i výrazně lepší 
podmínky pro operativu. Krajská 
zdravotní tu připravuje výstavbu 
zcela nového pavilonu pro centrál-
ní operační sály a přístavbu nové 
jednopodlažní budovy k přízemní 

Výstavba nového pavilonu pro 
operační sály bude největší inves-
ticí v  areálu teplické nemocnice 
v posledních letech. Vedení Kraj-
ské zdravotní, a. s., předpokládá, 
že investice by měla dosáhnout 
180 milionů korun, náklady na vý-
stavbu pavilonu vzejdou z nabídek 
podaných v otevřeném výběrovém 
řízení. Zahájení výstavby je naplá-
nováno na letošní rok a hotovo by 
mělo být do dvou let od uzavření 
smlouvy o dílo s vítězem tendru. 

Foto: Krajská zdravotní, a.s.Septická JIP teplické chirurgie

Nový primář MUDr. Martin Sessek

Vizualizace pavilonu pro operační sály v teplické nemocnici
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Ing.  Tomáš  Brokeš,  MBA, 
personální ředitel společnosti 
k  tomu proč  je kladen důraz 
na spolupráci se školami řekl: 
„Jako jeden z hlavních cílů 
spatřujeme propojenost pro-
vozů s naší střední školou, ale 
i s dalšími středními a vysoký-

mi školami. Již během studia 
by studenti měli být motivo-
váni atraktivností studijních 
oborů, vidinou budoucího 
uplatnění i finanční jistoty. 
Studijní obor musí být za-
měřen na zvládnutí moderní 
technologie ve výrobě. Jako 

AGC Automotive Czech –
propojení školství s praxí

Značka AGC představuje jednu z největších a nejstabilnějších firem, poskytujících pracovní příležitost velkému 
množství obyvatel našeho regionu. Jak AGC Automotive Czech, tak mateřská AGC Flat Glass Czech, byly studenty 
vysokých škol hodnoceny jako nejžádanější zaměstnavatelé. V posledních letech došlo především v chudeřickém 
AGC Automotive Czech k velkému nárůstu výroby a expanzi společnosti. Proto si firma snaží zajišťovat potřebné 
odborníky. Jednou z cest je spolupráce se školami, a to nejen vysokými a středními, ale již i základními.

prioritu vidíme podchycení 
nadaných žáků již na základ-
ních školách. Ve spolupráci 
s naší Střední školou AGC 
chceme žákům základních 
škol ukázat možnosti uplat-
nění v AGC. Již se podařilo 
navázat spolupráci se zá-
kladní školou v Krupce, jejíž 
žáky jsme pozvali na exkurzi 
nejen do naší střední školy, 
ale i do výrobního závodu. 
Dále jsme před dvěma lety 
založili Dárcovský fond, kde 
vypisujeme pro žáky střed-
ních škol s technickým za-
měřením soutěž Technowiz. 
Vítězný tým, složený ze stu-
dentů a pedagogů, získá pro 
svou školu finanční dotaci. 
Tato forma podpory nám po-
máhá vyhledávat technické 
talenty, ale přispívá i k rych-
lejšímu zavádění nových pro-
jektů do výroby. V současné 
době se zd&aac ute;rně roz-
víjí i spolupráce s Technickou 
univerzitou v Liberci, kon-
krétně se strojní fakultou. 
Zde je od roku 2014 děkanem 
prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, 

který stál u zrodu průmys-
lové rady. S touto fakultou 
spolupracujeme na řadě 
technických projektů, v rám-
ci nichž mají šanci se zapojit 
posluchači liberecké univer-
zity. Ve společném týmu jsou 
tedy studenti, pedagogové 
i zástupce naší společnosti, 
konkrétně technologové vý-
roby“.

AGC také v kontaktu na-
příklad s pražskou VŠCHT, 
ústeckou UJEP a dalšími ško-
lami. Děkan ústecké přírodo-
vědecké fakulty ke spolupráci 
se skláři AGC: „Naše fakulta 
má kontinuální snahu o spo-
lupráci s podniky, kde mohou 
studenti získat potřebnou 
praxi. Coby zaměstnavatel 
zaujímá Skupina AGC v Ús-
teckém kraji významnou roli 
a pro nás bylo ctí, když pan Li-
bor Sehnal, manažer lidských 
zdrojů společnosti AGC Flat 
Glass Czech souhlasil se spo-
luprací. Sám aktivně přispěl 
s několika nápady, jak spolu-
práci v delším časovém úseku 
kreativně rozvíjet.“
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S krasobruslařkou partnerkou 
Cortney Mansourovou jste byli 
osmí na Grand Prix v Paříži. Zdá 
se, že získáváte jistotu…

Už účast na této soutěži pro nás 
moc znamená, a to že jsme pora-
zili dva páry ze světové špičky, je 
výborný vstup do  seriálu 
GP.

Jaká teď bude další 
meta?

Byl bych moc rád, kdy-
bychom příští sezónu do-
stali pozvánku na dvě sou-
těže GP.

Žijete v USA, vaše kra-
sobruslařská partnerka 
Cortney Mansourová je 
Kanaďanka, jak jste se 
vlastně seznámili?

Naši bývalí trenéři se 
dobře znali, to nám hodně po-
mohlo. Cortney poté přiletěla 
na pár dní do Prahy, kde jsme měli 
společně asi 4 tréninky, a  poté 
jsme si sedli a promluvili o mož-
ných variantách. No, a  za  týden 
jsem si balil kufry a  letěl do  To-
ronta. 

To musel být šílený skok, co 
na to rodiče a známí? Vy jste to 
asi neřešil, byla to šance, kterou 
jste prostě chytil za pačesy…

Okolo 10 let jsem začínal dojíž-
dět do Prahy na konzultace, v 15 
letech už jsem v Praze bydlel. Ro-
dina byla zvyklá, že se doma moc 
nezdržuji. Když se naskytla příle-
žitost všichni to pochopili a pod-
pořili mě v tom.

Našel jste si v zahraničí oprav-
dové přátele? Jaká je mentalita 
Američanů a  Kanaďanů. Liší se 
něčím od té české?

Přátele mám jak v  kanadském 
Torontu tak i  zde v  USA. Všeo-

Děčíňan Michal Češka a Kanaďanka Cortney Mansourová pomýšlejí na evrop-
skou desítku v kategorii tanečních párů. Dělají všechno pro účast na zimních 

olympijských hrách v korejském Pchjongčchangu, kde chtějí reprezentovat Českou 
republiku. Se čtyřadvacetiletým nadějným krasobruslařem jsme si povídali o Ame-
rice, Děčíně, ale i nekonečných hodinách věnovaných tréninku.

becně jsou tady 
lidé přátelští a řekl 
bych o proti Česku 
trochu víc uvolnění. 

V roce 2018 se chce-
te zúčastnit olympijských 
her v  Pchjongčchangu. 

K tomu, ale musí Cortney získat 
české občanství, jak jste s tím da-
leko?

Na  tuto otázku neznám odpo-
věď, snažíme se dělat maximum 
aby Cortney občanství získala.

Připravujete se v  americ-
kém středisku Novi, v  tré-
ninkové skupině kouče 
Igora Spilbanda. Proč 
netrénujete v  České re-
publice či v Evropě? Jsou 
podmínky ve Spojených 
státech lepší? Chápu, 
že jméno Igor Spilband 
asi mluví za vše…

V  Severní Ameri-
ce jsem pátým rokem, 
z toho jsem strávil tři roky 
v  kanadském Torontu. Poté 
jsme se přesunuli právě do Novi. 
Troufnu si říci, že Severní Ame-
rika je momentálně v  tancích 
na  ledě světovou velmocí. Jsem 
moc rád, že mám tu možnost tré-

novat mezi nejlepšími. V  České 
republice momentálně nemáme 
tanečního trenéra světového for-
mátu. Doufám, že se to brzy změ-
ní.

Co by se u nás muselo změnit? 

Hrají roli finance? A jak se z va-
šeho pohledu daří tomuto spor-
tu v Ústeckém kraji?

Samozřejmě hrají velkou roli 
finance, ale také fakt, že světový 
trenér má ve svém týmu třeba i 12 
párů. V Česku by se neuživil. Po-
pravdě nemám moc přehled kam 
směřuje krasobruslení v  Ústec-
kém kraji.

Byl to jediný důvod, že jste se 
rozhodl z Česka odejít?

Vše se sehrálo velmi rychle 
a popravdě jsem se těšil na novou 
etapu mého života. 

Jak vypadá klasický tré-
ninkový den krasobrus-
laře, přibližte jej čtená-
řům… 

Krasobruslař z Děčína 
dobývá Ameriku! 

Trénink začínám okolo deváté 
hodiny ráno. Před tím se musím 
rozcvičit, to mi zabere zhruba 25 
minut. Poté vstupuji na  led, kde 
jsem do  10:30. Následně se pro-
táhnu. Následuje krátká pauza 

Nějvětší úspěchy s Cortney Mansourovou
Mistrovství Evropy 2016 - 13. místo
Grand Prix v Paříži 2016 - 8. místo 
Mistrovství Evropy 2015 - 17. místo
Mistrovství světa v krasobruslení 2016 - 24. místo
Ondrej Nepela Memorial 2015 - 6. místo
Ondrej Nepela Memorial 2016 - 6. místo
Bavarian Open 2014 - 3. místo
Pavel Roman Memorial 2014 - 2. místo
Pavel Roman Memorial 2015 - 1. místo
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na jídlo. Okolo 13:00 se opět roz-
cvičuji a vyrážim na led, kde jsem 
do  15:00. Na  konci tréninkového 
dne mě ještě čeká posilovna, kde 
strávím ještě asi hodinu. Zimní 
stadion opouštím v 17:00. 

Máte tedy vůbec někdy volno?
Jeden den v týdnu máme volno 

a vždy po sezoně jeden až dva týd-
ny. Zbytek času věnuji tréninku. 

Jak jste se vlastně ke  kraso-
bruslení dostal? Kdy jste s  ním 
začal? Vedli vás k němu rodiče?

Ve  čtyřech letech rodiče chtěli, 

dem tak to už je pozdě nad něčím 
přemýšlet. Spíše se snažím na nic 
nemyslet. 

Jste trémista, nebo závod bere-
te s chladnou hlavou?

Když jsem byl mladší býval 
jsem hodně nervozní. S odstupem 
času jsem se naučil, jak trému 
ovládat a  závod si užívám i  díky 
Danu Landovi. 

Jaký je váš jídelníček? Chybí 
vám česká kuchyně? Můžete si 
dopřát i nějaká tučná jídla nebo 
se musíte hlídat?

Michal Češka se narodil v roce 1992 v Děčíně. Jeho otec je bývalý 
krasobruslař, mladší bratr se zase věnuje hokeji. Bruslit Michal začal 
už ve 4 letech. Nejdřív to zkoušel s hokejem. Ke krasobruslení přešel 
v 15 letech. Od roku 2013 závodí s Kanaďankou Cortney Mansouro-
vou. Tři roky strávili v kandadském Torontu a v současné době trénují 
a žijí v USA, kde se připravují na další Grand Prix a olympijské hry. 

Stíháte třeba i  nějaké výlety 
po Michiganu?

Zatím jsem neměl tu možnost. 
Plánujete někdy návrat do Ús-

teckého kraje nebo chcete založit 
rodinu v USA?

Děčín mám moc rád, možné je 
všechno. Nemám ještě vymyšleno, 
kde se usadím. 

Jak vás ve vaší sportovní karié-
ře podporuje rodina?

Rodina se mě snaží podporovat 
maximálně a za to jim moc děkuji!

Máte asi hodně kamarádů 
z USA a dalších zemí. Když řek-
nete, že jste z  České republiky, 
mají o ní nějaké povědomí?

Spousta mých kamarádu Česko 
zná také díky našim hokejistům, 
kteří hrají v  NHL. Občas se za-
jdeme společně podívat na zápas. 
Ale také díky Praze, která je jedno 
z nejhezčích měst vůbec. 

Čemu se rád věnujete kromě 
krasobruslení. Co vás baví?

Mám moc rád auta a vše co se 
kolem nich točí. Také mě baví 
golf, badminton či fotbal.

abych se naučil bruslit. Nejdříve 
jsem zkusil hokejovou přípravku 
po stopách mého staršího bratra, 
ale nakonec jsem zůstal u  kraso-
bruslení jako můj otec, který dříve 
závodně bruslil.

Uživíte se vlastně jako kraso-
bruslař?

To je velice dobrá otázka. Kra-
sobruslení není sport na  kterém 
zbohatnete. Musíte to mít vážně 
rád. Není to jednoduché ale rodi-
na mě podporuje.

Takže o jiné kariéře jste nikdy 
nepřemýšlel. Jestli dobře chápu, 
krasobruslení budete věrný na-
pořád…

K  tomuto sportu mám veli-
ce blízko a  zatím měnit nebudu 
(smích).

Na co myslíte když, jste na ledě 
se svou partnerkou?

Jestli máte na mysli před závo-

Česká kuchyně mi chybí, člověk 
si ale zvykne. Speciální jídelníček 
nemám, ale přesto se snažím jíst 
kvalitní potraviny. Tréninkem trá-
vím minimálně šest hodin denně, 
takže mám veliký výdej, tím pá-
dem si občas mohu dopřát i  ten 
hamburger…

A vaše nejoblíbenější jídlo?
Rád zkouším nová jídla, ale nej-

oblíbenější asi bude dobrý hovězí 
steak

Máte nějaký krasobruslařský 
vzor či oblíbeného sportovce?

Jaromír Jágr…
Máte na  Děčínsku či v  Ústec-

kém kraji nějaká oblíbená místa, 
kam se rád vracíte? 

Rád vždy navštívím zimní sta-
dion v Děčíně, kde to vše začalo…

Plánujete třeba nějakou děčín-
skou exhibici?

V nejbližší době nejspíš ne…

Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
 tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

•
•
•
•
•
•
•



Již na  Velikonoce v  neděli 16. 
dubna 2017 se koná 3. ročník 
Hotel Ostrov Labské pískov-
ce půlmaraton. Běžecký závod 
ve  skalním městě Tiské a  Ost-
rovské stěny si za  pár let vytvořil 
image zajímavé akce, na  kterou 
se vám chce vrátit. Tento závod je 
umístněn na 7,5 km dlouhý okruh 
v  zajímavém prostředí skalního 
města. Na trase není nouze o pře-
kvapení: výběhy skalních scho-
dů, prudké seběhy, ostré zatáčky. 
Okruh je náročný, přesto nejdelší 
trasu 22,5 km - 3 okruhy, absolvuje 
vždy nejvyšší počet přihlášených. 
Závod je určen pro širokou sporo-
tovní veřejnost, ale je zajímavé, že 
ve startovním poli najdete i profe-
sionální běžce. Důkazem toho je 
vítěz běhu z  minulých let, Tomáš 
Bystřický, biatlonista a  součas-
ná výkonostní špička v  horském 
běhu. Tiské stěny leží nedaleko 
Ústí nad Labem na  hranicích 
s  Německem. V  závodě jsou vy-
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listopadu 2017. Trasy se liší. Za-
jímavostí je nejdelší trasa 34 km, 
která sportovce zavede až na Fláj-
skou přehradu. Podzimní verze 
horského běhu je svojí obtížnos-
tí méně náročná, než jarní běhy. 

Začal rok 2017 a  lidé jsou plní plánů a  úkolů, které si vytyčili. Určitě jsou mezi nimi předsevzetí 
ve stylu: „Začnu se hýbat, dokonce budu sportovat!“ Máme tu pár tipů, jak svoji fyzickou zdatnost, 

můžete v průběhu roku 2017 otestovat.

krosové závody
v regionu Ústecka 

2017 Trasy neklesají do údolí, ale drží se 
na hřebeni Krušných hor. Pro oba 
závody je místo konání výstižné, 
protože se dají také popsat jako 
krušné. Náročnost zvýší počasí, 
mlha, sychravo, těžký a mokrý te-
rén. V obou závodech jsou vypsá-
ny všechny trasy také v  kategorii 
běh se psem.  

Poslední neděli o  prázdninách 
se můžeme sejít v  Botanické za-
hradě v Teplicích. Zde má zázemí, 
start a cíl Salón Gabriela Teplický 
půlmaraton. Termín letos vychází 
na  27. srpna 2017. Městský kros 
na  náročném, členitém okruhu 
s převýšením 200 metrů je vypsán 

psány všechny trasy také v katego-
rii běh se psem. 

V  květnu 2017, nás na  státní 
svátek 8. května 2017 v  pondělí, 
může oslovit náročný horský běh 
Benda Sport Moldavský půlma-
raton. Akce je pořádána za  pod-
pory obce Moldava. Start i  cíl je 
na  nádraží Moldava v  Krušných 
horách a  běžci si mohou vybrat 
z různých délek závodu. Pro začá-
tečníky 7 km, pro zkušenější trasu 
14 km a pro vytrvalce trasu 24 km, 
která běžce provede přes Prame-
náč, sjezdovky na Bouřňáku, Do-
maslavické údolí, Vrch tří pánů, 
zpět na Moldavu. Na tomto závo-
dě je možné se přihlásit i na hor-
ské kolo. 

Podzimní verze Benda Sport 
Moldavského půlmaratonu je 
letos připravena na  neděli 19. 
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na  1, 2 nebo 3 okruhy, tj. 7 km, 
14 km, či trasu půlmartonu 21 km. 
Okruh vede přes vyhledávané bě-
žecké lokality na Doubravské hoře 
a  Písečném vrchu. Atraktivní je 
také možnost prohlídky skleníků 

krásné Botanické zahrady, která je 
v  ceně startovného. I  tento závod 
je možné na  všech trasách absol-
vovat i v kategorii běh se psem.

Závod z Botanické zahrady má 
také svoji zimní verzi: Pivovar 

Monopol Teplický půlmaraton, 
který je naplánován na  pátek 29. 
prosince 2017. Od  letního okru-
hového speciálu se výrazně odli-
šuje. Závod není veden na  okru-
hu v okolí Botanické zahrady, ale 
trasy o délkách 11 km a 20 km vás 
provedou nejen po  okolních lou-
kách a  lesích, ale také přes parky 
a lázně v Teplicích. 

Na  všechny výše uvedené akce 
chystáme novinky a drobná vylep-
šení. Atraktivní bude velkoploš-
ná obrazovka, která bude snímat 
dění na  trase, předkládat on-line 
výsledky doběhu jednotlivých zá-
vodníků. Ve  spolupráci s  partne-
rem akce, největším regionálním 

nákupním centrem Olympia Tep-
lice bude možnost si vyzvednout 
startovní balíček již několik dní 
před startem, právě na  informa-
cích v nákupním centru Olympia 
Teplice. Pro všechny přihlášené 
bude tato možnost znamenat po-
hodlnější prezentaci a  v  den zá-
vodu stačí dorazit až těsně před 
startem. 

Určitě si z  nabídky vyberete. 
Možná v roce 2017 nebudte závo-
dit, ale jen se hýbat volně pro ra-
dost? Třeba si vyberete i jiné zají-
mavé sportovní akce v regionu, … 
běh na  Milešovku na  konci nebo 
pravidelné BĚKODO na  teplické 
Doubravce. 
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smělejší očekávání. Linka je velmi 
využívána zejména turisty z  obou 
zemí, a  to i  mimo hlavní sezonu. 
Před bezmála třemi lety provoz 
zahajovaly standardní motorové 
jednotky Desiro, jedna z nich prá-
vě prošla zajímavou modernizací. 
Železničáři ji v  nadsázce nazvali 
Desiro 2.0 a veřejnosti ji představili 

v únoru 2017 v příhraničním měs-
tečku Sebnitz u příležitosti Dne se 
železnicí Národního parku.

Veselejší cestování nejen 
pro děti

Rekonstruovaná jednotka prošla 
kompletní interiérovou přestav-
bou. Má nová sedadla s lepším tva-
rováním, lino, obložení stěn, osvět-
lení, klimatizaci, dětský koutek, 
Wi-Fi, elektrické a  USB přípojky. 
Novotou svítí i vnější lak, který už 
není jen červený, ale v kombinaci 
s  modrou barvou. Skoro luxusně 
pak působí šest kožených sedadel 
v první třídě. Změn doznalo i cel-
kové vnitřní uspořádání, Desiro se 
tak může pyšnit druhým víceúče-
lovým prostorem určeným pře-
devším pro jízdní kola, původní 
velkoprostor bude sloužit hlavně 
vozíčkářům. Příjemné prostředí 
dotváří i  stolky s křídly na vybra-

České a Saské Švýcarsko
brázdí modernizovaný motorák

Na cestující, kteří využívají vlakovou linku U28 spojující Děčín s Rumburkem 
přes Bad Schandau a Sebnitz, čeká malé překvapení. Čerstvě modernizovaná 

motorová jednotka Desiro nabízí nejen lepšími sedadla, přípojky pro dobíjení drob-
né elektroniky nebo bezdrátový internetu zdarma, ale potěší i nejmenší. Vaše rato-
lesti se mohou zabavit v dětském koutku. 

ných místech anebo informační 
systém se čtveřicí obrazovek. 

Technici z  podniku RailMaint 
v  Delitzsch zvládli modernizaci 
jednotky Desiro za  dva měsíce. 
Přitom položili 110 m2 nové pod-
lahové krytiny, více než jeden ki-
lometr kabelů a  přidali dvě nové 
a  rozměrné police na  zavazadla. 
U  čtveřice vstupních dveří jsou 

nové a pevně namontované osmi-
centimetrové schůdky. Zmenšují 
mezeru mezi vozem a nástupištěm 
a  umožňují tak pohodlnější ná-
stup. 

Devítka párů denně
Na  lince U  28 jezdí denně osm 

párů přímých vlaků, devět v  pra-
covních dnech. Linku provozují 
ve  spolupráci České dráhy a  DB 
Regio. O  spojení je velký zájem 
hlavně v  turistické sezoně, velký 
nápor cestujících ale linka zazna-
menala i  před Vánoci, neboť tyto 
vlaky jsou využívány jako přípoj-
né k německým spojům do Dráž-
ďan, kde se konaly adventní trhy. 
Hlavním dopravním uzlem je pak 
Bad Schandau, tady lze přestupo-
vat i na vlaky kategorií EC, S-Bahn 
nebo autobusy či lodě. Jízdní řády 
a  podrobnosti o  spojení najdete 
na www.cd.cz

Na lince U28, která nese marke-
tingový název Dráha Národního 
parku, byl provoz zahájen v  létě 
2014. Spuštění nové linky umožni-
lo kolejové propojení pohraničních 
stanic Sebnitz a  Dolní Poustevna, 
které fungovalo až do  roku 1945, 
kdy bylo přerušeno. Zájem o zno-
vuobnovené spojení předčil i  nej-

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

14. března v 16.00 a 17.00 hodin
 Maňáskové divadlo Teplice
 DRÁČEK MRÁČEK
  Oblíbená pohádka pro diváky od 3 let.
15. března od 19.00 hodin - Zahradní dům
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE 
 5. abonentní koncert cyklu K.
16. března v 19.00 hodin
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
 PINK FLOYD NIGHT
 Mimořádný koncert.
19. března v 15.00 hodin
 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL - CIRKUS
 Divadélko Uličník Jiřího Baldy.
21. března v 19.00 hodin
 MALINA BROTHERS
 Česká country a folk.
23. března v 19.00 hodin
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
 5. abonentní koncert cyklu B.
27. března v 19.00 hodin
 AUDITE SILETE A HOSTÉ:
 OD GOTIKY PO ROCK
 Velký koncert ke Dni učitelů. 
29. března v 17.00 hodin
 XIII. Mezinárodní festival pro děti a mládež
 SVÁTEK JARA 2017
 Pestrá přehlídka tanců a hudbz.
30. března v 19.00 - Kino Květen
 ALTAJ – VELEHORY V SRDCI SIBIŘE
 Cestopisná diashow MARTINA LOEWA.

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

17. března od 20.00 do 02.00 hodin
prostory Krušnohorského Maskaronu
 MAŠKARNÍ PLES 
 KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA
  Rej rozmanitých masek, fantazii se meze ne-

kladou.
20. března v 19.00 hodin
 Divadlo Na Fidlovačce
 JEPTIŠKY
  Apo-kapo-liptický muzikál, u kterého se bu-

dete modlit smíchy! 
23. března v 10.00 (pro školy) a 18.00 hodin
 DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
 Herecké studio DK Teplice.
24. března v 19.00 hodin
 WOHNOUT - unplugged
  Představí všechny své nejzásadnější hity 

v upravených akustických verzích.
28. března v 19.00 hodin
 Divadlo Bez zábradlí 
 LÁSKA
 Brilantní hořká komedie.
25. dubna v 19.00 hodin
 JIŘÍ SUCHÝ, JITKA MOLAVCOVÁ
 a orchestr divadla SEMAFOR
 pod vedením Jiřího Svobody

TEPLICE

  Jedinečný koncert pro všechny, kteří mají 
rádi humor a  písničky geniální autorské 
dvojice.

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

13.-14. března ve 20.00 hodin
 MASARYK
 Životopisný / Drama / Historický. ČR / SR.
13. března v 17.30 hodin
 NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
  Celovečerní dokumentární film o legendár-

ním českém rockerovi Vladimíru Mišíkovi. 
14. března v 15.00 a 17.30 hodin
 VŠECHNO NEBO NIC
 Komedie / Romantický. ČR.
15. března v 17.30 a 20.00 hodin
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
 FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA
16. března v 18.00 hodin
 ROLLING STONES OLÉ! OLÉ! OLÉ!
 JEDEN VEČER STO KIN V ČR. Dvouprogram.
17. března v 17.30 hodin
18.-19. března v 15.00 a 17.30 hodin
 KRÁSKA A ZVÍŘE
   Rodinný / Fantasy / Muzikál / Romantický.

USA - dabing.
17.-19. března ve 20.00 hodin
 T2 TRAINSPOTTING
 Velká Británie . titulky.
18. března ve 13.30 hodin
19. března v 10.00 a 13.30 hodin
 PES RO(C)KU
  Animov. / Komedie / Rodinný. Čína / USA.
20. a 22. března v 17.30 hodin
21. března v 15.00 a 17.30 hodin
 BÁBA Z LEDU
 Drama / Komedie / Romantický. Česko.
20.-21. března ve 20.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
 USA.
22. března ve 20.00 hodin
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
 ŠÍLENĚ ŠŤASTNÁ 
 Komedie / Drama. Itálie / Francie - titulky.
23.-24. a 26. března v 17.30 hodin
 ŽIVOT LIFE
 Sci-Fi / Thriller. USA - titulky.
23.-24. a 26. března ve 20.00 hodin
 SKRYTÉ ZLO
 Horor / Thriller. USA - titulky.
25.-26. března ve 13.30 hodin
 ZPÍVEJ
 Animovaný / Muzikál / Komedie / Rodinný.
25. března v 15.30 hodin
26. března v 10.00 a 15.30 hodin
 ANDĚL PÁNĚ 2
 Pokračování úspěšné vánoční pohádky. ČR.
25. března v 18.00 hodin
 SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
 Opéra de Paris. Balet o dvou dějstvích.
27. a 29. března v 17.30 hodin
28. března v 15.00 a 17.30 hodin
 MASARYK
 Životopisný / Drama / Historický. ČR / SR.

27.-28. března ve 20.00 hodin
 ROCCO
 Filmový dokument. Francie - titulky.
29. března ve 20.00 hodin
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
 ZAKLADATEL 
 Životopisný / Drama. USA - titulky.
30. března v 19.00 hodin
 ALTAJ – velehory v srdci Sibiře
 Cestopisná diashow Martina Loewa. 
31. března - 2. dubna v 17.30 hodin
 VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA
 Drama / Fantasy. USA / Španělsko - titulky.
31. března - 2. dubna ve 20.00 hodin
 GHOST IN THE SHELL
 Akční / Drama / Thriller / Krimi / Sci-Fi. USA.
31. března v 15.30 hodin
 1. dubna ve 13.30 a 15.30 hodin
2. dubna v 10.00, 13.30 a 15.30 hodin
 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 
  Animovaný / Dobrodruţný / Komedie / Ro-

dinný / Fantasy. USA - dabing.

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

VÝSTAVY
8. března - 9. dubna 2017
 OČI DOKOŘÁN
  SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA VÝTVARNÝCH OBO-

RŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL.
 

EXPONÁT MĚSÍCE BŘEZNA
Foyer teplického zámku / vstup volný
 ŽÁNROVÉ POHLEDNICE
  Malá „ochutnávka“ z daru 366 ks žánrových 

pohlednic různých témat od  paní Daniely 
Váňové z Prahy. 

BADATELSKÉ DNY
  Badatelské dny teplického muzea jsou 

v úterý a ve čtvrtek od 9 do 15 hodin. Jiný 
termín je možný po předchozí domluvě. 

NOVĚ ZRESTAUROVANÉ 
SBÍRKOVÉ PŘEDMĚTY
  V  expozici historických pokojů lze shléd-

nout nově zrestaurovanou dvojici křesel 

z  poloviny 19. století. Opravu třešňového 
korpusu, výplň z  koňských žíní a  nové ča-
lounění v odstínech zelené zhotovil Ateliér 
Fiala z Prahy. 

ROMÁNSKÁ EXPOZICE
Pozor zimní otevírací doba!
 PO STOPÁCH ZANIKLÉHO KLÁŠTERA
 V TEPLICÍCH
  Expozice pozůstatků ženského benediktin-

ského kláštera v Teplicích, založeného čes-
kou královnou Juditou, přenáší své návštěv-
níky na přelom 12. a 13. století.

MUZEUM KRUPKA
  Muzeum nabízí návštěvníkům k  prohlídce 

rozsáhlou expozici přírody severozápad-
ních Čech (zvířena, geologie, mineralogie 
a paleontologie.

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM

PLANETÁRIUM: 
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI !!
15. března v 19.00 hodin 
 BŘEZNOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
19. března ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
19. března v 19.00 hodin 
 BŘEZNOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
22. března v 19.00 hodin
 MYTHOLOGIE JARNÍ OBLOHY
26. března ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
26. března v 19.00 hodin 
 HVĚZDNÉ NEBE + GALAXIE
29. března v 19.00 hodin
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ

HVĚZDÁRNA: 
 OTEVŘENA KAŽDÝ PÁTEK A SOBOTU
DENNÍ POZOROVÁNÍ: 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: 20:00, 21:00

CAFÉ NOBEL:
  Další setkání se zajímavým tématem a  za-

jímavou osobností vědy se uskuteční 16. 
3. 2017 od  18:00. Přednášet přijede pan 
Mgr.  Jaroslav Kousal, Ph.D. a  téma zní Kos-
mické vakuum: plyn, který neteče.

KRUPKA

Každou neděli od 15 h. - Restaur. Na Střelnici
 SOUSEDSKÁ ODPOLEDNE
 Taneční zábava pro starší generaci.
25. března od 20 hodin - KD MLÝN v Unčíně
 BLÁZNIVÁ PEPÍKOVSKÁ ZÁBAVA
 Hraje skupina ALIBI.

KINO KRUPKA
20. března od 17.30 hodin
 KUNG FU PANDA
 Komedie / USA.
27. března od 17.30 hodin
 JÁ, KOCOUR
 Rodinná komedie / USA.

KRUPKA

Milí čeští sousedé,
historický větrný mlýn „Gohliser Windmühle“ je jednou 
z nejkrásnějších zahradních pivnic na levém břehu Labe. 

Leží přímo na Evropské Labské cyklostezce nedaleko 
Drážďan směrem na Míšeň (Meißen).

A toto Vás u nás očekává:
překrásný pohled přes Labe na vinice,

stinná zahradní pivnice, starobylá atmosféra,
pokrmy typické pro zahradní pivnice, čerstvě čepovaná 

piva ze sudu, rychlá, přátelská obsluha

I dálkové autobusy jsou vítány!

Informace na:
www.Gohliser-Windmuehle.de

nebo tel. 0049-351-4546467

Těšíme se na Vás! Vítáme Vás, Váš kolektiv ze mlýna

Firemní inzerce
u nás

jako vaše vlastní
reklamní tiskovina
vydaná v nákladu

25 000!!!
Volejte:

775 646 267
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KULTURNÍ CENTRUM
18. března v 15.00 hodin - kino Lípa
 PÍ-SNI-ČKO-VÁ-NÍ S MAJDOU A PETREM
  Magdalena Reifová a Petr Vacek vás pobaví 

v  divadelním představení plném veselých 
scének a písniček.

21. března v 17.00 hodin - Dům kultury
 TANEČNÍ PODVEČER S KRUŠNOHORKOU
29. března v 19.00 hodin - kino Lípa 
 ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI
  Legendární vševědoucí levicová prodavačka 

se vrací ve  vizionářské komedii v  hlavních 
rolích s  legendárním Oldřichem Kaiserem 
a Jiřím Lábusem ve čtyřech rolích.

KINO 
14. března v 19.00 hodin
 MASARYK
 Historické drama / ČR.
15. března v 19.00 hodin
 KONG: OSTROV LEBEK
 Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-fi / USA.
16.-17. března v 19.00 hodin
 KRÁSKA A ZVÍŘE
  Rodinný / Fantasy / Muzikál / Romantický. 
19. března v 19.00 hodin
 BÁBA Z LEDU 
 Drama / Komedie / ČR.
21. března v 19.00 hodin
 MUZZIKANTI
 Komedie / ČR.
22. března v 19.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
 Drama / Romantický / USA.
23.-24. března v 19.00 hodin
 ŽIVOT PREMIÉRA
 Sci-Fi / Thriller / USA. 
26. března v 19.00 hodin
 MASARYK
 Historické drama / ČR.
28. března v 19.00 hodin
 KONG: OSTROV LEBEK
 Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-fi / USA.
30. března v 10.00 hodin
 VŠECHNO NEBO NIC 
 Romantická komedie / ČR. 
30.-31. března v 19.00 hodin
 GHOST IN THE SHELL
 Akční / Sci-fi / USA. 

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
19. března v 15.00 hodin 
 PES RO(C)KU
 Animovaný / USA / Čína. 
26. března v 15.00 hodin
 LEGO® BATMAN FILM
 Animovaný / Komedie / USA.

MĚSTSKÉ DIVADLO
16. března v 19.00 hodin
 SMÍM PROSIT?...
 Činoherní studio Bouře. Komedie.
19. března v 15.00 hodin
 SŮL NAD ZLATO 
  Veselá hraná pohádka pro děti a rodiče.
6. dubna v 8.30, 10.00 hodin
 TRAPAS NEPŘEŽIJU! 
 aneb Ten řízek nezvedej
  Školní představení pro II. stupeň ZŠ.
9. dubna v 15.00 hodin
 ČERT A KÁČA 
  Loutková pohádka. 
 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
24. března ve 20.00 hodin
 DANCING QUEEN
  Večer se skupinou ABBA WORLD REVIVAL 

ve stylu hippie a 70. let. 
25. března v 19.00 hodin
 KONCERT KAPEL 
 GROCK, DO ŘADY! DOBRÝ POCITY, 
 WHITWORTHŮV ZÁVIT

DUCHCOV 7. dubna v 15.00 hodin
 DUO HVOZDOVI
 Taneční odpoledne nejen pro seniory.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Od 9. března
 AŽ NA DRUHÝ POHLED
  Výstava obrazů výtvarníka a pedagoga Jana 

Choury z Ústí nad Labem. 

DIGITÁLNÍ KINO
17. března v 17.30 hodin
 MASARYK
 ČR / SR / Životopisný / Drama / Historický.
17. března / 20.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 
 USA / Drama / Romantický / České titulky.
18. března v 15.00 hodin
 KRÁSKA A ZVÍŘE 
  USA / Rodinný / Fantasy / Muzikál / Rom.
18. března v 17.30 hodin
 LOGAN: WOLVERINE 
 USA / Akční / Sci-fi / Thriller / České titulky.
18. března ve 20.00 hodin
 MUZZIKANTI
 ČR / Romantický / Hudební / České znění.
24. března / 17.30 hodin
 MUZZIKANTI
 ČR / Romantický / Hudební / České znění.
24. března ve 20.00 hodin
 ŽIVOT 
 USA / Sci-fi / Thriller / České titulky.
24. března ve 22.00 hodin
 SKRYTÉ ZLO
 USA / Horor / České titulky.
25. března v 17.30 hodin
 MASARYK 
 ČR / SR / Životopisný / Drama / Historický.
25. března ve 20.00 hodin
 KONG: OSTROV LEBEK 
 USA.

26. března v 15.00 hodin
 KRÁSKA A ZVÍŘE 
  USA / Rodinný / Fantasy / Muzikál / Roman-

tický / Český dabing.
31. března v 17.30 hodin
 VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA
  USA / Španělsko / Drama / Fantasy.
31. března ve 20.00 hodin
 GHOST IN THE SHELL 
  USA / Akční / Drama / Sci-Fi / Thriller.

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
OPERY A BALETU

Masarykova 3, Ústí nad Labem
13. března v 9.00 hodin
 O STATEČNÉM MIKEŠOVI

 Pohádka - zadáno pro školy.
 Divadlo A. Dvořáka Příbram
13. března v 15.00 a 18. hodin
 ENJOY DANCING – 10. ročník
 Taneční přehlídka.
14. března v 19.00 hodin
 ZEMĚ ÚSMĚVŮ
 Opereta.
15. března v 10.00 hodin
 JAKUB A JEHO PÁN
 Komedie - zadáno pro školy.
 Divadlo Uherské Hradiště.
16. března v 18.00 hodin
 ENJOY AEROBIC – 7. ročník
 Taneční přehlídka.
17. března v 19.00 hodin
 JARNÍ KONCERT
25. března v 14.00 hodin
 KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA
 DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE
26. března v 17.00 hodin
 ZEMĚ ÚSMĚVŮ
 Opereta.
28. března v 19.00 hodin
 R. Becker: CAVEMAN
 One man show.

KULTURNÍ STŘEDISKO
Informace o programech na www.ksul.cz 

15. března v 19.00 hodin - Dům kultury
 THE LOSERS CIRQUE COMPANY
 Nový cirkus znovu v Ústí nad Labem.
16. března ve 20.00 hodin - Národní dům
 CRYSTAL MONEE HALL BAND (USA/CZ)
 www.facebook.com/crystalmoneehall
18. března ve 20.00 hodin - Národní dům
 STOLETÁ DISKOTÉKA HAŠKA & DOSTÁLA
22. března v 19.00 hodin - Dům kultury
 VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND TOUR 2017
22. března ve 20.00 hodin - Národní dům
 LIBOR ŠMOLDAS
  Jazzový kytarista, koncertující po celém světě.
23. března ve 20.00 hodin - Národní dům
 HUDBA PRAHA BAND
 V PIVU JE TOTIŽ BŮH...
  Pokračování původní Hudby Praha po  roz-

padu v roce 2015. 
28. března ve 20.00 hodin - Národní dům
 IDA ZALEWSKA & JAKUB PLUZEK DUO
 (PL) - pocta Billie Holiday
1. dubna ve 20.00 hodin - Dům kultury
 SEXY RIDE TOUR
  Pánská striptýzová formace California Dre-

ams se chystá opět do akce. 
3. dubna v 19.30 hodin - Dům kultury
 ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
  Ústecká premiéra nového pořadu.
8. dubna v 19.30 hodin - Národní dům
 SWINGOVÁ TANČÍRNA
  Legendární ústecký původně studentský 

orchestr, který letos oslaví jubileum 35 let.
10. dubna ve 20.00 hodin - Národní dům
 PAUL BATTO
 Zpěvák, kytarista, harmonikář, autor. 

BÍLINA

ÚSTÍ NAD LABEM
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KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most 

POHÁDKY V KINĚ KNIHOVNA
18. března v 10.00 hodin
 KRTEK CHEMIKEM
25. března v 10.00 hodin
 KRTEK A MUZIKA

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA 
20. března 17.00 hodin - Městská knihovna 
  Celovečerní promítání filmů o dobrodruž-

ství, přírodě, poznávání, o extrémních zážit-
cích i sportech.

PROMÍTÁNÍ PRO MAMINKY (TATÍNKY) 
S DĚTMI
14. března v 9.30 hodin - Kosmos Maxi
 DIVOKÉ VLNY 2

PROMÍTÁNÍ nejen PRO SENIORY
21. března ve 14.00 hodin - Kosmos Maxi 
 VŠECHNO NEBO NIC

SÁL MAXI
13.-15. března v 17.30 hodin
 SPOJENCI
 USA, drama / romantický / thriller.
13.-15. března ve 20.00 hodin
 NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
 ČR, hudební dokument.
16. března v 17.30 hodin
 THE ROLLING STONES OLÉ OLÉ OLÉ! 
 / ROLLING STONES: HAVANA MOON
 Dvojprogram s krátkou přestávkou. 
17.-19. března v 17.30 hodin
 KRÁSKA A ZVÍŘE 
 USA, animovaný / rodinný / fantasy.
17.-19. března ve 20.00 hodin
 MASARYK 
  Česko / SR, životopisný / drama / historický.
18.-19. března v 15.00 hodin
 ANDĚL PÁNĚ 2 
  ČR, pohádka / komedie / rodinný / fantasy. 
20.-22. března v 17.30 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
 USA, romantické drama.
20.-22. března ve 20.00 hodin
 ROCCO
 Francie, porno dokument.
23. března ve 20.00 hodin
 NA STOJÁKA LIVE 2017
  L. Pavlásek, E. Kočičková, A. Frauenberg.
24.-26. března v 17.30 hodin
 RANDE NASLEPO
 Německo, komedie.
24.-26. března ve 20.00 hodin
 ŽIVOT
 USA, sci-fi / thriller.
25.-26. března v 15.00 hodin
 KRÁSKA A ZVÍŘE 
 USA, animovaný / rodinný / fantasy.
27.-29. března v 17.30 hodin
 LVÍ ŽENA 
 Norsko, drama.
27.-29. března ve 20.00 hodin
 SKRYTÉ ZLO
 USA, horor / thriller.
30. března - 2. dubna v 17.30 hodin
1.-2. a 8.-9. dubna v 15.00 hodin
 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
  USA, animovaný / dobr. / rodinný / fantasy.
30. března ve 20.00 hodin
 AMADEUS
  USA, drama / životopisný / hudební.

SÁL MIDI
9.-15. března v 19.00 hodin
 SMRT V SARAJEVU
 Bosna a Hercegovina / Francie, drama.
16.-22. března v 19.00 hodin
 GLORY
 Bulharsko / Řecko, drama.
24.-29. března v 19.00 hodin
 SPOJENÉ STÁTY LÁSKY
 Polsko / Švédsko, drama.
30. března - 5. dubna v 19.00 hodin
 150 MILIGRAMŮ
 Francie, drama. 

MĚSTSKÉ DIVADLO
VELKÁ SCÉNA
13. března v 19.00 hodin
 OPERETA NÁS BAVÍ…
  Koncert jarní sezony Festivalového or-

chestru Petra Macka.
15. března v 19.00 hodin
 TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA 
 Úsměvný příběh o nástrahách dospívání .
18. března ve 20.00 hodin
 XXIV. DIVADELNÍ PLES – I. a II. foyer MDM
21. března v 17.00 hodin
 ZEMĚ ÚSMĚVŮ
  Proslavená opereta odehrávající se kolem 

roku 1910 ve Vídni a Pekingu.
22. března v 19.00 hodin
 HABAĎÚRA 
  Co se všechno vyvine z jednoho malého 

podfuku.
23. března v 19.00 hodin
 TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA 
 Divadelní adaptace kultovní knihy.
27. března v 19.00 hodin
 CHARLEYOVA TETA
  Kolik překvapení způsobí anglický gentle-

man, kterého kamarádi přiměli převlék-
nout se za tetu? 

29. března v 19.00 hodin
 KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ
 Doprovází skupina Adama Pavlíka.
30. března v 19.00 hodin
 CABARET
 Slavný americký muzikál. 
31. března v 19.00 hodin
 PAST NA MYŠI 
 Klasický příběh slavné Agathy Christie.

KOMORNÍ SCÉNA
14. března v 19.00 hodin
 ŘIDIČ PANÍ DAISY 
  Slavná hra o stárnutí, složitém sbližování 

dvou svébytných osobností, samotě i tvr-
dohlavosti.

20. března v 19.00 hodin  
 PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM 
  Lehce mysteriózní příběh patnáctiletého 

autistického chlapce.

VÝSTAVA VE FOYERU 
 ZLATÝ ŘEZ 2017
  Výstava výtvarných prací žáků 11. ZŠ Most 

- kresba, malba, grafika, keramika.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ 
18. března v 10.00 hodin
 O TŘECH PŘADLENÁCH
 Veselá lidová pohádka se zpěvy.
25. března v 10.00hodin
 DĚTI Z BULLERBYNU
  Nastal čas zase si trochu pohrát a zavzpo-

mínat na bezstarostné a šťastné dětství.

MĚSTSKÉ DIVADLO
14. března v 19.00 hodin 
 PINK FLOYD NIGHT
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
  Skladby legendární art rockové skupiny.
15. března v 18.00 hodin 
 EXPEDICE
 Markéta Váradiová & Michal Slejška. 
15. března v 19.00 hodin
 CHAPLIN
 Městské divadlo Mladá Boleslav. 
  Osud Charlese Spencera Chaplina. 
16. března v 19.00 hodin
 ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA
 Velmi originální a vtipná černá komedie.
17. března v 18.00 hodin
 DĚČÍN V SRDCI, V SRDCI DĚČÍNA
  Slavnostní vyhlášení výsledků 11. Ročníku 

literární soutěže.
19. března v 15.00 hodin   
 CESTA DO PRAVĚKU 
 Městské divadlo Zlín 

MOST  Dobrodružný příběh pro děti a rodiče.
21. března v 19.00 hodin
 STARÁ DOBRÁ KAPELA 
 Divadlo Palace 
 Křehká a něžná romantická komedie.
22. března v 19.00 hodin
 KALABIS QUINTET
 7. koncert abonentního cyklu.
29. března v 19.00 hodin
 SLYŠENÍ 
 Komorní scéna Aréna Ostrava. 
  Hra čerpající z „rozpolcenosti“ Adolfa 

Eichmanna.
30. března v 19.00 hodin 
 VĚRA ŠPINAROVÁ A ADAM PAVLÍK BAND
  Jedna z nejvýraznějších osobností českého 

popu a rocku.

KINO SNĚŽNÍK
14. a 15. března v 19.00 hodin
 Film oceněný Českým lvem 2017 
16. března v 18.00 hodin
 ROLLING STONES
 OLÉ OLÉ OLÉ! / HAVANA MOON
 Dokument + koncert.
17. března v 17.30 hodin
 KRÁSKA A ZVÍŘE 
17. března ve 20.00 hodin
 LION
18. března ve 14.30 hodin
 KRÁSKA A ZVÍŘE 
18. března v 17.00 hodin
 LION
18. března ve 20.00 hodin
 T2 TRAINSPOTTING
19. března v 15.00 hodin
 KRÁSKA A ZVÍŘE
19. března v 18.00 hodin
 DĚTI ONLINE
 Jeden svět 2017 - zahájení festivalu.
20. března v 19.00 hodin
 NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN V ŽIVOTĚ 
 OLLIHO MÄKIHO 
21. března v 19.00 hodin
 Film oceněný Českým lvem 2017
22. března v 19.00 hodin
 VŠECHNO NEBO NIC 
23. března v 17.30 hodin
 ŽIVOT
23. března ve 20.00 hodin
 RANDE NASLEPO
23. března ve 22.00 hodin
 SKRYTÉ ZLO
24. března v 17.30 hodin
 ŽIVOT
24. března ve 20.00 hodin
 MY JSME POČÁTEK LIDSTVA
 Jeden svět 2017
25. března v 15.00 hodin
 RANDE NASLEPO
25. března v 17.45 hodin
 W.A. MOZART / IDOMENEO
 Opera MET
26. března v 15.00 hodin
 KRÁSKA A ZVÍŘE 
26. března v 17.30 hodin
 RANDE NASLEPO
26. března ve 20.00 hodin
 ŽIVOT
27. března v 19.00 hodin
 LADISLAV ZIBURA - PĚŠKY MEZI
 BUDDHISTY A KOMUNISTY
 Cestovateská stand-up comedy
28. března v 10.00 hodin
 MANŽEL NA HODINU
28. března v 19.00 hodin
 SMRT V SARAJEVU
29. března v 19.00 hodin
 LVÍ ŽENA
30. března v 17.30 hodin
 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
30. března ve 20.00 hodin
 GHOST IN THE SHELL 
31. března v 17.30 hodin
 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
31. března ve 20.00 hodin
 GHOST IN THE SHELL

DĚČÍN



Pátek:	 7.	4.	2017			14:00	-	18:00
Sobota:	8.	4.	2017		 9:00	-	12:00

Zápis do 1. tříd
Poté, co si předškoláci vyzkouší hodiny v pravé škole,
se mohou hned s radostí zapsat do skutečné 1. třídy.

Zápis proběhne ve dvou dnech:
v pátek 7. 4. a v sobotu 8. 4. 

Stejně jako v loňském roce se mohou rodiče se svými budoucími školáky na zápis
objednat na konkrétní dobu, aby tím zabránili případným prostojům. 

Více informací na www.edisonka.cz

K	zápisu	vezměte:	 rodný	list	dítěte
	 občanský	průkaz	zák.	zástupce

Možnost	tel.	objednání	na	určitý	čas

739	633	626

Zveme	Vás	na	zápis
do	1.	tříd	na	ZŠ	Edisonova
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Zápis do I. třídy pro školní rok 2017/2018
3., 10. a 24. dubna 2017 od 13,30 do 16,00
Školní vzdělávací program: „Škola učí pro život“

Přijímáme také žáky do vzdělávacího oboru 79-01-B/01 
Základní škola speciální
(určeno pro děti s kombinací postižení,
kterým bylo toto vzdělávání doporučeno ŠPZ)

Ve školním roce 2017/2018
otevíráme také PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZŠ.
Úspěšný start v ZŠ nejlépe nastartujeme v přípravných třídách.
Informace o možnosti docházky do přípravné třídy vám podá ředitel školy.

SŠ stále přijímá přihlášky pro denní studium!!!
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (zaměření: Kuchařské práce)

66-51-E/01 Prodavačské práce

78-62-E/01 Praktická škola dvouletá

Vzdělávání dospělých - CHYBÍ VÁM VÝUČNÍ LIST? 
MŮŽETE TO ZMĚNIT ABSOLVOVÁNÍM LETÉHO UČEBNÍHO OBORU (3 ROKY).

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (zaměření: Kuchařské práce)

66-51-E/01 Prodavačské práce

Bližší informace k možnostem studia na naší škole vám podá:
Bc. Mgr. Martin Kaftan, ředitel školy

telefon 417 861 390, e-mail: kaftan@zspskrupka.cz
Informace na stránkách www.zspskrupka.cz 

ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky
a přírodovědných předmětů,
Buzulucká 392, Teplice
nabízí rodičům žáků,
kteří v tomto školním roce končí 5. třídu ZŠ,
přestup do 6. třídy uvedené školy. 

Ve školním roce 2017/2018 bude otevřena
nejméně jedna třída s počtem do 28 žáků:
 

a) běžná 6. třída

b)  6. třída s rozšířeným vyučováním 
matematiky a přírodovědných 
předmětů

c)  6. třída s rozšířeným vyučováním 
informatiky a výpočetní techniky

Žáci budou do těchto tříd zařazeni na základě prospěchu v 5. třídě 
s přihlédnutím k celkovému prospěchu na I. stupni ZŠ, dále na 
základě dobrého chování a úspěchů v soutěžích zaměřených na 
profilový předmět, např. Bobřík informatiky, matematická olympiáda, 
matematický Klokan, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Pangea atd.

Přihlášky přijímá ředitelství školy do pátku 19. května 2017.

Více informací na www.buzulka.cz

T320038

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592, 415 01 Teplice

Zápis do 1. tříd základní školy
se koná
ve středu 5. 4. 2017 a v pátek 7. 4. 2017 
vždy od 14:00 do 18:00 hodin
Pro zajištění hladkého průběhu zápisu bez stresu a zbytečně dlouhého 
čekání jsme pro Vás připravili elektronický rezervační systém, který bude 
na webových stránkách školy spuštěn od 15. března 2017. Jeho prostřed-
nictvím si můžete rezervovat přesný termín zápisu Vašeho dítěte. 

Na naší škole nabízíme:
   výuku anglického jazyka od 1. třídy pro všechny děti bez přijímacích 

testů
   výuku dalšího cizího jazyka – německého od 6. třídy
   možnost umístění dětí v rámci kapacity školní družiny až do 5. ročníku, 

provoz školní družiny do 16:30 h
   Klub předškoláků – adaptační program pro naše budoucí prvňáčky
   širokou nabídku kroužků k mimoškolnímu vyžití dětí podle jejich zájmu 
   moderní metody výuky na interaktivních tabulích, v počítačových 

učebnách, digitální jazykové laboratoři, mobilní učebně s tablety, 
přednáškovém sále, odborných učebnách

   multifunkční školní hřiště a tři tělocvičny pro sportovní vyžití našich 
žáků v areálu školy

   individuální péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
   možnost výjezdu žáků do školy v přírodě, na lyžařský výcvikový kurz 
   organizujeme plavecké kurzy, exkurze, projektové vyučování, sportovní 

dny a další aktivity

Těšíme se na Vás i Vaše dítě.
Pokud potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat!

www.zskopernikova.cz 417 553 042, 734 468 147



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

www.vyhodnereality.cz

11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM byt v OV 2+1+L, Osecká, Duchcov, 6. p. ze 
7, 67 m2, standard, dobrý stav, cena 380 000,- Kč. Tel.: 
776 228 913.
• PRODÁM DB 2+1+L, Fügnerova, Teplice, naproti 
McD, 3. p., 74 m2, prostorný, v cihlovém domě, cena 
510 000,- Kč. Tel. : 776228913
• PRODÁM byt 2+1 v ulici Gagarinova, SBD Mír. Ne-
zařízený. Cena 399 tis. Kč. Email: tomakata@seznam.
cz. (31101)
• PRODÁM DB 2+kk v Teplicích. Dohoda, nevolat RK. 
Tel.: 732 667 954. (31102)
• PRODÁM DB 3+1+L, 72 m2, 5. p., Šanov II, Trno-
vanská, dům po rekonstr., u domu hřiště, MŠ, ZŠ, nízký 
nájem, 695 000,- Kč. Tel.: 732 242 815. (31103)
• PRODÁM 1+1 (36 m2), Krupka, Dol. sídliště, 
200  000,- Kč + přepis dohodou. Kuchyně, koupelna 
po rekonstr. Tel.: 774 588 139. (31104)
• PRODÁM 3+1 v TP u Luny, 1. p., nízký nájem, 230 tis. 
Kč. Tel.: 603 818 995. (31105)
• PRODÁM 1+1 v  OV, Bílina, část. zaříz., přímému 
zájemci. Tel.: 605 776 332. (31106)

• PRODÁM družstevní garsonku s  kk, 22 m2, v  Ře-
tenicích, po  větší rekonstrukci, kompletně funkčně 
zařízená. Pěkný výhled. Cena 160 tis. Email: valefr@
centrum.cz. (31107)
• PRODÁM DB 1+1, 41 m2, Řetenice, Bratislavská 
ul., pův. stav, nový sporák - kombi, cena 168 tis. Kč, 
dohoda, k dispozici v květnu 2017. Tel.: 725 701 952, 
720 611 079, RK ne! (31108)

• PRODÁM byt 1+1, 32 m2, ul. Slovenská 2650, Bílá 
cesta, 5 min pěšky do  Zámeckého parku k  rybníku. 
Nízký panelový dům, 2. p. bez výtahu. Ve velmi pěk-
ném stavu, moderní kuch. linka, krásný veliký balkon 
přes obě místnosti orientovaný na  jih, byt je slunný 
a  teplý. Koupelna a  WC nový obklad. Dům s  novou 
fasádou a zateplením, plastová okna. Prádelna, skle-
py, sušárna k  dispozici. Minimální náklady na  byd-
lení, kompletní nájem se zálohami na vodu a  topení 
je 2 900,- Kč! Absolutně klidná lokalita i dům! Ihned 
volný. Zastávka MHD přímo u domu, restaurace a ob-
chod 200 m. Nejsem RK, ale přímý majitel. RK nevolat! 
V ceně není převod práv na BD. Cena 300 000,- Kč. Tel.: 
774 951 095. (31109)

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM byt od  BD Trnovany, velikost 1+1, 2+kk, 
2+1 nebo 3+1, platím hotově, žádné zprostředková-
ní. Tel.: 776 228 913. 
• KOUPÍM byt v  TP nebo Krupce za  rozum. cenu, 
možno i  s dluhem, platím hotově. Tel.: 608 155 603. 
(31201)
• KOUPÍM DB 2+1 v  dobré lokalitě, 1.-2. p.  Tel.: 
776 224 686. (31202)
• KOUPÍM byt 1+1 v  Bílině, Sídliště Za  Chlumem, 
platba hotově. Tel.: 605 126 426. (31203)
• KOUPÍM levný byt 1+1, 2+1+B, vyšší podl., kdekoli 
v TP, děkuji za nabídky. Tel.: 474 559 390 (31204)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• NABÍZÍM pronájem prostorného bytu 3+1+L 
o  v  Teplicích, ulice J. Payera. Byt předělaný ze 4+1 
na 3+1, v 5. NP, BD Trnovany. Byt po rekonstr. Majitel 
požaduje nájemné ve  výši 9.500,-Kč/měs. + zálohy 
na el. Dvě kauce ve výěi jednoho nájmu. Byt je ihned 
volný. Tel.: 730 697 187. (31301)
• SHÁNÍM pronájem bytu 3+1 nebo 4+1, možno 
i  menší domek do  pronájmu, jsme pracující rodina 

a máme 3 malé děti, může byt i do opravy, prosím jen 
vážně. Jen Teplice. Tel.: 607 009 353. (31302)
• PRONAJMU dlouhodobě byt 1+1, 32 m2, po  cel-
kové rekonstrukci, v  bytovém domě v  Novosedlicích, 
parkování před domem, k dispozici zahrádka u domu. 
Holý nájem 2 800 + 400 záloha voda (vl. vodoměr), 
vratná kauce 8 000,- Kč. Tel.: 777 799 291. (31303)
• PRONAJMU byt 1+1 v Bílině na Pražské, volný ih-
ned. Tel.: 602 423 418. (31304)
• PRONAJMU 2+kk v Teplicích - dlouhodobě. Vhodný 

pro 1 - 2 osoby. Jen slušným lidem, možnost přihlášení 
k trvalému pobytu. Volný od 7/17. Dohoda, RK nevo-
lat. Tel.: 732 667 954. (31306)
• PRONAJMU byt 2+1 v Bílině, 55 m2, ul. Maxe Šva-
binského, volný ihned. Tel.: 736 539 472. (31305)
• PRONAJMU byt 1+kk v Novosedlicích nově zrekon-
struovaný. Nájem 3 000,- Kč. K pronajmutí ihned. Tel.: 
724 111 959. (31307)
• HLEDÁM pronájem 3+1 nebo 4+1 na  trv. pobyt. 
Tel.: 704 765 061. (31308)

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

T385020

T33034

REALITY24

• šrouby, matice,
 podložky, nýty

•  velký sortiment
 nerezového materiálu

• hmoždinky, kotvy,
 vruty

• elektrické
 a ruční
 nářadí

T320005

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

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

Neřešíme na co si chcete půjčit.
Rychlá půjčka v hotovosti
ještě dnes nebo na účet.

Půjčka na 3 měsíce zdarma až 9000,-.
Volejte 736 690 844.

Pronájem hudební
klub 330 m2

 OC Jitřenka. Chomutov
tel.: 608 003 613 T390003

BYTY PRODEJ

BYTY KOUPĚ

BYTY PRONÁJEM



REALITY 25

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

Petr Hampejs • tel.: 602 725 540 • www.vyhodnereality.cz

• JSEM ID, sám a  hledám pronájem bytu 1+kk v TP 
a okolí, spěchá. Tel.: 730 924 672. (31309)
• OD  II. pololetí 2017 dlouhodobě pronajmu 1-2 
osobám 2+kk, komora, sklep. V TP, 3. p., nový výtah. 
V bytě nová linka, sporák. Tel.: 732 667 954. (31310)
• PRONAJMU byt 3+1+B po rekonstrukci v ul. Kollá-
rova 573, Krupka. Klidný dům s výhledem do přírody. 
Nájem 7  000,- Kč + zálohy na  vodu a  elektřina. Při 
podpisu smlouvy 3 kauce + první nájem. Hledá-
me vážné zájemce na  dlouhodobý pronájem. Tel.: 
602 965 998. (31311)

• PRONAJMU soukr. zrekonstr. byt 2+1 (cca 70 m2) 
v Řetenicích, 3. p. (bez výtahu), kuchyň (plyn. sporák, 
digestoř), 2 pokoje, předsíňka, koupelna (sprch. kout, 
umyv., bidet, závěs. WC), etáž. plyn. topení. Nájem-
né 6 tis. Kč/měs., kauce 12 tis. Kč. Tel.: 603 468 307. 
(31312)
• PRONAJMU přízemní byt 2+1 v  Teplicích na  Stí-
nadlech, nájem 8 tisíc + plyn + voda + el. s trvalým 

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

T36010

www.elsen.cz

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ

horolezeckou technikou,
štěpkování větví, frézování pařezů

Tel.: 608 360 681

T3
90
00
6

pobytem. Menší dvorek a parkování auta v uzavřeném 
prostoru. Kauce 10 tisíc Kč. Tel.: 603 159 809. (31313)
• PRONAJMU 1+kk, nově zrekonstr. se zákl. vybave-
ním v Novosedl. Nájem 3 000,- Kč. Tel.: 724 111 959. 
(31314)
• PRONAJMU malý byt 1+kk, 30 m2, Teplice, Ol-
brachtova 1589, naproti čerp. stanici Shell. Vysoký pa-
nelový dům, 5. p. s výtahem. Pěkný stand. stav, nová 
plovoucí podlaha, v koupelně sprchová vanička. Nová 
plastová okna. Dlouhodobě zaměstnaným a slušným 
solventním lidem, max.pro 1-2 osoby, menšiny nevo-
lat. Měsíčně 5 500,- Kč + el. (500). Volný od 1. 4. Kauce 
nutná. Tel.: 774 951 095. (31315)
• PODNÁJEM jedné místnosti v  RD hledá os. žena 
v Duchcově. Tel.: 737 105 446. (31316)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• NABÍZÍM zahrádku v Krupce. Nachází se v zahrád-
kářské kolonii na  Výrovce. Nabídka není určena pro 
makléře. Tel.: 737 838 090. (31501)

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM pozemek nebo chatu k  přestavbě na  No-
vém městě (Moldava). Nejsem RK, platím hotově. 
Nabídky prosím zasílejte na e-mail cormack@email.cz 
nebo volejte 736 532 650. (31601)
• KOUPÍM garáž v Teplicích, nejlépe vnitroblok Libe-
recká-Americká-Moskevské nám. Na  ceně se určitě 

dohodneme! Co nejdříve! Nabídněte! Email: musrafa@
centrum.cz. (31602)
• KOUPÍM garáž v  Gagarinově ulici v  Teplicích. Tel.: 
774 282 112. (31603)
• KOUPÍM zahradu v TP a okolí, nabídku učiňte na tel.: 
603 986 508, děkuji. (31604)

• KOUPÍM malinkou a  levnou zahrádku, úplně oby-
čejnou, bez elektř., prosím nabídněte, moc děkuji. Tel.: 
739 330 066 (kdekoli v TP). (31605)
• KOUPÍM garáž v  Teplicích a  okolí, kdekoliv v  ja-
kémkoliv stavu. Pouze OV na  vlastním pozemku. 
Elektřina nemusí být. Peníze ihned v  hotovosti. Tel.: 
774 951 095. (31606)
• KOUPÍM garáž v Teplicích, nejlépe vnitroblok Libe-
recká-Americká-Moskevské nám. Na  ceně se určitě 
dohodneme! Co nejdříve! Tel.: 602 390 925. (31607)
• KOUPÍM či sháním pronájem garáže v  Teplicích 

na Šanově (lokalita Somet a okolí). Platím ihned a ho-
tově. Předem děkuji za každé info. Tel.: 737 870 967. 
(31608)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONAJMU garáž 16 m2 v Teplicích - Šanov, ul. A. 
Sochora. Zavedena elektřina. Email: ja.tana@seznam.
cz. (31702)
• PRONAJMU garáž v  centru TP, Čelakovského ul. 
(za knihovnou), od 1. 4. 17. Tel.: 606 284 114. (31703)
• PRONAJMU nebyt. prostory v TP - Trnovany, Masa-
ryk. tř. Tel.: 605 205 823. (31704)
• PRONAJMU garáž v  Řetenicích Bratislavská ul., 
bezvadné zabezp. K parkování nebo skladování. Dlou-
hodobě, pouze solventním zájemcům. Měs. 700,- Kč. 
Tel.: 774 951 095. (31705)

Naléhavé!
Hledáme zdravotní sestry (m/ž)

s velmi dobrými znalostmi němčiny (B2)
do sanatoria v Radebeulu.

Ubytování a stravování je poskytováno.
Rezidence pro seniory Seniorenresidenz „Am Weinberg“ GmbH

Körnerweg 5 • 01445 Radebeul
tel. 0351-839760 • e-mail: seniorenresidenz@web.de

Přijmeme švadlenu/šičku
pro jednosměnný provoz do dílny v Novosedlicích,

mzda 17 500,- Kč, nástup možný ihned. 

Podmínkou je praxe v šití na průmyslových strojích, 
samostatnost a preciznost.

Sháníme i švadleny pro externí spolupráci. 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mailu:
jozanek@jozanek.cz.

T392012
Hledám VÝTAHÁŘE s praxí 

na servis výtahů - prohlídky, opravy
výpomoc - brigáda - spolupráce

Jedná se o přivýdělek. Věk nerozhoduje.

Tel.: 603 472 341 / 417 837 483

T33032

• HLEDÁM jakoukoli práci - starší vysokoškolsky 
vzdělaná žena, i  brigádu na  zkrácený úvazek. Tel.: 
723 912 299. (31901)
• HLEDÁM práci jako pečovatelka u  seniorů nebo 
u dětí, platné osvědčení mám, Teplice a okolí, čestné 
jednání. Tel.: 602 888 201. (31902)

ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ

POTŘEBUJETE
OPLOTIT POZEMEK?

využijte jarní slevy

PLOTOVÉ CENTRUM
U Vlečky 1, UL Předlice

Tel.: 604 351 718
e-mail: anna.vlkova@seznam.cz

T320011

Nabízíme levné
stěhování

a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel: 604 844 179
T33017

RYCHLÁ PŮJČKA
PENÍZE NA RUKU I NA ÚČET

TEL.: 724 103 993 T33030

NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI KOUPĚ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM

• HLEDÁM brigádu, nejl. různé opravy, prodej, dům 
i zahrada. Seriozní a poctivé jednání, vše dle domluvy. 
Tel.: 773 953 139. (31903)

ZAMĚSTNÁNÍ

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

T33033



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

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST, NÁBYTEK, HRAČKY-KOČÁRKY, ODĚVY, HOBBY, AUTO-MOTO26

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM odšťavňovač Concept European Union, 
MOD:LO 7025, 220-240 V- 50/60 Hz, 850 W, chrom. 1x 
použitý, dárek. Převzetí: Proboštov, tel.: 777 114 812, 
cena 490,- Kč. (3101)
• PRODÁM 2 tříkilové balíky nového prachového peří 
a nové bílé povlečení z hedvábného damašku. Polštá-
ře 90x100 cm. K jedné peřině jsou 2 polštáře. Vhodné 
i jako svatební dar. Tel.: 723 912 299. (3102)
• PRODÁM 2 molit. matrace, dobrý stav, obě za 300,- 
Kč. Tel.: 607 964 422. (3103)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM velmi levně kuch. linku z roku 2003, dvě 
šatní skříně, starší kuch. linku ze 60. let, TV stolek 
a další. Velmi levně, cena dohodou. Možno vidět. Tel.: 
721 530 620. (3201)
• DÁM za odvoz starou šatníkovou pokojovou skříň - 
hnědou, která má prosklené přední dveře ze 2/3. Tel.: 
737 916 157. (3202)
• PRODÁM zachovalou přebalovací komodu Míša, 
bílá od  firmy Scarlett. Ve  velmi dobrém stavu (neo-
bouchaná, nerozbitá, nepoškr., plně funkční). Komo-
da má jednu otevřenou přihrádku a  skříňku s  policí. 
Lze sundat desku na  přebalování a  nadále používat 
jako komodu. Váha pultu včetně nástavce je 36 kg. 
Rozměry: v. s  pultem 96 cm (bez pultu 87 cm), š. 
86 cm, h. 43 cm. Přebal. pult 75x71 cm, PC 3 300,- Kč. 
Email: michal.krist@seznam.cz. (3203)
• SHÁNÍM rohovou lavici s  úl. prostorem. Nevyha-
zujete někdo prosím rohovou lavici s  úl. prostorem 
v  dobrém stavu, nejlépe vínově červená koženka, 
na  barvě nezáleží, stačí ten kratší díl, co nejlevněji. 
Nebo kdo by daroval? Nespěchá, jen dejte vědět, kdy 
by byla k  mání. Moc děkuji předem. Info jen smsky 
792 545 838. (3204)
• PRODÁM kokosovou matraci do  dětské postýlky, 
používaná pouze do cestovní postýlky. Cena 100,- Kč, 
Teplice. Tel.: 606 479 093, email: 57janicka@seznam.
cz. (3205)
• PRODÁM 2 válendy s  úložným prostorem otvírání 
z  boku za  800,- Kč, rozkl. sedačku, rozklad KLI-KLa 
zakoupenou v JYSKU za 1000,- Kč. Tel.: 603 969 353. 
(3206)

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• PRODÁM dětskou krosničku CHICCO, zánovní 
ve velmi dobrém stavu i s pláštěnkou, cena 1 200,- Kč 
Email:hondzin@hotmail.com. (3301)
• PRODÁM kočárek pro dvojčata nebo sourozence, 
součástí 2 hlub. korby, 2 sport. sedačky, nánožníky, 
nová pláštěnka, 4  500,- Kč, možná sleva. Email: pr-
cek-p@seznam.cz. (3303)
• PRODÁM větší krabici hraček pro nejmenší. Tel.: 
602 954 145. (3304)
• PRODÁM kvalitní autosedačku 9-36 kg,vlastní pě-

tibodové a  výšk. nast. pásy, polohovatelná hlavová 
opěrka, nejnovější atest ECE R44/04, zašlu i  poštou. 
1 190,- Kč. Tel.: 776 495 506. (3305)
• PRODÁM dětské kolo od 2 do 5 let s příd. kolečky. 
Tel.: 777 890 114. (3306)

4 - ODĚVY

• PRODÁM kompletní kojeneckou výbavičku 
s  prádlem a  oblečením, 0-8 měsíců, jako komplet 
nebo výběr. Tel.: 737 127 852. (3401)
• PRODÁM zřídka nošený dámský černý kožený midi 
kabát vel. 38/40. PC 5 tis., nyní za 850,- Kč. Kvůli bar-
vě. Email:iva-poradenstvi@seznam.cz. (3402)

• PRODÁM teplákovou soupravu zn. UMBRO, černo-
zelenou, novou, vel XXL, na rukávech 3 diamanty. PC 2 
tis. nyní 1 500,- Kč. Tel.: 603 109 597. (3403)
• PRODÁM levně kvalitní chlapecké oblečení na 13-
15 let. Krabice - od všeho něco, čisté, nezničené a mo-
derní. Cena 250,- Kč. Teplice. Tel.: 773 475 282. (3404)
• NA miminka dvojčátka nabízím dvojmo velmi hezké 
oblečení, od  narození do  6 měs., body, kalhoty, ko-
šilky, kombinézy, čepice, balík věcí, cena dohodou, 
levně. Tel.: 776 134 971. (3405)
• PRODÁM nové velmi hezké dámské letní šaty 
na velmi silnou postavu. Tel.: 723 912 299. (31701)

8 - HOBBY

• PRODÁM duchovní knihy zaměření křesťanské i ty, 
co již nevycházejí, velmi staré (K.Weinfuter, Kornig- 
kř.mystika) až po nové od T. Halíka, i knihy s východ-
ním zaměřením,i strojopisy svázané. Seznam zašlu 
emailem z janousjo@tiscali.cz, osobní odběr. (3801)
• VAŠE videokazety všech typů a  značek uložím 
na DVD, zdarma opatřím titulky a odstraněním chyb. 
Vše ve  vysoké kvalitě. Stačí prozvonit, volám zpět. 
Email: zybelev@seznam.cz. Tel.: 603 904 397. (3802)

• PRODÁM funkční polopancéřové pianino bílé barvy. 
Dle odborníka rok výroby 1920-1930, vybaveno mo-
derátorem. Cena 5 000,- Kč. Email: malkovai@volny.
cz. (3803)
• SBĚRATEL koupístaré pohlednice, místopis od  r. 
1890 do 1930/40, dále nást. hodiny nebo figurál. aj. 
vše od hodin, děkuji. Tel.: 606 957 179. (3805)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel.: 
722 150 816. (3806)
• VYSOCE zaplatím mince - zlaté, stříbrné a  z  obec. 
kovu, medaile, plakety, řády, vyznamenání. Děkuji 
za nabídky, sběratel. Tel.: 603 230673. (3807)
• VYKOUPÍM za  hotové porcelán, sošky, hodiny, 
nábytek, odznaky, známky, knihy, rádia, harmoniky, 
obrazy, váhy, sklo. Tel.: 775 691 189. (3808)
• VYKOUPÍM staré knihy, časop., obálky, bankovky, 
známky, mapy, odznaky, medaile, šavle, bajonety, 
rádia, fotoap., dalekohl. aj. Tel.: 737397 806. (3809)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy, malov. orig., též ko-
pie, tisky, aj. staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. 
Tel.: 733 511 224. (3810)
• PRODÁM dámské běžky na klasiku, 190 cm, šupiny 
(netřeba mazat), vázání, vel. 195 cm, hůlky 150 cm, 
boty vel. 40. Tel.: 777 857 400. (3811)
• PRODÁM novou knihu „Dívka ve  vlaku“ bestseller 
(Paula Hawkins), cena 120,- Kč. Duplicitní dárek. Tel.: 
607 946 319. (3812)
• SHÁNÍM různé komiksy jako např. Čtyřlístek, Rychlé 
šípy, Kometa, vše od Káji Saudka, V. Faltová. Případ-
né nabídky posílejte na  email: 25eny@seznam.cz. 
(3813)
• PRODÁM křídlovku Lídl, lakovaná s  pouzdrem 
za 1 800,- Kč, dále ladící klíč na piano za 400,- Kč, Lyra, 
stojánek na noty za 100,- Kč a nátrubek Diardineli N. 
Y. za 200,- Kč. Tel.: 723 467 644. (3814)
• PRODÁM angl. cvičební stroj zn. Strieder, vhodný 

pro sniž. hmotnosti a  zlepš. pohyblivosti, nezabírá 
doma místo, možno kdykoli předvést a  dopravit 
po  prodeji v  TP, součástí je dokument. pro cvičení, 
500,- Kč. Tel.: 702 466 738 (3823)
• NABÍZÍM spacák na campování, teplý, na zip, 250,- 
Kč, i zašlu. Tel.: 737 586 243. (3815)
• PRODÁM sjezd. lyže s váz. Marker, 180 cm + hůlky 
a vak, vše za 500,- Kč. Tel.: 724 772 392. (3816)
• PRODÁM nást. hodiny - pendlovky, 2x pérové, 2x 
dvouzávažové, velmi dekorativní. Tel.: 737  545  100. 
(3817)
• KOUPÍM staré hračky, mašinky a stavebn. Merkur, 
autíčka na  bowden, setrvačník, mašinky, indiány 
z NDR, pásáky. Tel.: 608 224 183. (3818)
• PRODÁM obrazy od  A. Baráka, knihy o  malířích 
a technikách malby, dále křišťál. lustry, pošt. známky, 
staré mince aj. Tel.: 702 455 184 (TP). (3819)
• PŘEPÍŠI vaše videozáznamy ze všech exist. dormátů 
na DVD. Přepisy na studiových zaříz., možnost střihu, 
potisku atd. Tel.: 725 065 344. (3820)
• PRODÁM pianino Förster, hnědý lesk, zachovalé, 
12 500,- Kč. Tel.: 731 733 736. (3821)
• NABÍZÍM velkou sovětskou encyklopedii, 50dílná + 
dodatky, od 50. let, cena dohodou. Tel.: 728 027 760. 
(3822)
• SBĚRATEL koupí staré hračky 60. - 80. léta, auta 
na  setrvač., kabel. ovlád. atd. I  část. poškoz. Tel.: 
721 141 669. (3824)
• NEMÁTE nevyužité housle, violu, cello, basu, saxo-
fon nebo klarinet koupím i poškozené a nekompletní. 
Tel.: 728 473 687. (3825)
• KOUPÍM mince, odznaky, obrazy, leporela, pohle-
dy, staré hračky aj. drobnější věci. Pomůžu vyklidit 
dům, byt nebo chatu. Odvezu bordel a  dobře věci 
odkoupím. Děkuji za  nabídky, férové jednání. Tel.: 
721 771 991. (3826)
• SHÁNÍM MOTOCYKL JAWA PANELKA KÝVAČKA/
ČZ - CROSS, MOPED STADION, VELOREX, vozík PAV aj. 
i  nekompl. nebo jen ND velký TP doklady, dále voj. 
vzduchovku, harmoniku Heligonku, flašinet, harmo-
nium, hrací strojek, soc. hračky, autíčka na  ovládání 
na bovden, také nářadí, kovadlinu, kleště, kovářskou 
probíjecí desku, signovačku, malý soustruh aj. Peníze 
na místě za vaši cenu. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv, 
ozvu se ihned, platí stále. Tel.: 603 335 591. (3827)
 

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM Peugeot 207, RV 07, motor 1.6, 16V, Turbo, 
vůz vyrobený na zakázku, motor 110 KW /150 koní/, 

T36009 Silniční a odtahová služba

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

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

ZPROSTŘEDKUJI VÁM PŮJČKU
6 000 – 200 000,- 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 T3
30
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AUTO-MOTO PRODEJ
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Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m2 do 5 000 m2

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

šedozelená metal., 2x digi klima, 6 x airbag, ALU kola 
16 palců, kůže, el. okna, el. zrcátka+sklopná, palubní 
PC, dešťový senzor, vyhřívané sedačky, tempomat, 
rádio+CD+6x repro s  DO, televize, navigace, pano-
ramatická střecha, natáčecí světla, denní svícení, 
ABS, ASR, centrál na  DO, zámek převod., tažné zaří-
zení, imobilizer a  další, nehavarovaný, nepoškozený, 
nekuřák, koupeno v ČR, jsem přímý majitel, servisní 
historie, najeto 84 000 km, atraktivní, výkonný, rychlý 
vůz, pohledově ve stavu nového. Cena 149 900,- Kč. 
Jsem z Teplic. Tel.: 605 577 264, email aaafotobanka@
volny.cz. (3901)
• PRODÁM Škoda Felicia 1,3 GLXi combi, 50 kW, r.v. 
1995, platná STK, LPG, střešní nosič, střešní el. okno, 
rádio s CD, centrál, tažné zařízení. Email: josef.lebr@
atlas.cz (3902)

• PRODÁM ND a  katalog ND a  návod na  obsluhu 
na  nakladače OSTROWEK K162, WARYNSKI. Dále ND 
na  nakladače STALOWA WOLA a  FADROMA. Volejte 
na tel.: 605 718 989. (3903)
• PRODÁM Ford Fusion 1,4 diesel, RV 8/06, 67 
tis. km, garáž., stříbr. metal., cena dohodou. Tel.: 
737 720 971. (3904)
• PRODÁM Ford Ká, RV 07, naj. 39 tis. km, nové pneu, 
44 tis. Kč. Tel.: 737 927 915. (3905)
• PRODÁM orig. sadu letních alu kol 17, zn. Anna-
purna na Yeti, 600 km, 100% stav, 22  000,- Kč. Tel.: 
724 619 533. (3906)
• PRODÁM dvě sady, tj. 8 ks zimních pneu 155x13 
na  discích, novou vodní pumpu a  před. kotouče 
na Fiat Punto, cena za vše 800,- Kč. Tel.: 774 585 812. 
(3907)

18 - SEZNÁMENÍ

• TP, muž 53/185/80 spolehlivý pohodář se zájmy: 
kutilství, zahrada, sport aj. rád pozná šikovnou ženu, 
která je v pohodě a už také nechce být sama. Teplice, 
tel.: 721 005 994. (31801)
• ROZVEDENÁ 66/159/67 kg s bytem hledá čestného 
nezadaného přítele, nekuřáka do 74 let, co také není 
zdravotně úplně fit a kterému vadí samota, tak jako 
mě. Ostatní si povíme. Tel.: 704 769 087. (31802)
• 60/172/73 KG hledá k  vážnému seznámení štíh-
lejší ženu 55-60 let, už nemusíme být sami. Tel.: 
702 517 251 (TP a okolí). (31803)
• GAY, turista, železn. fanda, atheista, nezmar, dobro-
druh, nekuřák + alkoholik zve do svého podobného 
cvoka jako jsem já. Se mnou se nudit nemáš šanci, 
pokud hledáš parťáka do  života. Tel.: 774  188  565 
(SMS). (31804)
• 59/169 hledám paní 50 - 57 let k vážnému sezná-
mení. Na  procházky i  za  kulturou, nejl. TP, MO, CV 
a okolí (vesnice i město), pryč se samotou, třeba nám 
to vyjde. Tel.: 792 561 063 (SMS). (31805)
• MUŽ 54/180/87 rozvedený, bez závazků z TP, hledá 
ženu přiměř. věku z TP k občas. schůzkám, společné 
výlety, dovolená, country, později i  víc. Finanční 
podpora není pro mě problém. Ozvi se mi. Tel.: 
723 783 446. (31806)
• HLEDÁM kamarádku na pokec a kávu, je mi 48 let 
a tobě může být 40 - 50, jsem svobodná a bezdětná, 
jsem na muže. Tel.: 702 409 905. (31807)
• SENIOR z  Teplic, rád bych se seznámil s  příjem-
nou seniorkou z Teplic do 70 let, aktivní a tolerantní 
za  účelem cestování a  jiných aktivit (plavání) vhod-
ných pro seniorský věk, která ráda cestuje a momen-
tálně nemá s kým. Výstup na Milešovku by nebyl pro-
blém. V případě zájmu na tuto nabídku napište SMS 
na tel. 724 034 024, domluvíme se. (31808)
• DRUHOU osobu do karavanu v italském kempu hle-
dá 62letá žena. Tel.: 605 776 332. (31809)
• HLEDÁM příjemnou ženu/dívku (18 - 35) na  lu-
xusní dovolenou u moře. Tel.: 603 904 397, jen SMS. 
(31810)

21 - ZVÍŘECTVO

• NABÍZÍM fenku malého černého knírače, stará 9 
měsíců. Rodinné důvody. Čistokrevná,bez PP. Rodiče 
možno vidět. Zdravá, vychovaná v bytě. Cena 1 500,- 
Kč. Informace na tel.: 604 335 660. (32101)
• MŮJ děda má perskou kočičku a vzhledem ke svému 
stáří se už nemůže o ní starat. hledáme proto laskavé-
ho člověka, který by se kočičky ujal. Je čistotná, hravá, 
zvyklá být doma i  na  zahrádce. Tel.: 603  154  753. 
(32102)

22 - RŮZNÉ

• ODVEZU nebo odkoupím různé věci z pozůstalosti 
i  veteš ze sklepa, garáže, či půdy. S  úklidem mohu 

T320011

VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

Například:
12V44Ah za  990,- Kč
12V55Ah za 1290,- Kč
12V74Ah za 1890,- Kč

Záruka 24 měsíců.
Sleva 5% při odevzdání staré baterie.
Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice

Tel. 417 534 504, 775 621 628

T392029

také pomoci. Nekuřák a abstinent. Zkušenosti a refe-
rence mám. Tel.: 721 771 991. (32201)
• PRODÁM plně funkční dobíjecí O2 SIM kartu s nabi-
tým kreditem 1 400,- Kč za 999,- Kč. Ušetříte 400,- Kč 
+ poštovné. Tel.: 721 585 579. (32203)

• PRODÁM stavební rozvaděč univerzální, nový, s re-
vizní zprávou, levně. Tel.: 606 862 133. (32202)
• KOUPÍM použitou hliníkovou mlékárenskou konev 
25 litrů. Tel.: 775 020 066. (32205)
• PRODÁM sněhovou benzínovou frézu zn. WOLF 
Garten, nová, nerozbalená, za 12 000,- Kč. Bílina, okr. 
Teplice, tel.: 724 831 307. (32204)
• PRODÁM cvičné testy: český jazyk + matemati-
ka pro žáky 9. tříd na  přijímačky na  SŠ. Je to velmi 
dobrá příprava. Cvičné testy + výsledky. Naklada-
telství Didaktis, 142 stran. Za  50,- Kč (Teplice). Tel.: 
720 586 242. (32206)
• ZAPLATÍM spolujízdy s řidičem TIR do Itálie, Francie. 
Od března, důchodce. Tel.: 737 105 446. (32214)
• PRODÁM dva osmiramenné křišťál. lustry, cena do-
hodou, i jednotl. Tel.: 474 558 025 (po 17. h.). (32207)
• PRODÁM nové otoč. hroty na soustruh, vel. Morse 3 
a 4, cena dohodou. Tel.: 775 507 365. (32208)

www.opravna
výfuků-rychloservis

-pneuservis.cz 
LEVNÉ VÝFUKY, OLEJE, ČEPY,
DESTIČKY A KOTOUČE, PNEU,

PŘEZOUVANÍ PNEU APOD.
! PROHLÍDKY ZDARMA ! 
TP – U PIVOVARU 1
(vjezd z Nákladní 150 m od „ONA“) 
777 249 446

T363008

SLEVY
AŽ 15%

SEZNÁMENÍ

ZVÍŘECTVO

RŮZNÉ

T38044



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

TEXT: (vyplňte hůlkovým písmem nebo na stroji)

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

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

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

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

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

Adresa a telefon: (bude otištěno jako součást inzerátu)

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

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

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

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

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

VYDÁVÁ Agentura IS Teplice s.r.o., U Císařských lázní 7 - Číslo 3, ročník 27 - Vyšlo 13. 3. 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

• PRODÁM nový buben na  stav. míchačku, obs. 80 
litrů, tov. výroby, 600,- Kč. Tel.: 775 507 356. (32209)
• PRODÁM 3 ks el. sekaček (3x pojízdné), bantam. 
kolečko, různé zahr. nářadí. Zn.: levně, zrušil jsem 
zahradu. Tel.: 606 610 626. (32210)
• HLEDÁM zručného řemeslníka na  přidělání a  za-
pojení dvou zářivkových těles. Tel.: 731 788 093 (TP). 
(32211)
• PRODÁM velké plech. lampy s  výbojk. žárovkou 
na osvětlení haly, cenu nabídněte. Tel.: 774 577 040. 
(32212)
• PRODÁM 10 ks litin. podstavců od šicích strojů růz-
ných značek, černý komaxit, á 300,- Kč, i jednotl. Tel.: 
777 577 019. (32213)
• PŘENECHÁM místo na  bohosudovském hřbitovu 
jedná se o pomník na 4 urny. Místo je v první polovi-
ně, cena dohodou. Tel.: 603 397 675. (32215)
• NABÍZÍM místo na lyžařský zájezd do Francie oblast 
Serre chevalier, 260 km sjezdovek, ze zdravotních dů-
vodu nemohu, termín 10. až 19. března 2017. Email: 
rybova.libuse@seznam.cz. (32216)
• PRODÁM nový nepouž. el. kultivátor RET 3275 
za 2 300,- Kč. Tel.: 607 175 044. (32217)

• PRODÁM 2x zlatou soupravu, prstýnek a naušnice, 
rozdíl. tvar a barva kamenů, 1x zelené, 1x fialové, čer-
vené zlato z býv. SSSR, orig. punc. Tel.: 737 000 349. 
(32218)
• PRODÁM elektr. psací stroj GABRIELE CYCLO 1530 
TA TRIUMPH-ADLER ve  velmi zachovalém stavu, 
málo užívaný s návodem k obsluze za 300,- Kč. Tel.: 
705 107 791. (32219)

• PRODÁM duchovní knihy, staré i  vzácné, zamě-
ření křesťanské i  ty, co již nevycházejí (K. Weinfuter, 
Kornig- kř. mystika) až po  nové od T. Halíka, i  knihy 
s východním zaměřením, strojopisy svázané. Seznam 
zašlu emailem z janousjo@tiscali.cz, os. odběr v Tep-
licích. (32220)
• KOUPÍM použitou hliníkovou mlékárenskou konev 
25 litrů. Tel.: 775 020 066. (32205)

TEPLICE - OUTLET -50%
na ploše 2500 m2

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

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

e-shop

www.sobnabytek.cz

Tento měsíc doprava zdarma!
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HOTOVOST
NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

 AŽ  70.000 KÈ
STAÈÍ

AVOLATZ

ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY

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

T390002


