
magazín Červen 2018 / náklad 25 000 výtisků

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

Děčín
Chomutov
Litoměřice
Louny
Most
Teplice
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Obec Tisá

ZVOLTE 
PIRELLI 
A ZÍSKEJTE 
KONTROLU

Akční ceny pouze u nás!

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

Jste absolvent nebo nemáte praxi v oboru
a zajímá Vás obrábění - 
zeptejte se na indiviuální zaučení u nás

Kontakt:
Ing. Tomáš Brož

Telefon: 733 542 343
Email: broz@armax.cz

Armax s.r.o,
Vědecko technický park Nupharo,
Knínice 55, 403 35 Libouchec

Výrobní společnost zabývající se vlastní výrobou
a zakázkovým CNC obráběním hledá:

Seřizovače
a obsluhy CNC
frézovacích center
se systémem 
Heidenhain iTNC 530

CNC soustružníky

Pracovníka kontroly

Požadavky: 
•  vyučení v oboru nebo SŠ 

strojního zameření
•  zkušenosti s třískovým 

obráběním

Výhody:
•  nové výrobní prostory 

u dálnice D8
•  spojení z Teplic do 10 minut
•  zajímavé finanční ohodnocení 

za odpovědný a samostatný 
přístup k práci

•  závodní stravování v areálu 
s příspěvkem zaměstnavatele

•  nástup možný ihned

T652029

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

Hledáme nyní nové kolegy do svého týmu na pozice

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

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

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

Nabízíme:
•   Práce u stabilního 

zaměstnavatele
•   Pracovní smlouva 

na plný úvazek
•   Motivační mzdové 

ohodnocení
•  5 týdnů dovolené
•   Příspěvek do 

penzijního fondu
•   Benefitní systém 

Cafeterie
•  Stravování
•   Výborný pracovní 

kolektiv

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

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

T652024

T652048



PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 3

Přidejte se k nám na pozici:
  TECHNOLOG
  SKLADNÍK
  ELEKTRIKÁŘ

Závod Teplice
Modlanská 1201/1a
Teplice

více na www.schiedel-teplice.cz

společnost s dlouholetou tradicí,
která se zabývá

návrhy a výstavbou sklářských pecí,
výrobou a instalací ocelových konstrukcí,

momentálně obsazuje pozice:

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR
ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ
ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ

Pokud se k nám přidáte, čeká Vás dobrý kolektiv,
zajímavé ohodnocení a řada skvělých projektů.

Kontakt:
Teplotechna - Prima, s. r. o., J. K. Tyla 2859/1,

415 01 Teplice, tel.: 417 816 021
e-mail pro zasílání životopisů:

vachatova@teplotechna-prima.com

T652025

T608001

• Seřizovač
• Nástrojař (obráběč kovů)
• Řidič VZV
• Elektromechanik
• Kontrolor kvality
• Plánovač/ka výroby
• Supply Chain koordinator
• Vedoucí expedice
• Konstruktér
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KRAJSKÝ
KALEIDOSKOP

Obec Tisá je bránou 
k romantickému kraji 
Labských pískovců

Nachází se v  okrese Ústí nad 
Labem. V centru obce návštěvní-
ky přivítá pozdně barokní kostel 
sv.Anny, od  kterého vede přímá 
cesta do Tiských skal. Zavede vás 
do  fantastického skalního města 
s  mnoha bizarními pískovcovými 
útvary. Dnes je celá oblast rájem 
turistů i  horolezců, pro které je 
zde 113 registrovaných lezeckých 
cest. Vedle Malých a Velkých stěn 
se severně od  Tisé nalézají méně 
navštěvovaná skalní města - Ost-
rovské a Rájecké skály. Tisá se na-
chází v  chráněné krajinné oblasti 
„Labské pískovce“ 20 km od kraj-
ského města Ústí nad Labem. 
Obec leží v  Děčínských stěnách, 
známých jako Českosaské Švýcar-
sko, ve výšce 550 m.

Mateřské školky na Ústecku 
reciklují nejpilněji

Žáci mateřských, základních 
i  středních škol z  celé České re-
publiky soutěžili od února do půl-
ky května ve  sběru nepotřebných 
či vysloužilých elektrozařízení 
a  baterií. Díky soutěži EkoEDA, 
která je měla hlavně naučit, co 
do specifické kategorie elektrood-
padu patří, vytřídili 24 747 kg. Vů-
bec nejaktivnější byly přitom děti 

z Mateřské školy Dušníky v Ústec-
kém kraji. Ty odevzdaly k recykla-
ci přes 7 tun nepotřebného elektra. 

(lesenky.cz)

Mladý záchranář 2018
Hasičský záchranný sbor Ústec-

kého kraje, uspořádal dne 29. května 
2018 již 14. ročník soutěže „Mladý 
záchranář“. Pohybově vědomostní 

apod.). Aplikace byla představe-
na v  prostorách krajského úřadu 
při příležitosti jednání krajského 
shromáždění Národní rady osob 
se zdravotním postižením Ústec-
kého kraje.  (kr-ustecky.cz)

Podpora mládežnického 
sportu

Zastupitelé kraje rozhodli o roz-
dělení celkem 15 milionů pro 
tento rok na podporu mládežnic-
kého sportu a to osmi sportovním 
klubům úspěšných sportovních 
odvětví. Jedná se o  kluby Dám-
ský házenkářský klub Baník Most, 
Asociace sportovních klubů Lo-
vosice (HK ASA Město Lovosice), 
FK Teplice a.s., Basketbalový klub 
Ústí nad Labem, SK Volejbal Ústí 
nad Labem, Basketbalový klub 
Děčín, o.s., Piráti Chomutov a.s., 
HC Litvínov, občanské sdružení.

soutěž pro žáky 2. stupně základ-
ních škol ústeckého okresu zamě-
řená na ochranu člověka za mimo-
řádných událostí a běžných rizik se 
uskutečnila v areálu Požární stanice 
Ústí nad Labem-Všebořice.Dvanáct 
čtyřčlenných smíšených družstev ze 
6. – 8. tříd se muselo postupně vy-
rovnat s nástrahami všech dvanácti 
připravených disciplín. Soutěžící 
předvedli nejen teoretické znalosti 
v oblasti hašení pomocí přenosných 
hasicích přístrojů, zabalení evaku-
ačního zavazadla, druhy varovných 
signálů či prostředky individuální 
ochrany, ale potýkali se i s praktic-
kými dovednostmi, jako například 

rychle a  efektivně poskytnout re-
suscitaci, zastavit masivní krváce-
ní, orientovat se na mapě, střílet ze 
vzduchovky, vázat uzle, orientovat 
se při průzkumu za ztížených pod-
mínek či shodit plechovkovou py-
ramidu vodním proudem na  čas. 
Krajské kolo se uskuteční dne 12. 
června v  areálu hradu Doubravka 
v Teplicích.

Aplikace pro sluchově 
hedicepované

Mobilní aplikace eScribeDro-
id obsahuje online služby simul-
tánního přepisu mluvené řeči 
umožňující osobám se sluchovým 
handicapem bezbariérově a  pl-
nohodnotně komunikovat kde-
koliv v  terénu, kde je dostatečné 
internetové pokrytí. Základní 
službou, kterou aplikace nabízí, je 
simultánní přepis řeči při osobní 
komunikaci klienta face to face 
(např. u lékaře, na úřadě, v bance 

Tepličtí fotbalisté vyhráli ligu
Několik posledních ročníků jsou fanoušci extraligového teplického fotbalového týmu v  rozpacích 

(mírně řečeno) nad výkonostními výkyvy A-týmu, stejně tak nad jeho konečným umístěním v tabulce. 
Jinak je tomu u teplických juniorů. Tepličtí mladíci do 21 let předváděli v celém ročníku Juniorské ligy 
skvělé výkony a vítězstvím nad týmem FK Mladá Boleslav na konci května dosáhli historického úspě-
chu - Teplice jsou mistrem Juniorské ligy za ročník 2017/18!



5

golfbarbora.cz

Mostecký bazén zahájil 
odstávku

Od  1. června 2018 zahá-
jil svou plánovanou odstávku 
AQUADROMQ a to na tři měsíce, 
pro výměnu dlažeb. Mimo provoz 
tedy bude krytý bazén, sauna a so-
lárium. 

Certifikát Krušnohoří 
regionální produkt

Krušnohorský Regiofest se ko-
nal v  Chomutově na  náměstí. 
Každý ze zúčastněných předvedl 
kvalitu svých výrobků, produktů 
i  služeb, tradičních receptů atd. 
Kdo nakonec získal značku KRUŠ-
NOHOŘÍ regionální produkt? 
Příkladně: Kateřina Stratinská za 

dovinu z Března. Ostatní nalezne-
te na strákách www.maskaszk.cz.

30 milionů od Ústeckého 
kraje do rekonstrukce 
teplické školy

Teplická Obchodní akademie, 
příspěvková organizace Ústeckého 

kraje, prošla v  posledních deseti 
měsících rozsáhlou rekonstruk-
cí. Nyní se téměř stoletá budova 
pyšní novou fasádou i  střechou 
za  30 milionů korun. Slavnost-
ního ukončení rekonstrukce se 
zúčastnil hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček, náměs-
tek hejtmana pro oblast školství 
Petr Šmíd a další významní hosté 
a partneři školy.  (kr-ustecky.cz)

Setkání s Jiřinou Šiklovou
Na pozvání Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Tepli-

cích přijela známá socioložka PhDr. Jiřina Šiklová, CSC. Ústřední téma 
krátké přednášky a následné besedy bylo „Češi a jejich pozice v Evro-
pě“, ale hovor se pochopitelně stočil i  jinam – na  léta samizdatu, její 
pobyt ve vězení i současnost. Jiřina Šiklová toho opravdu prožila hodně 
a má posluchačům stále co říci. A tak není divu, že debata pokračova-
la po společném obědě i na farské zahradě. A její vzkaz: „My, Češi, se 
v Evropě rozhodně nemáme za co stydět!“. 

Certifikát obdrželo Vičické vinařství Mikulášek.

Obchodní akademie Teplice

Prodej domu
ve Vejprtech

V příhraničním městě,
v těsné blízkosti česko-německé 

hranice je na prodej dům
o velkosti 812 m2; 

vhodný také k využití pro 
komerční účely.

Kontakt pro více informací: 
diwock@volny.cz

telef.: +420 602 404 002.

Mléko ze Špičáku, Petr Süsser za 
Podkrušnohorský croissant a  tře-
ba ještě Martina Staňková za Me-



Nákupy v srdci Teplic

www.galerieteplice.cz

více než 400 parkovacích míst

více než 80 obchodů
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Nová restaurace POE POE 
Již brzy se vám naskytne možnost zastavit se v novém POE POE! 
Snadná volba pro něco na zub. Restauraci s terasou brzy otevřeme 
na rohu Galerie směrem na Zámeckém náměstí. 
www.poe-poe.cz

TEPLICKÝ PŮLMARATON
Do srpna a do cíle teplického půlmaratonu sice ještě daleko, ale 
přípravy se nesmí podcenit. Testování cílové brány proběhlo na jed-
ničku. Těšte se na skvělý závod s profesionální časomírou a přijďte 
si k nám 26.8. zaběhat na tratě 3, 9 nebo 21km.
Běh připravujeme jak pro děti, firemní týmy, ale také závodníky se 
psy. Hodnotné výhry, medaile, diplomy, občerstvení a zábava nebu-
dou chybět. Více na www.galerieteplice.cz

SNÍDANĚ 7KRÁT JINAK
Perfektním rozjezdem do nového dne pro vás může být zastávka 
na snídani, ať už sladkou nebo slanou. Nasnídat se můžete 7x jinak 
u nás v OC Galerie Teplice v jednom z těchto podniků Bistro Bonvi-
ván, Burger King, Lagarto Café Galerie Teplice, KFC, Yogoterie Tep-
lice, UGO, Cafe4you. Tato bohatá nabídka vám skýtá možnost zvolit 
pro každý den v týdnu jinou variantu. Dobré ráno a dobrou chuť. 

Francouzská rychločistírna
5asec již v provozu
Moderní, šetrné, ekologické typy čištění jsou tu pro vás. Otevřeno 
každý den PO-SO: 9.00-21.00; NE + svátky: 9.00-20.00
Tel.: 775 522 558; www.5asec.cz
Provozovnu naleznete hned vlevo po vstupu z Alejní ulice.

Výstava HRAVÁ TECHNIKA
Spojte v červnu své nákupy s hraním, vlastní kreativitou, virtuálním 
světem či ovládáním strojů pouze pomocí mozkových vln!
Kdo potřebuje dát průchod nervům může si u nás klidně i zakřičet 
v izolované budce, která změří intenzitu projeveného hluku. Nebo 
snad libo detektor lži? 
Chytrý robot si s vámi rád zatančí, bude vás poslouchat na slovo 
a když mu řeknete, tak si Vás i na památku vyfotí. Atrakcí k pro-
zkoumání a vyzkoušení je více než dost. Čeká vás Malá šikovná 
robotika, Hry se světlem, Smysly člověka a technika, Hudba vs. ma-
tematika a Virtuální realita.
Vstup na výstavu je zdarma. 
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• DNÍ
• MOŽNOSTÍ 
• CHUTÍ KAŽDÉ RÁNO7

www.galerieteplice.cz

SPRÁVNÁ VOLBA  
PRO VAŠI

SNÍDANI

IDEAL STANDARD
Výrobní společnost s více jak 130 letou tradicí  

výroby sanitární keramiky v Teplicích

Ideal Standard s. r. o., Zemská 623, 415 74 Teplice
Tel.: 417 592 141, 417 592 133
prace@idealstandard.cz | www.idealstandard.cz

Požadujeme:
 chuť se učit  samostatnost  manuální zručnost  velmi dobrá fyzická kon-

dice  více letá praxe ve výrobním podniku výhodou

Nabízíme: 
 možnost platového růstu  perspektivu dalšího profesního rozvoje  systém 
variabilních odměn  náborový příspěvek 10 000 Kč po roce zaměstnání

Benefity: 
 týden dovolené navíc  příspěvek na penzijní připojištění  13. plat  4000 

a 6000 Kč na dovo lenou, sport, kulturu a další  příspěvek až 3000 Kč na 
každé dítě na dětské rekreace  za doporučení nového zaměstnance až 
17 000 Kč  stravování v podnikové jídelně od 15 Kč se saláty k jídlu zdarma  
pracovní výročí až 4 měsíční mzdy  příspěvek na masáže a lázeňské pobyty

hledá zaměstnance na pozici

NALÉVAČ  
SANITÁRNÍ KERAMIKY
Nástupní mzda s příplatky 29 600 Kč,  

po roce až 33 700 Kč

T652028

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na vznik pracovního poměru úředníka
dle § 7 zákona č. 312/ 2002 Sb., na dobu neurčitou.

Druh práce:

Odborný pracovník 
odboru správních 
činností (oddělení 
přestupků)
Platová třída: 10.

Kvalifikační, odborné požadavky 
a předpoklady:
a)  vysokoškolské vzdělání nejméně 

v magisterském studijním 
programu v oboru právo na vysoké 
škole v ČR, nebo vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním 
programu v jiné oblasti nebo vyšší

b)  zvláštní odborná způsobilost dle 
vyhlášky MVČR č. 512/2002 Sb., 
v platném znění výhodou

c)  praxe ve státní správě nebo 
samosprávě výhodou

d)  uživatelská znalost práce na PC 
(Microsoft Office)

Přihlášky se podávají do 25. 6. 2018 
do 13.00 hod. 

Další informace na www.teplice.cz 
nebo Ing. Karel Blaschke,
tel.: 417 510 802
a Ing. Jana Pernerová, 417 510 125.

Druh práce: 

Odborný referent 
odboru územního 
plánování a stavebního 
řádu 
Platová třída:  8.

Kvalifikační a odborné požadavky:
a)  střední vzdělání s maturitní 

zkouškou v oboru stavebnictví a 3 
roky praxe v oboru stavebnictví

b)  obecné předpoklady dle 
ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně 
samosprávných celků, ve znění 
pozdějších předpisů

c)  praxe ve státní správě nebo 
samosprávě výhodou

d)  uživatelská znalost práce na PC 
(Microsoft Office)

e)  dobré komunikační, prezentační 
a organizační dovednosti

Přihlášky se podávají do 25.6.2018 
do 13.00 hod. 

Další informace na www.teplice.cz 
nebo Ing. Lenka Mirgová,
vedoucí ÚPSŘ, tel.: 417 510 333.



Matějovy maminky jsme se 
zeptali, k  čemu hoch přístroj 
potřebuje?

Vertikalizátor umožňuje Ma-
tějovi polohování ve  stoje, kte-
rého by jinak při své diagnóze 
nebyl schopen. Kromě toho 
má vertikalizace příznivý vliv 
na hustotu kostí, motoriku, sko-
liózu, trávení a  především dý-
chání. 

Dvanáctiletého Matěje, žáka 
6. třídy ZŠ v Trmicích s výbor-
ným prospěchem, se ptáme: Už 
jste s Bantamem kamarádi? 

Seznamuju se s  ním denně 
a jde mi to lépe a lépe. Ale není 
to vůbec jednoduché, protože 
jsem sám nikdy nebyl schopný 
vůbec stát ani chodit. Moje nohy 
na  to nejsou zvyklé. Je to úplně 
jiný pocit, když celý den sedím 
a teď si mohu stoupnout. 

KABELKY
pomohly Matějovi

Dobročinný bazar kabelek, který vloni uspořádaly členky Lions Clubu 
Teplice Ladies ve spolupráci s OC Olympia, vynesl částku 96 100 korun. 

Výtěžek z akce byl určen na pomoc třem hendikepovaným dětem - Andrejce, 
Zdeňkovi a Matějovi, který čekal na potřebnou pomůcku nejdéle. To pro to, že 
vertikalizátor Bantam se vyráběl přímo na chlapcovy míry.

 Matěji, už víš, čím bys chtěl 
být, až skončíš školu? 

 To mám rozhodnuté už dáv-
no. Budu učitel. Asi na základní 

škole. Rád bych učil češtinu, pro-
tože mě baví a mám skvělou paní 
učitelku.

 
My, lionky, jsme rády, že mů-

žeme pomáhat dětem. Jsme 
přece taky mámy. Protože loň-
ský dobročinný bazar byl velmi 
úspěšný, budeme akci společně 
s  partnerem opakovat i  letos, 

T630027

a to 10. a 11. srpna opět v OC 
Olympia. Dárcům i  kupujícím 
už předem děkujeme, výtěžek 
znovu poslouží charitativním 
účelům.  (lar)
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Po loňském úspěšném prvním 
ročníku maratonu módy Czech 
Fashion Week 2017 už se blíží ten 
letošní. Pořádající Czech Fashion 
Agency jej letos zahájí v  hotelu 
Pupp v  Karlových Varech a  po-
kračovat bude na  lázeňské kolo-
nádě v  Teplicích. Casting na  30 
modelek se konal 11. května 
v hotelu Hilton v Praze. 

Na  přehlídkových molech se 
s  novými autorskými kolekcemi 
představí tuzemští i  zahranič-
ní módní tvůrci, kteří už vloni 
nadchli publikum. Diváci se mají 
i  letos na  co těšit! Vstupenky si 
můžete v nejbližších dnech zajistit 
prostřednictvím Ticket portálu. 
Celodenní vstup na  sobotu, kdy 
svoji tvorbu uvedou Olga Rusa-
kova, Jaroslava Procházková, Jiři-
na Matoušová Werso, Giani Ga-
lal, Gabriela Giotto, Alice Abra-
ham, Salon Moravec a  Osmany 
Lafiita, stojí 980 korun. Nedělní 
program otevře performance Evy 

Stolařové 100 let módy, pokra-
čovat bude přehlídkami Fashion 
Island, Svatebního salonu Delta, 
Anny Tejklové a sourozenců Ni-
kol a  Jakuba Ponerových. Za ce-
lodenní nedělní vstupenku zapla-

títe 480 Kč. Program na kolonádě 
u domu kultury začíná v  sobotu 
23. června i  v  neděli 24. června 
shodně ve 13 hodin. 

Projekt podporují ministryně 
MMR Klára Dostálová, hejtman 

Ústeckého kraje Oldřich Bube-
níček a  primátor Teplic, místo-
předseda Senátu PČR Jaroslav 
Kubera.

(lar)
Foto 2017: Daniel Šeiner

Czech Fashion Week 2018 se blíží



T6
20
03
6

Ref. číslo nabídky: 94-3004

Ve výhradním zastoupení majitele Vám nabízíme areál o celkové velikosti 1.730 m2, s užitnou 
plochou nemovitostí ve výši 770 m2, v Bílině, v centru města.
Budova „A“ - zast. plocha 299 m2, užitná plocha 211 m2, v současné době jsou tyto prostory 
plně využívány jako zázemí firmy - kanceláře, dílny, sklady, sociální zařízení (po rekonstrukci). 
Ústřední topení s plynovým kotlem.
Budova „B“ - zast. plocha 477 m2, užitná plocha 300 m2, v současné době nejsou tyto pro-
story využívány, v minulosti restaurace s diskotékou, po té jako ubytovací zařízení. Pod tímto 
objektem jsou rozsáhlé klenuté sklepy, stav před rekonstrukcí.
Budova „C“ - zast. plocha 250 m2, užitná plocha 260 m2, v současné době nejsou tyto pro-
story využívány, v minulosti určeno pro bydlení, po té jako ubytovací zařízení, stav před rekon-
strukcí. Přízemí 150 m2, 5 místností + kuchyňka a soc. zařízení, 2. NP - 110 m2, 5 místností 
a dále k dispozici podkroví.
Budova A a B je vzájemně propojena. Pozemek včetně průchodu, patří a je nabízen současně 
s nemovitostmi. Jedná se nemovitosti s velkým potenciálem k využití, je jen na Vás, jaký pod-
nikatelský záměr byste zde využili, případně využili po úpravách budovy C pro bydlení. Tímto 
místem se z centra města prochází k supermarketu a dále do lázeňské části města.
Neváhejte mě kontaktovat, areál se nachází v lokalitě s výbornou dostupností. S financováním 
domu Vám můžeme pomoci, Hypotéku může celou splácet případný pronájem.

5 990 000 CZK za nemovitost
Tel. na makléře: +420 778 801 700
Email: ivan.koblasa@re-max.cz

www.remaxsynergy.cz

Koblása Ivan
Makléř roku 2017

PRODEJ KOMERČNÍHO OBJEKTU
Komenského, Bílina, okres Teplice
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Mariánský most – 
estetika duchovna

Nejmladší z  ústeckých mos-
tů funguje dvacet let, vzniknul 
po  pěti letech stavby. Projekt, 
který na  začátku vzbuzoval roz-
paky a kritiku (cena, „zbytečnost“ 
architekta atd.) je dnes esencí 
městského panoramatu. Patrně 
největší zásluhu můžeme připsat 
architektonickému studiu Roma-
na Kouckého. Ten ve  spolupráci 
s dalšími projevil pozoruhodný cit 
pro místo a historii, pro zdejší ge-
nius loci. Posuďte sami: třetí most 
ve městě dorovnává trojici obvodů 
(centrum, Krásné Březno a ovšem 
Střekov) a  trojici okolních kopců 
(Mariánská skála, Kamenný vrch, 
Větruše). Vůči Benešovu mostu 

MOST PŘES ŘEKU… 
Jedním z nejužívanějších symbolů současnosti je most. Hmatatelný výsledek lidského úsilí, které spo-

juje dvě části v jeden celek. Jestliže je náš kraj tak výrazně utvářen řekou Labe, je nasnadě, že mostů 
je zde habaděj – v tomto článku se zaměříme na dva, které jsou takříkajíc sousedy. Je to most Edvarda 
Beneše a Mariánský most, oba dva v Ústí nad Labem.

LABEje navržen tak, aby s  ním svíral 
úhel, v  jehož vrcholu je střekov-
ský kostel Nejsvětější trojice. Další 
kostel, Nanebevzetí Panny Marie 
(ten se šikmou věží) vytváří s no-
vým mostem vlastně takový ar-
chitektonický dialog napříč věky; 
výška kostela je shodná s  výškou 
mostních pylonů a, jak uvádí au-
tor mostu, „v příčném i podélném 
pohledu je možné vepsat obrysy 
kostela do vnitřního prostoru py-
lonů.“ Završením této harmonie je 
v anketě vybraný název nové stav-
by: Mariánský most. Když už je 
pod tou Mariánskou skalou a vy-
važuje Mariánský kostel... Výše 
bylo zmíněno, že Mariánský most 
pasuje do tří trojic různých objek-
tů. Ta tolik symbolická trojice tro-
jek se u  něj objevuje ještě jiným, 

exaktnějším způsobem: 333, tolik 
metrů měří celková délka stavby. 

Není divu, že takto pojatá stavba 
na sebe hned upozornila, a to (svě-
te div se) v pozitivním smyslu. Už 
o rok později získala prestižní ev-
ropské ocenění „European Award 
for Outstanding Steel Constructi-
ons,“ tj. Evropskou cenu pro vyni-
kající ocelové stavby. A v prvním 
roce nového tisíciletí byl Mari-
ánský most v  Ústí nad Labem 
znovu na výsluní. V mezinárodní 

odborné anketě byl vyhlášen jed-
nou z deseti nejkrásnějších staveb 
poslední dekády – na celém světě! 
Jen pro dokreslení: takovou poctu 
získaly stavby jako slavné Gug-
genheimovo muzeum v  Bilbau 
nebo (svého času nejvyšší budo-
va světa) Petronas Twin Towers 
v Malajsii. 

Ejhle, co tady na  severu Čech 
máme. Je potěšující vidět, že když 
se chce, pořád ještě to jde.
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Most Dr. Edvarda 
Beneše – historické 
nomen omen

Pro pochopení jejich historie 
se musíme vrátit na počátek dva-
cátého století, kdy tohle město 
bylo spíše souměstím, oblastí za-
stavěnou několika samostatnými 
správními oblastmi. Většina jich 
byla na  levém břehu, na  pravém 
dominoval Střekov. Vzájemná 
blízkost vybízela k  užšímu pro-
pojování a tak začátkem století, tj. 
ještě za  Rakouska – Uherska, už 
jeden most stál, ale… nestačil, ne-
vyhovoval. Ústečané a Střekované 
proto připravovali lepší propojení 
pro chodce, povozy a  hlavně pro 
narůstající dopravu automobilo-
vou. Dlouho ale zůstalo jen u toho 
záměru, a to z důvodu prozaické-
ho a nadčasového: chyběly peníze. 
Tak tomu bylo i krátce po vzniku 
Československa, protože volné 
prostředky šly na  výstavbu chy-
bějících bytů. První most, který 
z  hlediska infrastruktury dosta-
tečně propojil oba břehy Labe, tak 
vzniknul až v roce 1936, po dvou 
letech stavby.

Autorem vítězného návrhu se 
stal Josef Melan, který se v duchu 
tzv. organického expresionismu 
rozhodl pro dnes už tak typic-
ký ocelový oblouk. Důvodem 
jeho vítězství byla mj. správně 
předpokládaná trvanlivost, resp. 
výdrž takového řešení. Jakkoliv 
jeho funkce a  smysl byly samo-
zřejmě ryze pragmatické (zlepšit 
dopravní situaci ve městě), pojetí 
bylo vskutku symbolické. Připo-
meňme, že Ústecko bylo v  této 
době ryze německou oblastí, také 
primátorem byl Němec, Leopold 
Pölzl. Naopak v čele Střekova stál 
Čech, pan Vincenc Řepka. Oba 
dva byli přítomni slavnostnímu 
otevření mostu a v projevech mj. 
vyzdvihli právě ono propojení 
Čechů a Němců. A byl to starosta 
Pölzl, který prosadil název nové-
ho mostu: tedy Dr. Edvard Beneš 
Brücke, tj. Most dr. Edvarda Bene-
še. Jen se zamysleme, zda by tako-
vý název v německém Ústí prošel 
o dva roky později…

Stavba si vyžádala investici 
necelých 20 milionů korun (čes-
koslovenských) a  bylo záhodno 
zajistit alespoň částečnou návrat-

nost. Podle tehdejších zvyklostí 
(trvajících po  staletí) tak přikro-
čilo město k  vybírání mýtného. 
Částky to nebyly, pravda, nijak 
závratné z dnešního pohledu, ale 
v přepočtu na kupní sílu by v zá-
sadě odpovídaly nynějším pomě-
rům. Bylo zavedeno několik ta-
rifů, z  nichž pro příklad uveďme 
ten nejčastější: 20 haléřů pro pěší 
nebo pasažéry v  osobním autě či 
MHD, či tarif nejdražší: 3 koru-
ny 50 haléřů pro každý nákladní 
automobil. Bez zajímavosti není 
už za  První republiky existující 
předplatné pro žáky a  studen-
ty: 1 koruna 50 haléřů na  měsíc. 
Dá se odvodit, že výběr mýtného 
plynulosti provozu asi moc ne-
napomáhal, ale pak zasáhla zde 
historie. Když po Mnichovské do-
hodě připadly Sudety, a tedy i Ústí 
nad Labem, Německé říši, zrušila 
nová správa mýtné, aby si nahnala 
body v propagandě (dnes užíváme 
výrazu politický marketing, ale 
v zásadě jde o totéž). S patřičnou 
dávkou cynismu tak lze připome-
nout úsloví „všechno zlé je pro 
něco dobré.“ 

Historie se ostatně na  mostu, 
v  už zmíněné symbolické rovině, 
podepsala vícekrát, a to v závislosti 
na tom, jak se přes střední Evropu 
a české země valily vojenské a po-
litické změny. Během protektorátu 
se užíval název Hermann-Göring-
-Brücke (podle toho tlustého 
nacisty z  ministerstva letectví), 
v  poválečných letech za  jepičího 
života Třetí republiky se na  most 
„vrátil“ Edvard Beneš (stejně jako 

in persona do čela státu). Od roku 
1952 až do konce komunistického 
režimu v Československu pak ne-
bylo žádoucí, aby se jediný most 
v  Ústí nad Labem (ten první byl 
po válce stržen) jmenoval po bur-
žoazním představiteli kapitalismu, 
a  tak nesl jméno po  jakémsi řec-
kém komunistovi z druhé světové, 

Nikosi Belojannisovi. Aspoň to 
jméno tak zajišťovalo určitý kos-
mopolitní charakter… A když pak 
byla v  Československu po  dlou-
hých letech nastolena demokracie, 
vrátil se mostu, jak jinak, zase jeho 
původní název „most dr. Edvarda 
Beneše“. A  ten mu zůstal dosud. 
Zatím.

M+W Products člen skupiny M+W Group 
jedna z vůdčích firem v oblasti engineeringu 
a konstrukcí high-tech zařízení

hledá vhodné uchazeče pro nově vznikající závod v Teplicích 
na následující pozice:

• Svářeč
• Obsluha CNC stroje Trumpf TC 500 a TP 5000
• Obsluha ohraňovacího stroje
• Elektrikář/Elektromontér
• Operátor výroby
• Účetní se znalostí NJ
Požadavky – provozní pozice:

•  SŠ/SOU vzdělání technického 
směru 

•  znalost čtení technické 
dokumentace

• praxe vítaná
• dobrá znalost na PC
•  manuální zručnost, přesnost 

a preciznost
•  schopnost plnit zadané úkoly včas
• organizační schopnosti

Místo výkonu práce:

• Teplice

Co můžeme nabídnout:

•  možnost podílet se na rozjezdu nově 
vznikající společnosti

• zázemí silné mezinárodní společnosti 
• stabilní práci v prosperující společnosti
•  moderní a čisté pracovní prostředí, 

kvalitní zaškolení
• příjemné pracovní prostředí 
• motivující finanční ohodnocení
• prémie, bonusy, benefitní systém 
• 26 dní dovolené

Předpokládaný termín nástupu:

• dohodou

Kontakt: E-mail: jobs_cz@mwgroup.net T652041



Jak se Vám žije v podkrušnohor-
ském Dubí?

Jsem původem ze sousední Krup-
ky. Do  Dubí jsem jezdil za  svou 
sestrou a  její rodinou. Těsně před 
svým 30 rokem jsem se rozhodl, že 
již dále nechci žít, a  hlavně vycho-
vávat prvorozeného syna, v panelá-
ku mezi nepřizpůsobivými a  navíc 
drogově závislými obyvateli jedno-
ho teplického sídliště. Volba padla 
na Dubí a v roce 2002 jsme tu kou-
pili dům k  celkové rekonstrukci. 
Bylo to zřejmě osudové rozhodnutí, 
protože jsem zde, jak se říká, „hlu-
boce zapustil své kořeny“. Převážná 
část dubských spoluobčanů vám ur-
čitě potvrdí, že žít v tomto krásném 
podkrušnohorském městě je super. 
Kam se podíváte lesy, kopce, zeleň, 
sportoviště, parky, dětská hřiště,…. 
A samozřejmě několik školek a škol. 
Lékaři, lékárna, síť integrované do-
pravy ÚK. A  určitě nespornou vý-
hodou je i  blízkost přeshraničního 

PODKRUŠNOHORSKÉ DUBÍ
- oblíbené výletní město 

TOMÁŠ ZÍKA, zastupitel města Dubí za KSČM a člen rady; člen kontrolního výboru zastupitelstva 
Ústeckého kraje, přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem. Povoláním OSVČ – interiéry a exteriéry. 
Otec 2 dětí – synů Vojtěcha a Matěje. Záliby: v současnosti především oprava rodinného domku, ve 
volných chvílích synové, toulky přírodou, v neposlední řadě politika. Bude kandidovat v podzimních 
senátních volbách ve volebním obvodu Teplice.

Altenbergu. Jak pro nákupy, tak 
kvůli sportu.

 
Dubí pamatuji jako častý cíl 

výletů pro obyvatele nedalekých 
Teplic a  jejich lázeňských hostů. 
Je očividné, že tomu už v  takové 
míře není. Zdá se, že vedení města 
se snaží tuto tradici obnovit. Na-
příklad čtyři nové značené okruhy 
pro pěší turistiku, to je skvělé.

Já osobně si vybavuji Dubí, 
v  době kdy jsem tu ještě nebydlel, 
především jako lázeňské město. Už 
jen z vyprávění vím o výletní tram-
vaji, která vozila turisty až na dub-
skou tramvajovou točnu. S tím bylo 
spojeno mnoho místních výletních 
cílů. Ať už zmiňované lázně, nebo 
vyhlídkové terasy, jako do dnes za-
chovalé „Paraplíčko“ a  mnoho dal-
ších. V každém případě jsem velmi 

rád, že se jak naše zastupitelstvo, 
tak vedení našeho města o tyto 

a  jiné památky stará. Z  těch 
nejvýznamnějších bych si 
dovolil jmenovat kostel 
Neposkvrněného početí 
Panny Marie“ postavený 

v  roce 1898, který je 
v  majetku města. Jsou 
to ale také rekonstruk-
ce památek a  jejich 
přebudování – jako 
bylo například bývalé 
kino, dnes Dům por-

celánu s  modrou krví. 
A  mnoho jiných. Jako 

jedno z mála měst v našem 
okolí máme krásné a  funkč-
ní koupaliště, budují se nová 
dětská hřiště, vzkvétá nám 

i multifunkční sportovní 
areál RH v  Bystřici. 

Zde máme jak fotbalové hřiště, teni-
sové kurty, kuželnu, saunu a v sou-
časné době se připravuje hřiště 
na pétanque.

To, a mnoho dalšího, je důvodem 
toho, že se u nás lidem líbí. Proto se 
k  nám turistika opět vrací. A  tak, 
díky tomu všemu co se u  nás po-
dařilo opravit či nově zbudovat, se 
u  nás staví nové domy, budují celé 
nové ulice. A  já jsem velmi rád, že 
jako zastupitel a radní v jedné osobě 
jsem u toho, a snad i svým kouskem 
práce k tomuto přispívám.

 
Hodně frekventované téma je 

obnovení těžební činnosti na  Cí-
novci. Jaké výhody by z toho v bu-
doucnu mohlo mít město Dubí?

Jak to ve  finále s  případnou těž-
bou na  Cínovci dopadne, ukáže až 
čas. Zatím je vše víceméně ve  fázi 
průzkumných vrtů. V  každém pří-
padě ať už zastupitelstvo, či rada 
města jíž jsem členem, se snaží o co 
nejmenší zásah do  okolní přírody. 
A  tím i o co nejnižší negativní do-
pad na  život obyvatel Dubí. Samo-
zřejměs ohledem na peněžitý přínos 
do  rozpočtu města z  případné tě-
žební činnosti. 

 
Když jsme v  úvodu zmiňovali 

turistickou atraktivitu Dubí, nelze 
opomenout Moldavskou dráhu. 
Zasazuje se město o  obnovení 
provozu a  je šance, že se po  této 
technické památce ve  vlaku ještě 
svezeme?

Není pochyb o  tom, že bychom 
byli velice rádi, kdyby se obnovil 
pravidelný provoz naší železnice. 
Samozřejmě především v  rovině 
osobní přepravy. Na přetřes přichází 
i  možnost v  budoucnu využít tuto 
železnici právě ve  spojení s  těžbou 
na  Cínovci, a  takto řešit dopravu 
vytěženého materiálu. Což by urči-

tě byla ta nejméně zátěžová varianta 
pro Dubí.

 
Pár „ťuků“ na závěr. Co se Vám 

vybaví k těmto termínům:

 BARVÁŘ – Přes Barvář jsme 
chodili s našimi dětmi na procház-
ku. Je to jedno z pamětních a kdysi 
i výletních míst v Dubí. Někdy v roce 
1770 – 1780 sem byla přestěhována 
hájovna, která mimo jiné sloužila 
pro chov a výcvik psů, určených pro 
stopování zvěře. Tedy po staru „bar-
vářů“. A odtud je tedy název.

 SILNICE E55 – Jako asi všem, co 
Dubí znají delší dobu, i mně se nej-
prve vybaví slavná éra města s  leh-
kými děvami ve výkladních skříních 
i  před nimi. Leckdo by řekl „pro-
stitutkami“. Ale protože toto skoro 
nejstarší řemeslo v našich dějinách, 
nebyli schopni – nebo spíše ochotni, 
paní a  páni poslanci uzákonit, tak 
vlastně neexistuje. Všichni o  něm 
vědí, ale nikdo nic nevidí. Naštěstí 
se nám, napříč politickým spektrem 
zastupitelstva, povedlo přijmout vy-
hlášku o  zákazu poskytování sexu-
álních služeb na území města Dubí. 
A tak dnes se mi už vybaví spíše cel-
kem poklidná bezkamionová mezi-
národní silnice, která protíná Dubí 
a  přivádí do  Krušných hor turisty 
z českého vnitrozemí a také z neda-
lekého Saska. 

MEZINÁRODNÍ MALÍŘSKÉ 
SYMPOZIUM 2018 – Již mnoho let 
je město významným podporovate-
lem tohoto již tradičního umělecké-
ho sympozia. A navíc zastupitelstvo 
města Dubí na  tuto akci poskytuje 
finanční příspěvek ze svého roz-
počtu. Dovolil bych si říci, že s ohle-
dem na zahraniční účast, je to jedna 
z významných akcí i v rámci kultury 
našeho Ústeckého kraje.
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Vietnamci se oficiálně stali národ-
nostní menšinou v  roce 2013, k  sou-
časnosti jich náš stát eviduje necelých 
60  000 - odhady přitom šplhají až 
k číslu 100 000. Každopádně je to už 
několik generací, které mají za  svůj 
nový domov českou zemi. V  tomto 
článku se zaměříme na  Vietnamce 
náctileté, kteří studují na českých ško-
lách mezi českými vrstevníky. O růz-
ných souvislostech jsme si povídali se 
dvěma studenty gymnázia T.G. Masa-
ryka v  Litvínově, šestnáctiletou Han-
kou Daovou a stejně starým Davidem 
Le. Hanka se sice narodila ve Vietna-
mu, ale do  Čech přijela za  tatínkem 
už ve dvou letech; David je tu od na-
rození. Oba dva znají původní vlast 
svých rodičů jen z  několika návštěv. 
Podle jejich výborné češtiny byste 
Dálný Východ rozhodně nečekali; jen 
Hanka si pohrává s myšlenkou na hu-
dební kariéru a tak je její vyjadřování 
košatější, expresivnější, zatímco tech-
nicky zaměřený David volí odpovědi 
stručnější.

VIETNAMCI
V ČESKÉ SPOLEČNOSTI

Jak jste v  různých obdobích svého 
věku byli přijímáni svými vrstevníky 
- „bílými“ Čechy?

Hanka: Od školky do prvního stup-
ně základky jsem svou rozdílnost ni-
jak nepociťovala. S přestupem na nižší 
stupeň gymnázia jsem poznala nové 
lidi a  sem tam slýchala nějaké ty na-
rážky na svou národnost, ale jinak mě 
brali jako normální součást svého ži-
vota. Dneska už to nikdo podle mého 
ani nevnímá.

Snad o  všech menšinách zde žijí-
cích jsou ve většinové společnosti ně-
jaké předsudky. O  Vietnamcích nej-
častěji ty, že jsou pracovití a s velkým 

smyslem pro vzdělání. Je to pravda 
(resp. platí to stoprocentně)? 

David: U  starší generace 
rozhodně, v mé generaci je to 

jak u  koho. Někdy najdete 
někoho, kdo tomuto ste-

reotypu odpovídá, nebo 
je to právě naopak.

Hanka (se smí-
chem): Jestli mám 

odpovídat sama 
za  sebe, tak… 
ne, umím být 
pořádně líná 
a  prokrastinu-
ju úplně stejně 

jako všichni ostatní. Vzdělávat se mě 
baví jen v oborech, které mě z hloubi 
duše zajímají a vše ostatní se učím jen 
tak nějak ze setrvačnosti. Coby stu-
dent si dovolím napsat, že to takhle 
mají i mnozí mí vrstevníci. U dospě-
lých je to všechno ale jinak. Ti jsou 
nesmírně pilní a na vzdělání si všichni 
do  jednoho velice potrpí. Podle toho 
také vychovávají své děti (to je nejspíš 
důvod, proč všem přijdeme tak praco-
vití). Ostatně, chtějí pro nás v podstatě 
jen to nejlepší, protože sami ví, jak je 
těžké se nějak uchytit ve  společnosti. 
Zažili to ve  Vietnamu, zažili to tady. 
Vždycky se museli snažit a asi jim to 
nějakým zvláštním způsobem zůsta-
lo. Nemůžu však všechny Vietnamce 
hodit do  jednoho pytle, koneckonců, 
jsme taky jenom lidi.

Vietnamština a  čeština jsou dva 
naprosto odlišné jazyky. Jaké to pro 
vás bylo učit se je oba dva - a  který 
z nich vlastně používáte častěji?

David: Mateřským jazykem je pro 
mě vietnamština. Česky jsem se začal 
učit vlastně až při nástupu do školky, 
takže někdy ve třech letech. Ty začátky 
si moc nepamatuju, ale domluvil jsem 
se jako kterýkoliv jiný z mých vrstev-
níků. Dnes u mě převládá jednoznač-
ně čeština: tu používám všude, zatím-
co vietnamsky mluvím jen doma. 

Hanka: I  moje první slova byla 
ve  vietnamštině. Tu jazykovou od-
lišnost jsem si uvědomovala někdy 
během školky a  díky své první české 
chůvě. Češtinu jsem se přitom začala 
učit až v pěti letech. Nedoprovázela to 
nijaká zvláštní úskalí, ale přeci jen je 
tu jeden problém, na který Vietnamci 
narážejí - jsou to pády. A samozřejmě 
hláska „ř“… Dneska už ale taky použí-
vám češtinu mnohem častěji než viet-
namštinu, tedy obráceně, než tomu 
bylo v dětství.

Teď otázka tak trochu na tělo, resp. 
na mysl: když se vám zdají sny, mluví 
se v nich česky, nebo vietnamsky?

Hanka: Česky. To už sním častěji 
spíš v angličtině než ve vietnamštině.

David: Vzpomínám si jenom 
na češtinu.

VIETNAMSKÝ STUDENT 
NA ČESKÉ ŠKOLE

Co pro vás znamená odlišné jazy-
kové prostředí z hlediska vašeho stu-
dia? Koneckonců jste na  gymnáziu, 
kde se servírují informace ve zvýšené 
intenzitě a přitom výhradně v češtině 
(nepočítáme-li výuku cizích jazyků).

David: Žádné problémy tam neby-
ly. Když srovnám svou znalost češtiny 
a  známky v  daném předmětu, jsem 
na  tom stejně jako většina ostatních 
studentů.

Hanka: Když jsem nastupovala 
na  gymnázium, tak jsem už česky 
uměla dobře, takže v  tomhle směru 
je studium bez komplikací. Vtipné 
(anebo naopak snad trochu smutné) 
je, že oproti některým mým spolužá-
kům ovládám češtinu lépe. V  době, 
kdy jsme psali diktáty, jsem měla 
vždy jeden z  nejlepších výsledků 
ve třídě. 

Kolik dalších vietnamských žáků 
či studentů jste vlastně na vašich ško-
lách potkávali? Jaké je jejich početní 
zastoupení z pohledu školáka? 

Hanka: Ve  všech školách, na  kte-
rých jsem kdy studovala, nebyli Viet-
namci nikdy žádnou raritou. Na  celé 
škole jsme byli vždy tak 4 a více. Ma-
tematicky vyjádřeno, průměr by se 
mohl pohybovat tak někde mezi žád-
ným až jedním Vietnamcem na třídu.

David: Potkávám jich docela málo. 
Tipnul bych si ale, že (co se gymnázia 
týče) by průměr na třídu mohl být tak 
2 vietnamští studenti.

Zatím byla řeč o  tom, jak jste se 
vy naučili do té doby pro vás cizí řeč. 
A co Češi? Ať už studenti nebo kantoři 
- naučili se oni aspoň něco vietnam-
sky?

Hanka: Každý můj spolužák 
po mně nejméně jednou chtěl, abych 
mu řekla něco vietnamsky, ale že by 
o  vietnamštinu měl až takový zájem, 
to asi spíš ne. A učitelé? Tam doufám, 
že neumějí, takhle můžu mít pocit, že 
umím alespoň něco navíc (smích). 

David: Ano i  ne. Spolužáci z  mojí 
třídy se snad částečně něco naučili, 
když jsem měl v  jedné hodině pre-
zentaci o  vietnamštině, vlastně jakýsi 
úvod do  jazyka a  základní fráze. Mi-
mochodem připravoval jsem to se 
spolužačkou - taky Vietnamkou.

Moderní doba se nese ve znamení globalizace a technického rozvoje. To má za následek 
spoustu jevů, mezi nimiž vyniká snazší migrace lidí napříč kontinenty. Co to zname-

ná pro Českou republiku? Navyšující se podíl zde žijících národnostních menšin (k  tomu 
je třeba uvážit i klesající porodnost etnických Čechů, poměr menšin se tak zvyšuje ještě vý-
razněji). Nejpočetněji jsou u nás zastoupeny slovanské národy, což nikterak nepřekvapí - 
Ukrajinci a Slováci. Na třetím místě jsou však Vietnamci, což se z geografického hlediska 
může jevit jako jistý paradox. Dá se ale snadno vysvětlit historicky: příčinu je třeba hledat 
v politické a ekonomické spolupráci socialistického bloku, jehož součástí bylo i tehdejší Čes-
koslovensko. 

O VIETNAMCÍCH 
S VIETNAMCI
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nabízí

ZAJIŠTĚNÍ 
STRAVOVÁNÍ
pro Vaše zaměstnance
s kompletním servisem včetně
zajištění provozu kantýny

Cateringové služby na míru 

Cukrárenská výroba

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

- v provozu pro veřejnost
o prázdninách každý všední den,
obědy v době od 11 do 13.30 hodin,
cena od 60,- KčStravován

í

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

zlatých pravidel
finančního plánování7

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

T652039
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DŮM KULTURY
Mírové nám. 2950, tel.. 417 515 940

13. června od 19.00 hodin
 NO METRONOME PERCUSSION
  Koncert v rámci 54. ročníku Hudebního fes-

tivalu L. van Beethovena 2018.
14. června od 19.00 hodin
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
  Koncert v rámci 54. ročníku Hudebního fes-

tivalu L. van Beethovena 2018.
18. června od 15.30 hodin
 KYTIČKA UVITÁ Z PÍSNIČEK A TANEČKŮ
  Přehlída dětí z mateřských škol Teplicka.
21. června od 19.00 hodin
 ZÁVĚREČNÝ KONCERT
  Závěrečný koncert 54. ročníku Hudebního 

festivalu L. van Beethovena 2018.
23. a 24. června od 13.00 hodin 
 CZECH FASHION WEEK 2018

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

13. června od 16.00 hodin 
 TANČÍME NA TERASE S REGIUS BANDEM
  Zazní populární taneční melodie i  klasická 

„dechovka“.
14. června od 9.00 a 11.00 hodin
15. června od 10.00 a 18.00 hodin 
 POHÁDKA O CUKROVÉ ŘEPĚ
  Herecké studio a Taneční divadlo DK. 
19. června od 17.00 hodin 
 KOUZELNÝ KLOBOUK
  Představení Tanečního divadla Teplice.
20. června od 16.00 hodin
 TANČÍME NA TERASE 
 S KAPELOU COLORS
22.  června od 8.30 a 10.30 hodin
23. června od 16.00 hodin
 PŘÍBĚH ZE SEVERU
  Tajuplné taneční představení nás zavede 

do  středověké atmosféry, plné kouzel, čar 
a nebezpečí.  

26. června od 19.00 hodin 
 CAVEMAN
  Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se 

podívat na slavnou one man show.
27. června od 16.00 hodin 
 TANČÍME NA TERASE S WINDIBANDEM
27. června od 19.00 hodin
 BENEFICE aneb 
 ZACHRAŇ SVÉHO AFRIČANA
 Divadelní hra. Razantní komedie.
28. a 29. června od 17.00 hodin
 VIVAjump RePeTe 2018
  Přehlídka choreografií z  roku 2018 nejen 

pro rodiče a příbuzné.

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

11.-13. června od 17.30 hodin 
 BACKSTAGE
  Taneční / Romantický / Hudební Slovensko / 

Česko / 2018.
11.-12. června od 20.00 hodin 
 DELIRIUM
 Psychologický / Thriller / Horor / USA / 2018.
12. června od 15.00 hodin 
 TÁTOVA VOLHA
 Komedie / Drama / ČR / 2018.

13. června od 20.00 hodin 
 FOXTROT
  Drama / Izrael / Německo / Francie / Švýcar-

sko / 2017.
14.-15. a 17. června od 17.30 hodin
 TEAMBUILDING
 Komedie / Česko / 2018.
14.-15. a 17. června od 20.00 hodin 
 GHOST STORIES
 Drama / Horor / Velká Británie / 2017.
15. června od 15.30 hodin
16. a 17. června od 13.30 a 15.30 hodin 
 PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
  Animovaný / Komedie / Rodinný / Německo 

/ Lucembursko / Dánsko / 2018.
16. června od 18.00 hodin 
 DON CARLOS, GIUSEPPE VERDI
 Opera.
17. června od 9.45 hodin
 PAT A MAT ZNOVU V AKCI
 Animovaný / Rodinný / Česko / 2018.
18.-20. června od 17.30 hodin 

 JÁ, SIMON
 Komedie / Drama / Romantický / USA.
18.-19. června od 20.00 hodin 
 ESCOBAR
  Životopisný / Krimi / Drama Španělsko / Bul-

harsko / 2017.
19. června od 15.00 hodin
 MÁŘÍ MAGDALÉNA
  Drama / Historický / Velká Británie / USA / 

Austrálie / 2018.
20. června od 20.00 hodin 
 INDIE RICKSHOW
 Dokumentární / Česko / 2017.
21.-24. června od 17.30 hodin 
 DÁMSKÝ KLUB
 Komedie / USA / 2018.
21. června od 20.00 hodin
22.-24. června od 15.00 a 20.00 hodin
25.-26. června od 20.00 hodin
 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D
  Akční / Dobrodružný / Sci-Fi USA / Španěl-

sko / 2018.

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

www.vyhodnereality.cz

TEPLICE 23. června od 13.30 hodin
24. června od 9.45 a 13.30 hodin
 PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
  Animovaný / Komedie / Rodinný / Německo 

/ Lucembursko / Dánsko / 2018.
25. -27. června od 17.30 hodin
 JSEM BOŽSKÁ
 Komedie / USA / 2018.
26. června od 15.00 hodin
28.-29. června od 17.30 hodin 
 TEAMBUILDING
 Komedie / Česko / 2018.
27. června od 20.00 hodin
  NOČNÍ HRA
  Komedie / Krimi / Akční / Mysteriózní / USA 

/ 2018.
28.-30. června od 20.00 hodin 
 SICARIO 2: SOLDADO
  Akční / Drama / Krimi / Thriller / USA / Itálie 

/ 2018.
29. června od 15.00 hodin
30. června od 13.30 hodin
 PAT A MAT ZNOVU V AKCI
 Animovaný / Rodinný / Česko / 2018.
30. června od 15.30 hodin 
 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ 
 A LOKOMOTIVA EMA
  Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / Němec-

ko / 2018.
30. června od 17.30 hodin 
 SOLO: STAR WARS STORY 3D
  Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Fantasy / USA 

/ 2018.

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM

PLANETÁRIUM
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI!!!
13. června v 19.00 hodin
 LETNÍ OBLOHOU
17. června ve 14.00 hodin 
 Pohádka PRINC STŘELEC
17. června v 19.00 hodin 
 HVĚZDNÉ NEBE + HVĚZDY –
 VZNIK, VÝVOJ A ZÁNIK
20. června v 19.00 hodin 
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ
24. června ve 14.00 hodin 
 POHÁDKY O CVOČKOVI
24. června v 19.00 hodin 
 KOSMONAUTIKA – PILOTOVANÉ LETY
27. června v 19.00 hodin 
 MYTHOLOGIE LETNÍ OBLOHY

CAFÉ NOBEL:
  Další setkání se zajímavým tématem 

a  zajímavou osobností vědy se uskuteč-
ní v  teplickém planetáriu v  Koperníkově 
ulici ve čtvrtek 21. 6. 2018 od 18.00 hodin. 
Přednášet přijede pan Mgr. Jakub Rozehnal 
a téma zní Hudba sfér.

HVĚZDÁRNA
  JE Z DŮVODU REKONSTRUKCE PRO VEŘEJ-

NOST UZAVŘENA.

Novinka -  Český patent!
ANTIKOROZNÍ OCHRANA
i na zkorodované povrchy

 Efektivnější než zinkování nebo galvanizace
Volejte CX Distribution, s.r.o. T: 776 228 913



KULTURNÍ PROGRAMY 19

KULTURNÍ CENTRUM
12. června v 17.00 hodin - klubovna KC
 DÁMSKÝ KLUB – TVOŘENÍ PRO RADOST
17. června v 19.00 hodin, kino Lípa
 NA TĚLO 
 FILMOVÝ KLUB SPECIÁL + BESEDA
20. června v 19.00 hodin - kino Lípa
 HOŘÍ, MÁ PANENKO!
 POCTA MILOŠI FORMANOVI
23. června ve 21.00 hodin, zahrada zámku
 POHÁDKA V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ 
 O PRINCEZNĚ HANIČCE
26. června v 17.00 hodin - sál Kulturního centra
 TANEČNÍ PODVEČER S KRUŠNOHORKOU
27. června v 19.00 hodin - Letní scéna u kostela
 LETNÍ TÓNY DUCHCOVA
 BOB A BOBCI + KŘÁP 
30. června v 7.30 hodin, zastávka ul. Teplická 
 ZÁJEZD DO KLÁŠTERA KLADRUBY

KINO LÍPA
12.-13. června v 19.00 hodin
 DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY 
14. června v 19.00 hodin
 AVENGERS: INFINITY WAR 3D 
15. června v 19.00 hodin
 ESCOBAR PREMIÉRA 
17. června v 19.00 hodin
 NA TĚLO FILMOVÝ KLUB SPECIÁL + BESEDA 
19. června v 19.00 hodin
 BACKSTAGE
21. června v 10.00 hodin
 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA BioSenio 
 PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY OD 60 LET. 
21.-22. června v 19.00 hodin
 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D PREMIÉRA 
24. června v 19.00 hodin
 DEADPOOL 2
26. června v 19.00 hodin
 SOLO: STAR WARS STORY 3D
27. června v 19.00 hodin
 GHOST STORIES 
28. června v 19.00 hodin
 SICARIO 2: SOLDADO PREMIÉRA 
29. června v 10.00 hodin
 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ 
 A LOKOMOTIVA EMA
 ZA VYSVĚDČENÍ DO KINA 

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
17. června v 15.00 hodin
 PŘÍŠERKY Z VESMÍRU 
24. června v 15.00 hodin
 PAT A MAT ZNOVU V AKCI 
 

bílina

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA 
od 7. června do 29. června 
 MALÍŘSKÝ PLENÉR
  Výstava obrazů vzniklých při malířském ple-

néru. 

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA 
22 června od 18.30 hodin
 KAMERUNSKÉ KOZY
30. června od 14.00 hodin
 13. INTERNATIONAL 
 ROOTS & BLUES FESTIVAL

POHÁDKOVÝ LES 
25.června od 8.00 do 13.00 hodin 
 POHÁDKOVÁ CESTA 

ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 
22. června od 8.00 do 15.00 hodin 
 FARMÁŘSKÉ TRHY

LETNÍ DIGITÁLNÍ KINO KYSELKA 
14. června od 22.00 hodin
 BACKSTAGE
15. června od 22.00 hodin
 TEAMBUILDING
16. června od 22.00 hodin
 GHOST STORIES
21. června od 22.00 hodin
 ESCOBAR
23. června od 22.00 hodin
 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
28. června od 22.00 hodin
 WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ
29. června od 22.00 hodin
 HASTRMAN

ústí

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
OPERY A BALETU

Masarykova 3, Ústí nad Labem
12. června v 19.00 hodin
 AIDA
15. června v 18.00 hodin
 TANEČNÍ GALAVEČER 
 SPORTOVNÍHO KLUBU GEBERT

16. června v 19.00 hodin
 ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI
17. června v 17.00 hodin
 KONCERT BALETNÍ HO STUDIA SD
20. června v 19.00 hodin
 ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
22. června v 19.00 hodin
 CASANOVA
24. června v 15.00 hodin
 PÉŤA A VLK

KULTURNÍ STŘEDISKO
Informace o programech na www.ksul.cz 

16. června ve 20.00 hodin - Národní dům
 STOLETÁ DISKOTÉKA
23. června ve 20.00 hodin - Letní kino
 MICHAL DAVID - OPEN AIR TOUR 2018
27. června v 18.00 hodin - Dům kultury - kino
 MAMA MIA! 
27. června ve 20.00 hodin - Národní dům
 TOM SHAKA (USA) + BUŽMA (CZ)

 DĚČÍN

KINO SNĚŽNÍK
12. června v 10.00 hodin
 KLUCI Z HOR
12. června v 19.00, 13. června v 17.30 hodin
 PROFESOŘI ZLOČINU
14. června v 17.30, 29. června v 11.00 hodin
16.-17. června v 15.30 hodin 
 PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
14.-16. června ve 20.00 hodin
17. června v 17.30 hodin
 ESCOBAR 

15.-16. června v 17.30 hodin 
17. června ve 20.00 hodin 
 MÁŠ JI!
18. června v 19.00 hodin
 BRATŘI LUMIÉROVÉ
19. června v 10.00 hodin
 PEPA
19. června v 19.00 hodin
 BITRO RAMEN
20. června v 19.00, 21. června ve 20.00 hodin
 JÁ, SIMON
21. června v 17.30, 22. června v 17.00 hodin
23.-24. června v 17.30 hodin 
26. června v 19.00 hodin
 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 
22.-24. června ve 20.00 hodin
 JSEM BOŽSKÁ
23. června v 15.30 hodin
 ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 8 
25. června v 19.00 hodin
 TEHERÁNSKÉ TABU 
28. června v 17.30 hodin 
29. června ve 20.00 hodin 
 PROFESOŘI ZLOČINU: MASTERCLASS 
28. a 30. června a 1. července ve 20.00 hodin
 SICARIO 2: SOLDANO
29. června v 17.30 hodin 
30. června a 1. července v 15.00 hodin 
 JIM KNOFLÍK, 
 LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
30. června a 1. července v 17.30 hodin
 LÁSKA BEZ BARIÉR

ALTERNATIVNÍ PROGRAM
27. června v 19.00 hodin
 JÁ, CLAUDE MONET

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

BÍLINA

DUCHCOV

ÚSTÍ NAD LABEM

DĚČÍN



KULTURNÍ PROGRAMY 20

KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most

PRO MAMINKY (TATÍNKY) S DĚTMI
19. června v 9.30 hodin - Kosmos Maxi
 KRÁLÍČEK PETR
PROMÍTÁNÍ nejen PRO SENIORY
26. června ve 14.00 hodin - Kosmos Maxi
 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
SÁL MAXI
11.-13. června v 17.30 hodin
 BACKSTAGE 
14.-17. června v 17.30 hodin
 MÁŠ JI!
17.-17. června ve 20.00 hodin
 ESCOBAR
16.-17. června v 15.00 hodin
 PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
18.-20. června v 17.30 hodin
 JÁ, SIMON
18.-20. června ve 20.00 hodin
 DELIRIUM 
21.-27. června v 17.30 hodin
23.-24. června v 15.00 hodin
21.-24. června ve 20.00 hodin
2.-4. července v 17.30 hodin
 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
25.-27. června ve 20.00 hodin
 JSEM BOŽSKÁ
28. června - 1. července v 17.30 hodin
 LÁSKA BEZ BARIÉR 
28. června - 4. července ve 20.00 hodin
 SICARIO 2: SOLDADO
30. června - 1. července v 15.00 hodin
 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ 
 A LOKOMOTIVA EMA
MIDIART
7.-13. června v 19.00 hodin
 LEKCE
14.-20. června v 19.00 hodin
 MANIFESTO

21.-27. června v 19.00 hodin
 BISTRO RAMEN
28. června - 4. července v 19.00 hodin
 MĚSÍC JUPITERA

MĚSTSKÉ DIVADLO
13. a 14. června v 9.30 hodin - Velká scéna
15. června v 9.30 hodin - Velká scéna
17. června v 15.00 hodin - Velká scéna
 PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU 
 NA ČELE
14. června ve 20.00 hodin - Velká scéna
15. a 16. června ve 20.00 hodin - Velká scéna
17. června ve 20.00 hodin - Velká scéna
 SLUHA DVOU PÁNŮ 
19.-22. června v 10.00 hodin - Velká scéna
24. června v 10.00 a 15.00 hodin - Velká scéna
25. června v 10.00 hodin - Velká scéna
 AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ 
19.-22. června ve 21.00 hodin - Velká scéna
24. června ve 21.00 hodin - Velká scéna
 NOC NA KARLŠTEJNĚ
 AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ 
 (pro školy, hrad Hněvín)
27.-29. června ve 21.00 hodin - Velká scéna
 NOC NA KARLŠTEJNĚ 
30. června ve 21.00 hodin - Komorní scéna
 OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA 

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
28. června v 9.00. hodin
 O PLAVÁČKOVI 
29. června v 10.30. hodin
 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ 

CHOMUTOV

KINO SVĚT
17. června ve 20.00 hodin
 DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
11. června v 19.00, 15. června v 18.00 hodin
19. června v 17.00 hodin 
 SOLO: STAR WARS STORY
12. června v 17.00 hodin
 BACKSTAGE
12. června v 19.00, 17. června v 17.00 hodin
 DEADPOOL 2 
13. června v 16.00, 16. června v 18.00 hodin

 AVENGERS: INFINITY WAR 3D
13. června v 19.00 hodin
 PRVNÍ LIGA 2018
13. června v 19.30 hodin 
 HASTRMAN
14. a 15. června v 17.00 hodin
16. a 17. června v 15.00 hodin
 PŘÍŠERKY Z VESMÍRU 
14. června v 18.00 hodin
 ŽALMAN - NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ
14. června v 19.30, 16. června v 17.00 hodin
22. června v 18.00 hodin
 JÁ, SIMON
15. června v 19.30, 16. června ve 20.00 hodin
17. června v 18.00 hodin
 MÁŠ JI! 
18. června v 17.00 hodin
 TEHERÁNSKÁ TABU
18. června v 19.30 hodin
 DÁMSKÝ KLUB
19. června v 19.00 hodin
 BACKSTAGE
20. června v 17.00 hodin
 DELIRIUM

20. června v 19.30 hodin
 NA KRÁTKO
21. a 22. června v 16.00 hodin
21. a 22. června v 19.30 hodin
23. června v 15.00 a 18.00 hodin
24. června v 18.00, 25. června v 19.00 hodin
 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 
21. června v 18.00, 24. června v 17.00 hodin
26. června v 19.00 hodin
 JSEM BOŽSKÁ
23. června v 17.00 hodin
 NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH 
 O OBROVSKÉ HRUŠCE
23. června v 19.30 hodin
 HASTRMAN
24. června v 15.00 hodin
 HLEDÁ SE PRINCEZNA
24. června ve 20.00 hodin
 TICHÉ MÍSTO
25. června v 17.00 hodin
 SOLO: STAR WARS STORY
26. června v 17.00 hodin
 AVENGERS: INFINITY WAR
27. června v 17.00 hodin
 DEADPOOL 2
27. června v 18.00 hodin
 TEHERÁNSKÁ TABU
27. června ve 20.00 hodin
 DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
28. a 29. června v 16.00 hodin
 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ 
 A LOKOMOTIVA EMA
28. června v 18.00 hodin
 LÁSKA BEZ BARIÉR 
28. a 29. června v 19.00 hodin
30. června v 18.00 hodin
 SICARIO 2: SOLDADO
29. června v 18.00 hodin
 FAKJŮ PANE UČITELI 3
30. června v 15.00 hodin
 PAT A MAT ZNOVU V AKCI
30. června v 17.00 hodin
1. července v 18.00 hodin
 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
 Dobrodružný, akční / USA / 2018.
30. června ve 20.00 hodin
1. července v 17.00 hodin
 LÁSKA BEZ BARIÉR
 Komedie / Francie / 2018.

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

T620023

VÝROBA,
PRODEJ,
SERVIS
ROLEB
NA ÚPRAVU
LEDOVÉ PLOCHY

Nákladní 2486
416 55 TEPLICE

Tel./fax: 417 534 575
mobil: 606 235 787

e-mail: derol@quick.cz

www.derol.cz

T630031

Areál Telasko Hudcov

P R O D E J :
kačírky, zemina,

štěrky, písky, recyklát
www.telasko.cz

Tel. 774 099 510

MOST

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

Radek Andres • tel.: 774 077 050 • www.vyhodnereality.czJaroslav Andres • tel.: 603 472 304 • phrealas@gmail.com

www.vyhodnereality.cz

• PRODÁM dr. bytu 3+1 o ploše 80 m2 s lodžií, v ul. A.Staška 
v TP. Byt se nachází v přízemí, je v původním, ale zachovalém 
stavu, určený jak k rekonstrukci dle svých představ, ale i k 
okamžitému nastěhování. V předsíni je zděná šatna o ploše 
cca 3 m2. Zařízení bytu je součástí prodeje. Veškerá občan-
ská vybavenost v dosahu. Hned za domem je dětské hřiště. 
Dům prošel revitalizací, zateplení fasády, má plastová okna, 
vyměněné stoupačky. Jedná se o velmi slušný, čistý vchod se 
slušnými nájemníky. Byt po prvním majiteli, cena 450 000,- 
Kč. Tel.: 775 089 908. (51101)
• PRODÁM nezařízený dr. bytu 4+1 s balkónem o celkové 
výměře 79 m2. Byt je situovaný v klidné oblasti Prosetice (ul. 
Pod Hvězdárnou). Veškerá občanská vybavenost je poblíž, 2. 
NP panelového domu s výtahem. Je v původním, ale v zacho-
valém stavu, ideální k rekonstrukci dle vašich představ. Tel.: 
774 021 289. (51102)

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM byt do 150 tisíc v Teplicích platím hotově. Tel.: 776 
864 113. (51201)
• KOUPÍM menší byt v Teplicích a okolí, platba v hotovosti. 
Tel.: 608 337 738. (51202)
• KOUPÍM byt v TP - Trnovany, větší garsonku nebo 1 + 1. Tel.: 
607 211 443. (51203)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRONAJMU byt 3 + 1 v rodinnem domě v TP na Valech. 
Požaduji slušné lidi, nekuřáky, bez zvířat. Tel.: 736 629 498. 
(51301)
• PRONAJMU byt v Řetenicích, 3+1, po rekonstrukci s bal-
konem, klidná lokalita, vše v dosahu škola, školka, obchody 
,mhd. Volný od 1.7.2018. Nájem 8.000Kč/za měsíc + energie 
a zálohy na vodu. Při podpisu smlouvy požaduji 3x kauce a 
první nájemné. Volejte pouze vážní zájemci. Tel.: 602 965 
998. (51302)

• NABÍZÍM pronájem dr. bytu 2+1 v TP, třípodlažní dům v 
klidné místní části Šanov plné zeleně, pod Panoramou. Volný 
ihned. Pouze 1-2 osoby. Celkový měsíční poplatek 6.600 Kč vč. 
energií. Vratnou kauci 12.000 Kč požaduji. Tel.: 721 213 938, 
728 711 746. (51303)
• PRONAJMU byt 3+1 s terasou 1. patro v Trnovanech. Ná-
jem 9 000,-Kč. Tel.: 777 062 758. (51304)
• HLEDÁM pronájem, podnájem nebo spolubydlení Ústí nad 
Labem - město. Levý břeh. Ovdovělá seniorka. Se zařízením. 
Děkuji. Tel.: 722 786 011. (51305)
• PRONAJMU 1 + 1 ul. Bratislavská za 6 500,-Kč vč. všech 
poplatků, požaduji dvouměsíční kauci! Tel.: 777 226 837. 
(51307)

• PRONAJMU v TP velmi hezký byt 1 +0 v dobré lokalitě pří-
mému zájemci. Zaměstnání i účet v bance jsou podmínkou. 
Byt je rekonstruován, nová koupelna, pračka, lednice. Tel.: 
777 233 084. (51306)
• PRONAJMU byt 2+1 v centru města TP. Byt je ve 3. poscho-
dí a je vhodný pro mladší bezdětné nájemníky. Má samo-
statný plynový kotel a je z části zařízen. Nájemné je ve výši 
4.500,- Kč plus energie. Volný od 01.08.2018, možná i dříve. 
Tel.: 737 452 980. (51308)

• PRONAJMU byt v panelovém domě o velikosti 2+0, Šanov 
II., Teplice. 2. patro, ulice V Závětří, výtah. V blízkosti restau-
race, obchod potraviny, dětské hřiště, atd. Volný od 1.7.2018. 
Tel.: 604 861 779. (51309)
• HLEDÁM k pronájmu hezký byt s terasou v klidné a zele-
né čtvrti, ve vile, domek se zahradou, atd. Kauci respektuji 
v jakékoliv výši. Potřebuji klid k práci a relaxaci ve městě. 
Vysokou cenu za nájem akceptuji, úměrnou ke kvalitě bytu, 
domu, oblasti. Osobní jednání. Co nejdříve. Děkuji. 774 951 
095. (51310)
• HLEDÁM pronájem chaty, chalupy se zahradou kdekoliv 
Ústecký, Liberecký, Středočeský, Karlovarský kraj. Tel.: 774 
951 095. (51311)
• HLEDÁM spolubydlícího či spolubydlící. TP- Trnovany do 
bytu 4 + 1, za poloviční nájemné ve výši 6 000,-Kč. SPĚCHÁ. 
Tel.: 730 630 958. (51312)
 

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM zahradu OV cca 800 m2 pod Novosedlicemi (nad 

bývalou autoškolou). Na zahradě ovocné stromy a malá chat-
ka na nářadí. Tel.: 773 540 607. (51501)
• PRODÁM chatu 2+1 Povrly, u vodní nádrže, 2min od kou-
paliště. Klid, relax, lesy, bezpeč. Na vlastním pozemku 333 
m2, zastav. pl. 35m2, velká terasa s výhledem. Svažitý terén. 
Cena 550.000,-Kč. RK nevolat! Tel.: 774 951 095. (51502)
• PRODÁM chalupu Horní Krupka. Zděná, 3 ložnice, kuchyň, 
obývák, zahrada 1 000 m. Realitky NEVOLAT! Cena 1 790 
000,-Kč. Tel.: 777 009 491. (51503)
• PRODÁM GARÁž v Teplicích, Řetenicích - Bratislavská ul., 
řadová garáž 19 m2, nová střecha, čistá, čerstvě vymalovaná, 
zelená dřevěná vrata, uvnitř ponechán ponk. Bez elektřiny. 
Daň 4% z ceny platí kupující. Cena 99.000 Kč. Při rychlém 
jednání možná sleva. Tel. 604 782 130. (51504)

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• MÁM zájem o koupi, či pronájem garáže v Bílině, ul. Čapko-
va. Tel.: 775 196 909. (51601)
• KOUPÍM pozemek i větších, na stavbu domu. Zahradu, sad 
a jiné. Nabídněte. Tel.: 604 296 643. (51602)
• SHÁNÍM zahradu do 400 m, v TP a okolí. Tel.: 605 760 664. 
(51603)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONAJMU pivnici v Krupce, levně s možností ubytování. 
Tel.: 723 505 787. (51701)

T652021

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

T682003

www.elsen.cz

Nabízíme
opravy plochých střech.

Cena 220,- Kč/m2

Tel.: 723 505 787 T682019

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. T682040

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

T682044

BYTY PRODEJ

BYTY KOUPĚ

BYTY PRONÁJEM

NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI KOUPĚ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM



POTŘEBY PRO DOMÁCNOST, NÁBYTEK, HRAČKY-KOČÁRKY, ELEKTRONIKA, HOBBY, AUTO-MOTO, SEZNÁMENÍ22

ZAMĚSTNÁNÍ

Chcete vstoupit do oboru 
bezpečnosti na dlouhodobý 
pracovní poměr u lídra trhu?
Mít jistotu stálého zaměstnání, 
možnost profesního růstu 
a výplatu vždy v termínu?

Pak se přihlaste u SECURITAS!

Teplice a okolí
tel: 604 222 501
e-mail: iveta.obuszakova@securitas.cz

Most a okolí
tel.: 602 306 953
e-mail: jitka.zemanova@securitas.cz

T630026

Atraktivní práce v Německu

 prace@go-renta.de
 +49 (0) 174.3474149

T6
30
02
2

Přijmeme zaměstnance
na zkrácený úvazek

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

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

Email: ekonom@bramburky.cz 
Tel. +420 777 911 813 T6

30
01
0

Inspektorát ČOI Ústecký a Liberecký 
při jme

do služebního poměru
INSPEKTORY
Volná místa inzerujeme na 

www.coi.cz

Přijmeme

ELEKTRIKÁŘE
/pracovníka elektroúdržby.

Požadujeme samostatnost, všestrannost
a pracovitost. Nabízíme dobré pracovní

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

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

Tel.: 774 532 289
T682003

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM nový nerozbalený mechanický zametač Bromroll 
za 600,-Kč. Tel.: 704 520 930. (5101)
• PRODÁM satelit komplet skříňka, karta, ovladač. Téměř nový - 
cena dohodou. Tel.: 417 552 474. (5102)
• NABÍZÍM novou plně funkční fritézu, možno pro přímou pří-
pravu jídla při posezení s přáteli, 250 Kč. Tel.: 739 816 462. (5103)
• NABÍZÍM 2 froté napínací prostěradla nová, šedá, rozměr 90 x 
200cm, 50Kč/ks. Tel.: 605 897 486. (5104)
• NABÍZÍM kávovar Dolce Gusto jako novy.Cena 600kc. Tel.: 
603 502 256. (5105)
• PRODÁM elek. ionyový, čistič vzduchu pro zdravé prostředí, 
vhodný do pokoje. Tel.: 737 586 039. (5107)
• PRODÁM nové zavařovací sklenice Omnia 370 ml, ks/ 5Kč, 20 - 
25 kusů. Tel.: 777 040 311. (51804)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM 4 kusy jídelních židlí, bílé , čalouněný sedák v barvě 
oranžovo-cihlové. Cena 500Kč za 4ks. Tel.: 606 953 692. (5201)
• PRODÁM zánovní botník, 499 Kč. Tel.: 704 780 793. (5202)
• PRODÁM novou dětskou postýlku s  matrací i  přebalovacím 
molitanem. Bílina. Tel.: 605 776 332. (5203)
• PRODÁM veškerý nábytek do ložnice, kuchyňskou linku a další 
drobnosti. LEVNĚ! Stěhování. Tel.: 728 331 821. (5204)

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• PRODÁM krabici hraček po 1 miminku, plyšáčky, zvukové, zá-
věsné. 300,-Kč. Tel.: 737 127 852. (5301)
• NOVOU kvalitní autosedačku 9-36 kg, vlastní pětibodové a výš-
kově nast. pásy, polohovatelná hlavová opěrka, záruka 2 roky, 
nejnovější atest ECE R44/04. Zašlu i poštou, cena 1 190 Kč. Te.: 
776 495 506. (5302)

5 - ELEKTRONIKA

• PRODÁM tablet Acer One 10, rok starý (záruka platí ještě rok) 
málo používaný. Cena 4000,-Kč. Tel.: 773 540 607. (5501)
• PRODÁM hrací konzoly Playstation 3, k  tomu ovládače a hry 
celkem 10 ks, např. Assasin atd. Cena za  vše dohodou. Tel.: 
773 607 080. (5502)

8 - HOBBY

• NABÍZÍM za dopisní známky zásilku časopisů, Rytmus života, 
Pestrý svět, Moje šťastná hvězda, Na kafíčko, Sladké tajemství, 
Čas pro hvězdy atd. Tel.: 605 864 376. (5802)
• ZÁŽEMÍ koncerty, zázemí, doprava, repertoár a pohoda v ka-
pele - všechno funguje. Kontakt: sts@stsul.cz (www.bandzone.
cz/staraskola). Zkontaktujte se s námi! Zkuste to! Těšíme se! Tel.: 
774 884 841 nebo 723 784 818. (5803)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel.: 
722 150 816. (5804)
• PRODÁM housle 4/4, výrobce Francesco Ruggeri, znal. posu-
dek mám. Tel.: 704 724 364. (5805)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od  r. 1890 
do  1930/40, dále nást. hodiny nebo figurál aj. vše od  hodin, 
děkuji. Tel.: 606 957 179. (5806)
• KOUPÍM staré,nepotřebné knihy i celou knihovnu nebo sbírku. 
Tel.: 736 203 312. (5807)
• VYSOCE zaplatím zlaté mince, stříbrné a z obec. kovu, medaile, 
plakety, řády a  vyznamenání. Děkuji za  nabídky. Sběratel. Tel.: 
603 230 673. (5808)
• SBĚRATEL koupí staré hodiny nástěnné, kapesní, náramkové, 
budíky, strojky a vše nejdoucí i celé pozůstalosti po hodináři. Tel.: 
775 691 189. (5809)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy jak orig. též kopie, tisky aj. staré 
rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 733 511 224. (5810)
• VYKOUPÍM staré knihy, časopisy, bankovky, známky, mince, 
medaile a odznaky. Tel.: 737 397 806. (5811)
• PRODÁM dj. gramofon, reloop MK - 3, nové plexi + panty, 
vyčištěn, seřízen (Vidcom). P.c. 4  200,-Kč nyní 3  500,-Kč. Tel.: 
776 689 420. (5812)
• PRODÁM sbírku LP gramodesek, cca 70 ks, kvalitní swing, 
Osvoboz. divadlo, k  tomu 45 a 78 ot. možno i gramo SONY, 10 
event.12 tis.Kč. Tel.: 721 421 207. (5813)
• KOUPÍM knihy, gramodesky, sklo, porcelán, keramiku. Tel.: 
603 147 191. (5814)
• MÁŠ DAW a klávesy - syntetizér - propojené s PC MIDI kabe-
lem? Jsi z okolí Mostu a Litvínova? Hledám kamaráda, který má 
spoustu volného času. Tak se ozvi. Petr. Tel.: 721 585 579. (5815)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM Mitsubishi Carisma 1.6, r.v. 2000 TK do února 2020, 
vše v eletkr. klima, ACD, najeto 120 tis./km, cena 27 000,-Kč. Tel.: 
774 585 812. (5901)
• PRODÁM Škoda Octavia combi automat. Auto je denně 
v  provozu,v perfektním stavu. Najeto 316tis. Důvod prodeje 
koupě nového vozu. Tel.: 774 372 740. (5902)
• PRODÁM motorku Java 350 pérák, bez tech. pr. za 20 000,- Kč. 
Tel.: 721 170 852. (5905)
• PRODÁM Renault Clio 1.2, 2001, 171 tisíc/km, TZ, servo, zimní 
sada kol, 1. majitel, Euro 3, nová TK + ME. Levně za 29.900,-Kč. 
Tel.: 606 201 271. (5906)

• PRODÁM dohodou 4ks letních pneu na discích 185/65 R14 vz. 
8mm, málo jeté. Mám jiné OA a  nabízený rozměr dle TP nelze 
použít. Tel.: 702 323 150. (5907)
• PRODÁM na Fabii v provozu od 21.2.11 vše poškozené, plast. 
přední, nárazník, dveře pře. levé, dveře zad. levé, plast zad. 
nárazník. Cena za  kus 1  400,-Kč, foto na  sbazaru nebo zašlu 
na email. Při osobním odběru sleva. Tel.: 704 725 327. (5903)
• PRODÁM novou sadu kol, orig. z vozu Škoda Yeti, ocelové disky 
R-16, s letními Good-year 215/60/95H. Cena 10 000,-Kč. Jen na-
sadit a jezdit, prvovýroba. Tel.: 724 619 533. (5908)
• KOUPÍM Moto Jawa - panelka, kývačka, ČZ - Cross, moped Sta-
dion, Velorex, vozík PAV , Simson - MZ - aj. i nekompletní nebo 
jen ND - velký TP doklady, také stabilák Motor vozík, různé stroje 
nářadí : peníze na místě za vaši cenu. Stačí SMS. Nabídněte coko-
liv dojedu, ozvu se ihned, platí stále. Tel.: 603 335 591. (51001)

u  kávičky, výlety do  přírody a  posezení přítel (přítelkyně) kteří 
také zůstali sami. ZN: samota je zlá. Tel.: 792 547 560. (51802)
• HODNÝ muž 66/174/84 rozv. nekuř. hledá ještě hodnější ženu 
od 65 let..UL,TP,DC. Tel.: 602 623 131. (51803)
• TEPLIČÁK 63/172 nekuřák. Hledá partnerku, 63 let, nekuřačku, 
TP, UL, DC na vážný vztah. Tel.: 736 444 281. (51805)
• RÁDA bych se seznámila s čestným, nezadaným, mužem ne-
kuřákem, mezi 68 až 74 roky, co také není ze zdravím úplně fit. 
Zůstal sám a chtěl by to změnit. Jsem 68/ 159/ 66 kg bez dětí, 
ostatní si povíme. Tel.: 775 084 272. (51806)
• ROZVEDENÁ 69 let/ 165 cm, osamělá, hledá prima muže do 70 
let, nekuřáka. Zájmy všestranné. Tel.: 722 184 282. (51807)
• HLEDÁM partnera k soužití. Já 57 let, domin. typ, pohodář se 
zájmem o  železnice a  relax. sporty. Chci jen férového člověka. 
Ničemu se nebráním (etnika). Tel.: 777 816 484. (51808)

• SHÁNÍM brigádu jako zedník 15let praxe, štuky 
omítky,zateplovací systémy, veškeré zednické práce, okres 
Teplice za rozumnou cenu. Volejte kdykoliv. Tel.: 720 632 481. 
(51901)
• HLEDÁM výpomoc do domácnosti z důvodu časového za-
neprázdnění. Jedná se o běžný úklid 1x týdně, na cca 2h bytu 
3+1 v Bílině. Den i čas úklidu po domluvě. Nenáročná práce 
(žádné děti ani zvířata). Mytí oken 1 x za rok po domluvě a za 
příplatek. Uvítám pečlivost , svědomitost. Odměna 1000,- za 
8h měsíčně. Tel.: 777 333 018. (52001)
• HLEDÁM někoho, kdo přemístí - přestaví 2,5 m skříň z jedné 
místnosti do druhé v Teplicích. Tel.: 723 912 299. (52002)

• KOUPÍM auto z roku 1960 - 1975, i bez dokladů. Fiat, Simca, 
Ford, Renault a jiná zapomenutá auta. Škoda 105 - 120 LS, Užov-
ka,. Nabídněte. Tel.: 723 726 100. (51002)
• KOUPÍM dodávku středních rozměrů, vyšší typ. Tel.: 
724 706 553. (51003)
• KOUPÍM Š 110R, Š 105-120, Š 1000MB, Garde, Rapid. I  bez 
dokladů v jakémkoliv stavu. Tel.: 774 951 095. (51004)

18 - SEZNÁMENÍ

• NĚMEC 61/177/70 osamělý, vzdělaný, pohledný, nekuřák 
z Drážďan. Hledá nezávislou, pěknou ženu 50 -60 let ze severních 
Čech, pro pěkné výlety, společný čas a možná více. Těším se až 
zavoláš. Česky se učím. Tel.: 0049 351 259 1123. (51801)
• VELMI ráda by jsem poznala někoho na  občasné povídání 

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

HRAČKY-KOČÁRKY

ELEKTRONIKA

HOBBY

AUTO-MOTO

SEZNÁMENÍ
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VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

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

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

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

T652011

Zdeněk Jahoda

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

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

T652014

RYBÁRNA - TEPLICE
(Nově otevřeno)

• Výběr mořských i sladkovodních 
mražených kvalitních ryb.

• Rybí i jiné polotovary
pro rychlou úpravu pokrmů.

• Jezte zdravě, chutně
a od nás i levně.

Adresa: Masarykova tř.
(u hotelu DE SAXE)

PO-PÁ 9-17hod. 
Tel. 604 808 536

T652013
T652015

V ÝK U P  K N I H
VYKUPUJEME: 

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

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

a další sběratelské předměty.

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě. 

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

IČO: 76501531

T652018

Alexandr Papík
REALITNÍ MAKLÉŘ
pro Teplice a okolí

  Zprostředkování prodeje 
i pronájmů

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

TEL. 733 322 806

T652017

DESAP
Tel: 603 271 526

Stanislava Timková
Doubravická 1691, 415 01 Teplice

e-mail: timko@telecom.cz 
Nabíz íme :

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

poradce pro Vaši firmu na 
veškerých úřadech • To vše

v naší kanceláři i přímo u Vás

T652016

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

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

T652012

OPRAVY OBUVI
VÝROBA KLÍČŮ

BROUŠENÍ
NOŽŮ A NŮŽEK
Po - Pá od 9.00 do 17.00

28. října 858/17, Teplice

T652020

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

T682008

Jilemnická bouda
Horní Mísečky přijme

kuchař,
číšník , servírka,

pom. síla do kuchyně,
pom. kuchař,

prodavačka do bufetu
Ubytování zajištěno

Kontakt
p. Venzara tel. 605 260 473

T652023

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

jen za 13 490 Kč?

Ano, to je u nás možné!

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

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

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

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

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

Těšíme se na Vás!
T620037

RYBÁRNA • RYBÍ BUFET
 Vaříme zdravé rybí pokrmy z ryb,

které máme i ve volné nabídce.
 Vše za příznivé ceny.

Přijdťe si vybrat chutné ryby
RYBÍ DELIKATESY: Pečenáče, zavináče,
jikry s mlíčím, matesy a další speciality.

Dále budou pořádány názorné semináře
na téma Zdravé a chutné vaření

s ochutnávkou zdarma.

Rezervace míst a inf. o termínech
 na tel. 604 808 536 PO-PÁ 9 h. - 17 h.

Masarykova tř. Teplice (u Hotelu DE SAXE)

Rychlá půjčka
do domácnosti

až do výše 130.000
na účet či hotově.

Garance ceny,
splátkové prázdniny.

Volejte: 
733 193 934 / 602 955 803

POTŘEBUJETE
OPLOTIT POZEMEK?

využijte jarní slevy

PLOTOVÉ CENTRUM
Příčná 141, Teplice - Prosetice

Tel.: 604 351 718

e-mail: anna.vlkova@seznam.cz

T420060



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

TEXT: (vyplňte hůlkovým písmem nebo na stroji)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Datum, místo a podpis:  ................................................................................................................................

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

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

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

VYDÁVÁ Agentura IS Teplice s.r.o., U Císařských lázní 7 - Číslo 6, ročník 28 - Vyšlo 11. 6. 2018
info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206

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

ZVÍŘECTVO, RŮZNÉ, SLUŽBY
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VÍCE NEŽ 4 000 DRUHŮ 
MASIVNÍHO NÁBYTKU

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

www.sobnabytek.cz

LIKVIDACE
VÝSTAVNÍCH VZORKŮ

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

SLEVY AŽ 70 %

• MUŽ po  šedesátce, nekuřák, dobře zajištěný, nabízí domov 
ženě kolem 65 let za  pomoc v  domácnosti a  na  zahradě. Tel.: 
607 324 577. (51809)
• ŽENA 65 let hledá přítele, zájmy příroda, procházky, houbaření. 
CV a MO. Tel.: 728 632 109. (51810)
• JSEM již delší dobu sama a je mi smutno, ráda bych našla hod-
ného muže, který by mi byl oporou pro zbytek života. Rozvedená 
nekuřačka 65/168 TP a okolí. Tel.: 604 694 829. (51811)

21 - ZVÍŘECTVO

• PRODÁM levně čerstvě vylíhlá mláďata papoušků andulek, 
korel, agapornisů a rosel. Email: mamusa70@seznam.cz, okr. TP. 
Tel.: 732 931 005. (52101)
• PRODÁM nepoužitou nerez klec pro psa 91 x 61 x 71 za 800,-
Kč. Krupka u TP. Tel.: 728 739 363. (52102)
• DARUJI do  dobrých rukou pejska, křížence špicl, očkován, 3 
roky starý. Tel.: 737 135 655. (52103)

22 - RŮZNÉ

• PRODÁM žaluzie na 2 okna 63x128x124x128 za 600Kč, želez. 
kopyto na opravu bot za 500Kč, malou TV Sony 29x21 za 500Kč, 
paruky 2ks blond, vlasy dlouhé 800Kč, strunovou ruční sekač. el. 
200Kč. Tel.: 724 905 161. (52201)
• PRODÁM kanystr na benzín 20 litrů, nepoužívaný za 200,-Kč. 
Tel.: 728 874 331. (52202)
• PRODÁM paruku, hnědé, polodlouhé, rovné vlasy, 100,-Kč. 
Tel.: 737 105 446. (52206)
• PŘEPÍŠI vaše videozáznamy ze všech existujících formátů 
na  DVD, přepisy na  studio. zařízeních, možnost střihu, potisku, 
DVD atd. Tel.: 725 065 344. (52207)

• PRODÁM dětské kolo Madison a  Olpram. Tel.: 603  986  508. 
(52208)
• PRODÁM levně kolo s  beranama a  přehazovačkou za  600kč 
vhodné pro mladé cyklisty,benzinovou strunovou sekačku 
za  1  500Kč (jednou použita) pianovou harmoniku Zarja 2, 
80basů a 5 registrů za 4 000kč. SMS. Tel.: 724 034 024. (52205)
• PRODÁM větší množství zámečnického ručního nářadí. Brusné, 
řezné kotouče, vrtačky 220V, sekera 90, pila oblouková, úhlovka 
ruční, šroubováky, kleště, nůžky, maflíky, paličky, kladiva, mno-
ho dalších věcí, funkčních. Tel.: 603 395 625. (52209)
• PRODÁM autobaterii 100AH dva roky stará, udržovaná, využitá 
pouze na LED osvětlení. Poř. cena 2 100,-Kč nyní 1 000,-Kč, TP. 
Tel.: 775 936 577. (52210)

• VYKOUPÍM vaši celou pozůstalost.Od knih, mince, obrazu až 
po nábytek. Teplice a okolí. Děkuji za nabídky. Tel.: 721 771 991. 
(52211)
• KOUPÍM vojenskou vzduchovku aj.- nože , dýky - flašinet, hrací 
strojky, smalt cedule , šlapací auto plechové. Socialistické hračky 
- plast autíčka i na ovládání bovdenem, mašinky, vláčky HO a TT, 
různé sbírky všeho druhu. Starší nářadí - Kovadlinu , signovač-
ku, malý soustruh aj.- Peníze na místě za vaši cenu. Stačí SMS. 
Nabídněte cokoliv ozvu se ihned, platí stále. Tel.: 732 457 993. 
(52212)

T682004

Silniční a odtahová služba

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

ZVÍŘECTVO

RŮZNÉ

ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY

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

T685009


