
magazín Červenec-srpen 2016 / náklad 25 000 výtisků

www.iregio.czVychází zdarma měsíc co měsíc již 26 let!
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Více než na dvacet let působí v Severočeské filharmonii Teplice Naďa 
Slavíčková. Koncertní mistr a zároveň dlouholetá pedagožka na 

teplické konzervatoři. Rodačka z Hané tak spojila svůj život s Teplicemi a se 
zdejší filharmonií.
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Mám ráda,
když mi život ladí … 

Rozhovor uvnitř novin

iTeplice.cz
zpravodajství Teplicka



Nejširší nabídka Last Minute 
ve vašem městě
→ Zájezdy od více než 300 CK

→ Garance nejnižší ceny

→ Osobní přístup

Vaše nejbližší pobočky:
Teplice, Masarykova třída 357/10, tel.: 777 412 066, e-mail: teplice@invia.cz

Ústí nad Labem, Hradiště 20, tel:. 777 562 793, e-mail: usti.nad.labem@invia.cz

Most, tř. Budovatelů 1353/108A, tel.: 478 478 549, e-mail: most@invia.cz

Litvínov, Jiráskova 397, tel.: 478 478 806, e-mail: litvinov@invia.cz
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golfbarbora.cz

Pozvánka na oblíbenou oseckou pouť
Nenechte si ujít každoroční oseckou pouť, která pa-

tří mezi ty největší v Ústeckém kraji. Město Osek opět 
celé ožije Oseckými slavnostmi a to ve dnech 20. a 21. 
8. 2016. Čeká tu zábava pro celou rodinu, kde si jistě 
každý najde to své. Kolotoče a jarmareční stánky patří 
ke každé pouti. Osek ale v tyto dny nabídne svým ná-
vštěvníkům mnohem více. Klidová zóna historického 
řemeslného trhu na nádvoří cisterciáckého kláštera 
nabídne tradiční i netradiční řemesla, pouliční a lout-
ková divadla, kejklíře, provazochodkyni, historickou 
hudbu i soutěžní arénu dětem. Všestranné typy výstav 
jako železniční expozice, chovatelskou, fotografickou - 
Putovní kolíček, Bonsají, dřevěných plastik či keramic-
kých sošek a další najdete hned na několika místech ve 
městě. O hudební program se na klášterním náměstí 
po oba dva dny postarají oblíbení Regius Band a so-
botní večer pak obstarají Katapult Revival. Novinkou 
bude v letošním roce Pivní festival s hudbou i tancem 
v rodinném pivovaru Černý Orel. V Konventním 

chrámu Nanebevzetí P. Marie cisterciáckého kláštera 
budou probíhat Slavnostní poutní bohoslužby i kultur-
ní program ve formě koncertů. Sobotní ohňostroj od 
provozovatelů pouťových atrakcí na lunaparku nebude 
chybět.  (tz)

Prázdninová akce - děčínské Hopsárium
Využijte prázdninové akce, kterou momentálně na-

bízíme a vyzkoušejte s dětmi Hopsárium. Moderní 
zastřešené zábavní centrum, které lze nazvat světem 
rodinné zábavy. Rodiče se zde neuchylují do klidného 
prostředí kavárny (i když i tato možnost tu existuje), ale 
zapojují se do dětských her a dovádí se svými dětmi – 
většina atrakcí je totiž konstruována i pro dospělé. Mezi 
atrakce, které v Hopsáriu najdete, patří žralok, kterému 
se dá vlézt do tlamy, nafukovací loď, kopec, ze kterého 
se sjíždí na nafukovacích kruzích, dětská lezecká stěna 
nebo šest maxitrampolín. Zábavu i poučení hledejte 
na dopravním hřišti, ke kterému patří šlapací auta pro 
malé i velké. V Hopsáriu se dále nachází multifunkč-

ní hrací plocha pro míčové hry a velká prolézací věž se 
skluzavkami, míčky a různými překážkami. Maminky 
s malými dětmi jistě ocení ohrazený a velmi bezpečný 
svět pro batolata. Součástí Hopsária je i malá restaura-
ce. Díky spolupráci s děčínským zábavním centrem, lze 
nyní zakoupit v redakci měsíčníku REGIO vstupenky 
za výrazně zvýhodněnou cenu, která činí 100,- Kč. Plat-
nost poukázky je do 31. srpna 2016. Vstupenky lze za-
koupit v redakci REGIO v Teplicích, U Císařských lázní 
7. Tel. 417 534 206 a to v každý pracovní den od 8 do 15 
hodin a v pátek pak do 14 hodin.  (red)

Pozvánka na duchcovskou vyhlídkovou věž
Městské informační centrum Duchcov umožňuje 

zájemcům v letní sezóně vstup na Vyhlídkovou věž kos-
tela Církve československé husitské. Až do září je věž 
zpřístupněna vždy od úterý do neděle a to od 11 do 15 
hodin. Vstupné je symbolické a činí 20,- Kč, pro děti do 
15 let 10,- Kč. Vstupenky jsou k dostání přímo v kostele 
Církve československé husitské.  (red)

KOSMETIKA
(pracujeme se značkou Alcina)
Akce: Hydratační ošetření
•  podle potřeby: odlíčení, čistící 

masáž, soft peeling + hyaluron 
2.0 pleťový gel

•  masáž obličeje a dekoltu, maska 
podle typu pleti, hyaluron 2.0 
oční gel, krém podle typu pleti

Cena: 530 Kč (doba ošetření: 90 
minut)
Novinka: Oční kolagenové 
polštářky
•  hydratují a vyhlazují oční okolí
•  jsou vhodné pro unavené, stre-

sované a opuchlé oční partie

Kompletní nabídku, ceníky, novinky a aktuální slevy naleznete na www.sanatoriumeuropa.eu,
novinky a akce můžete sledovat také na FB Sanatorium Europa.

Slevy a novinky v Sanatoriu Europa
•  vhodné pro citlivé oční partie
Cena: 100 Kč
Ošetření citlivé pleti za akční 
cenu
•  prodlouženo do konce srpna 2016!
Cena: 420 Kč (doba ošetření: 90 
minut)

MANIKÚRA
Ošetření rukou přístrojem 
Hand Spa + úprava nehtů 
Shellac
(Hand Spa - ozonová regenerační 
koupel s fototerapií a okamžitým 
účinkem na pokožku rukou) 
Cena: 390 Kč (Běžná cena: 500 Kč)

50% sleva na dentální hygienu 
pro všechny nové pacienty.
 
Veškeré akční ceny platí i v přípa-
dě zakoupení poukazu na danou 
službu (poukaz na zlevněnou 
službu má platnost 3 měsíce, po-
ukaz na službu za běžnou cenu 
platí 12 měsíců).

Sanatoriu Europa

Pod Doubravkou 13
Teplice

Tel.:
603 501 306
417 532 672

e-mail:
info@sanatoriumeuropa.eu 

SanatoriumEuropa

Ošetření rukou přístrojem 
Hand Spa + manikúra P-shine
Cena: 350 Kč (Běžná cena: 440 Kč)

PEDIKÚRA
Po celý srpen k pedikúře (200 
Kč) peeling nohou ZDARMA
Do konce srpna stále platí akce 
pedikúra + shellac jen za 340 Kč

Stále v platnosti: 
Výhodné sezónní permanentky 
na přístrojové formování postavy 
a boj proti celulitidě (do 15. září)
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Nordic walking aneb „hůlkováním“ 
ke kondici v každém věku

Určitě jste je již v přírodě viděli kráčejí sviž-
ně a ladně a odrážejí se od holí. Všimli jste si 
že jejich chůze je jiná, dynamická až legrační 
a vy jen kroutíte nechápavě hlavou. Kdo je vi-
děl poprvé, usmívá se, kdo si „hůlkování“ vy-
zkoušel, usměje se také, ale z  jiného důvodu. 
Ví, že jsou to lidé, kteří se rozhodli praktikovat 
novodobý, funkční a čím dál více oblíbený po-
hyb Nordic walking. Je to dynamická chůze se 
speciálními holemi s  cílem zlepšení kondice. 
Je ideální disciplínou pro všechny věkové i vý-
konnostní kategorie a naučit se ji není obtížné. 
Velmi jednoduše a  šetrně si procvičujete celé 
tělo a zlepšujete tělesnou kondici. Je to přiro-
zený pohyb pro celé tělo a je to zábava. Z běžné 
chůze se tak stává díky správné technice vyso-
ce účinný kondiční trénink. Severská chůze je 
určena všem věkovým skupinám které hledají 
vhodnou pohybovou aktivitu. Má svou elegan-

ci v koordinovaném pohybu těla, je jednodu-
chý a funguje. Potřebujeme k tomu jen správné 
sportovní hole a  umění jak s  nimi zacházet. 
Pak už je to na nás, v jakém rytmu a jak často 
s hůlkami vyrazíme. Důležité je, že vyrazíme. 
A vyrážíme do přírody, která nám dává co po-
třebujeme, energii, inspiraci a relaxaci. Správ-
né hole dají našim krokům potřebný odpich, 
rytmus a  když na  to přijde a  máme na  to … 
můžeme si u chůze i povídat. 

Nordic walking je prostě sport vhodný pro 
všechny, provozuje se venku, v  kteroukoliv 
roční dobu, je finančně dostupný a  s  obrov-
ským přínosem pro zlepšení Vašeho zdraví 
a  kondice. S  hůlkami objevíte nový rozměr 
chůze a  technika je jednoduše zvládnutelná. 
V  „hůlkování“ má každý možnost si najít to 
své. Někdo bude vnímat hole jako oporu pro 
klidné vycházky, jiný trénink kondice, dal-
ší rozhýbání těla a  nastartování mysli před 
prací či vyvětrání a protažení po práci, nebo 
venčení Vašeho čtyřnohého kamaráda a vyrá-

žíme na delší výšlap do přírody. Jde více o tré-
nink kondice než pěší turistiku, se kterou je 
dnes u nás Nordic walking často zaměňován. 
Na  každý pád je to svobodný pohyb, který 
děláme venku na  čerstvém vzduchu nejlépe 
ve společnosti stejně naladěných lidí a může-
me do  toho společně „šlápnout“ s úsměvem, 
máme tady konečně sport pro všechny, proto-
že zátěž si každý určuje sám dle svých mož-
ností a schopností. 

Kde a jak vznikl Nordic walking 
Tento sport k nám přišel ze severu /proto se-

verská chůze/, z Finska, kdy již v 50. letech byl 
používán sportovci běžeckého lyžování, jako 
letní tréninková příprava sportovců. Od  tré-
ninku běžkařů k  masovému sportu došlo 
na začátku 90. let, když finský výrobce vyvinul 
novou hůlku ze směsi karbonu a sklolaminátu 
a  hůlky měly již nové poutko, které je hlavní 
změnou holí - odbourává trvalé napětí sval-
stva horních končetin a umožňuje nám odraz 
z hole. Do ČR přinesl tuto pohybovou aktivitu 
Mgr. Miroslav Mira v roce 2003 přímo z Fin-
ska a  prostřednictvím jeho originálního pro-
jektu Nordic walking point.

Jaké jsou tedy ty správné hole
Hole pro Nordic walking se nejčastěji zamě-

ňují za  turistické, které má většina lidí u  nás 
doma jako hole do  hor na  tůry. Správná hůl 
na Nordic walking by měla být lehká jako pír-
ko, pružná a výborně držet na ruce díky spe-
ciálnímu poutku, podobné jako na běžeckých 
holích. Na  materiálech záleží, chceme-li aby-
chom nás pohyb těšil, pořídíme si hole které 
obsahují karbon a hrot z tvrzené oceli.

Pojďte to zkusit 
Pojďte si „hůlky“ vyzkoušet pod vedením 

zkušené instruktorky tohoto sportu, které 
sport je celoživotní vášní a sama byla překva-

V  tomto článku bychom Vám rádi představili a  získali Vás pro novo-
dobou pohybovou aktivitu Nordic walking, česky řečeno severská chů-

ze … pro nás to bude jednoduše „hůlkování“ . Dozvíte se co to „správné 
hůlkování“ vůbec je, co není …, co přináší, pro koho to je vhodné, odkud 
k nám Nordic walking přišel, jaké hole jsou ty správné a to hlavní?? Kdy 

společně vyrazíme ochutnat kouzlo Nordic wal-
king, seznámit se se správnými holemi a vyzkoušet 
si „hůlkování“ se školenou instruktorkou Blankou 
Parpelovou. 

Do pohybu s
NORDIC WALKING
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pená, že tato „jiná“ chůze s holemi 
se kterou začala jako s vytrvalost-
ním tréninkem na trek do Nepálu 
ji začala bavit tak, že se rozhodla 
věnovat tomuto sportu víc a  pře-
dat i  Vám své zkušenosti. Říká, 
že je to příjemná závislost, nená-
ročný a  dokonalý pohyb v  příro-
dě, u  kterého ji nic nebolí, sport 
který dokáže oslovit každého a dá 
Vám plnou dávku energie a dobré 
nálady. Byla by ráda, kdyby i  Vás 
tento sport bavil minimálně jako 
ji a užili jste si ho naplno. Provede 
Vás základem správné techniky, 
poukáže a  odstraní chyby, poradí 
s  výběrem správných holí, vhod-
né obuvi a  oblečení a  bude Vás 
inspirovat co ještě vše se s holemi 
dá dělat a  jak je využít. Budeme 
se na Vás těšit v sobotu 27. srpna. 
2016 v 10.00 hodin a nebo ve 12.00 
hodin v  Teplicích na  parkovišti 
pod Doubravkou mezi tenisový-
mi kurty a  hotelem Panorama. 
Obejdeme si společně Doubrav-
ku, podle zájmu můžeme vyjít 
i na Doubravku, naučíme se správ-
nou techniku, s holemi si i zacvi-
číme a  společně si užijeme 90 
minut sobotního dopoledne. Co 
s sebou ??? nic, jen dobrou náladu, 
sportovní obuv a  oblečení, hůlky 
půjčíme. Zejména ohledně zápůjč-
ky hůlek je rezervace nutná buď 
na  telefonním čísle 608  435  931 
nebo přes mailovou adresu info@
nordicwalkingteplice.cz 

Přijďte si s námi vyzkoušet dy-
namickou chůzi s  holemi, obje-
vit nový rozměr chůze, která Vás 
bude bavit a rozpohybuje Vám celé 
tělo, zlepší držení těla a zapojí 90% 
svalů celého těla. Více informací 
můžete také získat na  webových 
stránkách nordicwalkingteplice.cz

Text: Blanka Parpelová
Foto: Nordic sports-Brno

www.nordicwalkingpoint.cz

TEPLICKÉ HŮLKOVÁNÍ
- nordic walking pod Doubravkou – pro začínající i pokročilé – 
v sobotu 27. srpna v 10:00 nebo ve 12:00 hodin na parkovišti 
u tenisových kurtů na Panoramě v Teplicích – Hůlky bezplatně 
zapůjčíme, ale nutná rezervace předem na tel. 608 435 931
nebo info@nordicwalkingteplice.cz
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Přišla jste tehdy jako čerstvá 
absolventka sama do cizího měs-
ta. Byly Vaše začátky snadné, 
když jste všechny blízké, kteří 
by Vás mohli podpořit, měla 
až na  Moravě, odkud pochází-
te? Jaké bylo přivykání na  život 
na severu Čech?

Rozdíl to určitě byl. Jako malá 
jsem vyrůstala na  Hané a  určitě 
si nemyslela, že budu žít na  dru-
hém konci republiky. Rodiče mne 
od  začátku ve  všem podporovali, 
i  když to znamenalo, že jsem ro-
dinné hnízdo opustila poměrně 
brzy. Na  housle jsem začala hrát 
v  Prostějově, kam jsem chodila 
do Lidové školy umění, po té jsem 
studovala Konzervatoř v  Brně 
a  pokračovala na  AMU v  Praze. 
Takže cestování ke  mně už tak 
nějak patří. A  začátky v  Tepli-

Mám ráda,
když mi život ladí…

Naďa Slavíčková přišla do  Teplic hned po  absolutoriu studia oboru housle 
na pražské AMU. Uspěla totiž v konkurzu na koncertního mistra Severočeské 

filharmonie Teplice, na  který se přihlásila v  pouhých pětadvaceti letech. Přestože 
původně neplánovala zakotvit na severu Čech, zůstala zde dalších více než dvacet 
let, úzce propojena jak s Teplicemi, tak se zdejším orchestrem.

cích? Určitě byly ovlivněny mým 
mládím. Tehdy jsem o  tom příliš 
nerozmýšlela. Radovala jsem se 
z  úspěšného konkurzu, z  nové 
zkušenosti, ale myslela si, že tu 
zůstanu tak tři, čtyři roky a  pak 
se uvidí. Měla jsem také možnost 
zůstat v  Praze. To je sice krásné 
město, ale na  mě s  moc rychlým 
životním stylem, tak jsem dala 
přednost městu trošku klidnější-
mu.

Život profesionálního hu-
debníka ale moc klid-

ný není. Zkoušky, 
koncerty, kratší 
i  delší zájezdy, 
t u z e m s k é , 
i  do  zahraničí. 
Navíc v  pozici 
mladého kon-

certního mistra 

Zjednodušeně řečeno koncert-
ním mistrem je v  orchestru tra-
dičně první hráč prvních houslí. 
Práce je to náročnější, a  to neje-
nom v  tom smyslu, že se na  tuto 
pozici vztahuje povinnost sólo-
vého hraní. Je třeba na sobě neu-
stále pracovat a  zdokonalovat se, 
i  po  těch letech. Obnáší to také 
práci, která není na první pohled 
tak vidět. V  první řadě úzkou 

Naďa Slavíčková,
koncertní mistr
Severočeské filharmonie

a  ještě k  tomu dívky, což dříve 
nebylo tak obvyklé.

Měla jsem velké štěstí, že mne 
tehdy orchestr dobře přijal, na-
vzdory mému věku a  zkušenos-
tem. Většinu tehdy tvořili starší 
muzikanti. Dnes je situace trošku 
odlišná a v orchestru máme i řadu 
šikovných mladých hudebníků. 
Mně tehdy bylo 25 let a  věkově 
jsem rozhodně nebyla mezi svý-
mi. Zpětně si uvědomuji tu velkou 
vstřícnost, které se mi dostalo, 
a  která mi umožnila dál na  sobě 
pracovat. 

Navíc jsem do  Teplic přišla 
v  roce 1989, kdy se spousta věcí 
začala hodně rychle měnit. Mimo 
jiné také životní prostředí, což pro 
mne rovněž bylo důležité. Vzpo-
mínám si, jak kolegové z orchest-
ru nevěřícně kroutili hlavou, když 
jsem jim popisovala své procházky 
hustou mlhou. Z Moravy jsem to-
tiž neznala inverzi a její dopady.

Od koncertního mistra se oče-
kává, že zvládne větší nároky 
a  zodpovědnost. Vy jste na  této 
pozici od začátku dodnes, to ur-
čitě není jednoduché.

spolupráci s  dirigenty, vedle toho 
jsem také členem umělecké rady, 
která je poradním orgánem pana 
ředitele ve věci dramaturgie a plá-
nů na  další sezónu, dále členem 
konkurzní komise při přijímání 
nových členů, připravuji party pro 
ostatní členy smyčcových skupin 
a tak dál. Je toho dost a je pravda, 
že s  odstupem let se sama sobě 
podivuji, s  jakou bezprostřednos-
tí a lehkostí jsem se tehdy do této 
role vrhla. Za to můžu poděkovat 
svému mládí.

Se Severočeskou filharmonií 
Teplice jste prožila velkou část 
svého profesního života. Ohlížíte 
se někdy do minulosti?

Určitě svého rozhodnutí nelituji. 
Je to práce, která mne naplňuje a ze 
které se dodnes raduji. Orchestr je 
složen z  vynikajících hudebníků 
a máme také štěstí na výborné di-
rigenty, kteří Severočeskou filhar-
monii za  poslední roky posunuli 
dále. Zmíním kanadského diri-
genta Charlese Olivieri-Munroa, 
který s  námi byl celých 16 let, 
teď je to italský dirigent Alfon-
so Scarano. Jejich zásluhou jsme 
koncertovali na různých význam-
ných místech nejenom v  Evropě. 
Uskutečnili jsme například velké 
turné po  Asii. Nečekala jsem, že 
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se někdy podívám do  Vietnamu, 
Kambodže, Malajsie nebo Brune-
je. Byla to opravdu velmi zajímavá 
zkušenost jak po hudební stránce, 
tak z hlediska cestovatelského. 

Vraťme se ale zpátky do  Tep-
lic. Vy také už více než dvacet let 
na  Konzervatoři Teplice připra-
vujete nové profesionální hous-
listy. To je asi poměrně odlišné 
od práce v orchestru. 

Je to tak. Učit jsem začala rok 
po svém příchodu do Teplic. Mu-
sím přiznat, že je to výborná kom-
binace, mladí lidé mají úplně jinou 
energii. Někdy se mi stává, že od-
cházím ze zkoušky s  filharmonií 
unavena, ale po příchodu do školy 
se to změní. Střídání těchto dvou 
profesí se krásně doplňuje a  já 
mám velkou radost, že řada mých 
studentů našla uplatnění. Ať už 
v  jiných orchestrech nebo právě 
v naší teplické filharmonii. Někte-
ří z nich se už sami stali pedagogy 
a učí mladé houslisty. 

Jaká je teď nálada v orchestru, 
když jsou už prázdniny? 

My nemáme prázdniny jako tře-

ba divadelníci. Skončila ale abo-
nentní sezóna, je letní provoz, kte-
rý je volnější. Koncerty nejsou tak 
náročné a i posluchači jsou trošku 
jiní, je mezi nimi více lázeňských 
hostů. Čeká nás ještě několik kon-
certů, které nejsou jen klasicky 
v koncertních sálech, ale i venku, 
letní období je pro to ideální. Teď 

například za sebou máme festival 
v Českém Krumlově, kam se každý 
rok velmi rádi vracíme. Mezi členy 
orchestru je znát, že je léto a že se 
těší na delší volno, které ale máme 
až od druhé poloviny srpna. 

Jak jste zmínila, sezóna filhar-
moniků není složena jen z  kon-
certů na domácím pódiu, ale také 

z  hostování po  České republice, 
i v zahraničí. Je důležité umět si 
rozvrhnout práci a  odpočinek, 
když přes rok v podstatě nemáte 
pevný režim?

Je to určitý životní rytmus, který 
máme všichni v orchestru společ-
ný. Určitě není snadný pro nás ani 
naše blízké. Já se těším na sluníč-
ko, táhne mě to do přírody, i když 
přiznávám, že nejsem zrovna plá-
žový typ a horké letní teploty mě 
spíš děsí. Přestože housle ke mně 
pevně patří, už od dob konzerva-
toře dodržuji pravidlo, že dva týd-
ny o  prázdninách jsou naprosté 
tabu. Potřebují si odpočinout ruce 
i hlava. Pak jsem schopná se toulat 
přírodou, teď nově s malým psím 
kamarádem Charliem. S  ním se 
často vracím právě na Moravu, kde 
je jeho původní domov. Mám ráda 
procházky Vysočinou, kde jsou 
lesy ještě takové, jaké mají být. Tě-
ším se, že budu mít čas na knížky, 
ale třeba i na sbírání hub. Vlastně 
se stále vracím domů, na Moravu, 
přestože mám Teplice ráda a  jsou 
dnes také mým domovem.

Děkovačka obecenstvu se Štefanem Margitou při závěrečném koncertu 
letošního Beethovenova festivalu
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Seriál dominantní budovy měst našeho kraje

Z  ulice Na  Schodech není ani 
znát, že za vysokou zdí, která le-
muje chodník, stojí honosná vila, 
která je od  roku 2005 zapsaná 
na seznam nemovitých památek. 
V letech 1887 – 1910 ji nechal po-
stavit jeden z předních ústeckých 
průmyslníků Carl Georg Wol-
furm. Výstavbu svého rodinného 
sídla zadal vídeňské architekto-
nické kanceláři Hanse Miksche 
a Juliana Niedzielskiho, populár-
ních architektů, kterým výstav-
bu svých vil svěřili mimo jiné 
ústečtí uhlobaroni Weinmann 
a  Petschek, nebo ředitel ústecké 
chemičky Schaffner. Při projek-
tování vily pro C.G. Wolfruma 
se Miksch a  Niedzielski museli 
vyrovnat se svažitým pozemkem. 
Z  komplikace se jim podařilo 
udělat tak výhodu. Čtyřpodlažní 
budovu se suterénními garážemi 
zasadili do  hmoty svahu tak, že 
jedno z podlaží je částečné sute-
rénní, hlavní část vily obehnali 
širokou terasou, kterou s níže po-
loženým terénem spojuje dvou-
ramenné točité schodiště. Při 
pohledu ze spodu tak vila působí 
opravdu majestátně. Její styl je 
historizující. Účinek ještě umoc-
ňuje historizující fasáda ozdobe-
ná římsami, balustrádami, arkýři 
a věžičkami. 

Interiér, který vyrazí dech
Ještě více než vnější podobou 

Wolfrumovy vily bývají návštěv-
níci uchváceni jejím interiérem. 
I když její původní obyvatelé tu už 
více než 70 let nežijí, jejich bohat-
ství a  luxusní životní styl je dod-
nes znát. Haly přízemní a prvního 
nadzemního podlaží jsou oblože-
né umělým mramorem, spojuje je 
reprezentativní schodiště osvětlo-
vané velikým vitrážovým oknem 
s motivem horské krajiny. Podob-
né sklo s  malovanými motivy je 
vsazené do  stropu honosné haly 
v  prvním patře. K  chloubám vily 
patří také místnost s  dřevěným 

kazetovým stropem a  původními 
příborníky, nebo pokoj s pseudo-
rokokovým obložením. Po rodině 
Wolfrumových se tu dochovala 
také například mramorová umy-
vadla, zrcadla, anebo půvabné 
kachličky s  motivem bodláků 
na toaletách. Nádheru vily podtr-
huje také rozlehlá zahrada s umě-
lou jeskyní, bazénkem a  bronzo-
vou soškou boha Baccha jedoucím 
na  gepardovi. Kdysi byla zahrada 
vily mnohem větší než dnes a hlí-
daly ji dvě vrátnice o  rozloze so-
lidního rodinného domu. Dnes už 
tyto vrátnice k vile nepatří a jedna 
z nich skutečně slouží jako rodin-
ný dům. 

Wolfrumova vila

Český rozhlas jako dobrý 
správce 

Rodina Wolfrumů žila ve  vile 
v  ulici Na  Schodech až do  roku 
1945, kdy musela odejít do odsu-
nu. Podle dobových fotografií pak 
ve  vile krátce úřadovali sovětští 
vojáci. Už na Vánoce roku 1945 se 
ale do vily nastěhoval ústecký roz-
hlas, který začal vysílat v prvních 
dnech po květnovém osvobození. 

Vystoupat strmou ústeckou ulicí Na Schodech k Wolfrumově vile znamená trochu 
se zapotit, trochu se zadýchat, ale stojí to za to. Wolfrumova vila je určitě jednou 
z nejkrásnějších budov na Ústecku. 

Okno nad schodištěm upoutá 
pozornost každého

Zahradu vily zdobí bronzový 
Bacchus.

Nejprve z  bunkru v  Mariánské 
skále, později z  podkrovní míst-
nosti v  budově spořitelny. Žádný 
z  těchto prostorů potřebám stále 
se rozrůstajícího rozhlasu nestačil 
a  tak byla rozhlasákům přidělena 
Wolfrumova vila. A  dlužno říct, 
že zaplaťpánbůh. S  největší prav-
děpodobností je právě zásluhou 
rozhlasu, že se vila a  její zařízení 
dochovaly v  tak výborném stavu. 
Pokud by v  domě úřadoval třeba 
sekretariát Strany nebo armáda, 
těžko by v  něm zůstali všichni ti 
andělíčci, původní nábytek, nebo 
německé nápisy „frei“ a  „besetzt“ 
na  dveřích toalet. Rozhlas síd-
lí v  budově dodnes a  rozhlasáci 
jsou na  ni jaksepatří hrdi. Rádi 
připomínají třeba vpád okupač-
ních armád v srpnu 1968, kdy byl 
ústecký rozhlas i díky svému sídlu 
nejdéle svobodně vysílající stanicí 
v  Československu. Zatímco jiné 
stanice okupanti během krátké 
doby obsadili, ústecký rozhlas 
skrytý za vysokou zdí a stromy se 
jim dlouho nedařilo najít. Šikovní 
technici tak měli čas propojit ús-
tecké svobodné vysílání do  celé 
země i do zahraničí.

Budova Českého rozhlasu Sever
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Přijďte se podívat!
Wolfrumovu vilu si můžete pro-

hlédnout i vy. Český rozhlas Sever 
tu pravidelně pořádá Dny otevře-
ných dveří, připomíná jeho ředitel 
Milan Knotek: „V naší krásné bu-
dově pořádáme celý rok prohlídky 
pro spolky turistů, kluby seniorů 
a  další skupiny, které projeví zá-
jem. Prohlídky jsou spojeny s  ob-
čerstvením a  krátkou besedou se 
mnou jako s ředitelem stanice. Hi-
tem letošního léta v  našem areálu 
bude nepochybně shakespearovský 
týden Činoherního studia v  Ústí 

nad Labem, tedy série několika 
divadelních představení pod širým 
nebem ve  dnech 23. – 28. srpna. 
V květnu nás mohou lidé navštívit 
v rámci Dne otevřených dveří nebo 
čajového festivalu.“ Pokud se vám 
do Wolfrumovy vily nepodaří do-
stat, v dohledné době ji budete mít 
možnost vidět v seriálu České tele-
vize Já, Mattoni. 

Adresa:
ČRo Sever
Na Schodech 1601/10
Ústí nad Labem
50.6636564N, 14.0422125E

Z Wolfrumovy vily je jeden z nejkrásnějších výhledů na Ústí nad Labem

Wolfrumova vila z Ptačí perspektivy

Wolfrumové
Stavebník vily Carl Friedrich Wolfrum byl nejstarším synem vý-

znamného podnikatele a předního muže české politiky 2. polovi-
ny 19. století Georga Carla Wolfruma. G.C. Wolfrum byl textilním 
podnikatelem, patřila mu tkalcovna v Předlicích. Později se stal také 
prezidentem ústecko-teplické dráhy a založil a vlastnil významné 
místní noviny – Aussiger Anzeiger. Jeho synové(mezi nimi i Carl 
Friedrich) v jeho podnikání úspěšně pokračovali. Založili Bankovní 
závod, ovládli lihovary, drožďárny a likérky v Krásném Březně, Ústí 
a Teplicích a pivovar ve Velkém Březně. Kromě toho se angažovali 
také v chemickém průmyslu a pojišťovnictví. 

Požadujeme:
• základy PC
• časová fl exibilita
• spolehlivost
• manuální zručnost
• čistý rejstřík
• dlouhodobá spolupráce
• nástup ihned
• fyzická zdatnost

Místo výkonu práce:
• Ústí nad Labem 
• Teplice 
• Krupka
• Děčín

Nabízíme:
•  odpovídající mzda 

s možností osobního 
ohodnocení až do výše 
dvojnásobku hrubé mzdy

•  možnost kariérního růstu 
v bankovním sektoru

Požadavky:
•  minimálně SOU vzdělání 
•  uživatelská znalost PC
•  předchozí zkušenosti z call 

centra vítány

Pracovní náplň: 
•  vyřizování příchozích 

hovorů a nabídka 
aktuálních služeb banky 
(nejedná se o aktivní 
oslovení)

•  obsluha zákaznické linky 
v call centru, přímo pod 
značkou jedné z největších 
bank

Místo výkonu práce:
Teplice

pozice 
ve výrobě

pozice 
v call centru

Nabíráme do výrobní společnosti – zajímavé 
platové ohodnocení, možnost brigády nebo 
hlavní pracovní poměr.

Nově otevřené pozice v call centru.
Pracuj jako Telefonní bankéř!

Navštivte nás v kanceláři v Ústí nad Labem 
na Mírovém náměstí 37.
Napište nám na pavlina.vitova@randstad.cz 
nebo zavolejte 778 544 338.

Zaujala vás nabídka? Napište nám nebo zavolejte!
Tereza Heřmanová: 778 705 205 
tereza.hermanova@randstad.czJsme sehraný tým a práci vám najdeme raz dva!

NOVÉ 

POZICE!

Inzerce-Call+Vyroba-192x129.indd   1 27.6.16   16:25
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 „Nejvíce je sestava využívána k vy-
šetření onemocnění slinivky, vyšetření 
umožňuje podrobnou diagnostiku zá-
nětů a  nádorů, dalších cystických lézí 
slinivky, onemocnění jater, žlučových 
cest, lézí žaludku a  jícnu. Výhodou 
tohoto vyšetření je, že se mohou odebí-
rat vzorky tenkou jehlou, které se dále 
posílají na  cytologické či histologické 
vyšetření a  výsledek může určit další 
postup léčby pacienta – zda se jedná 
o benigní nebo nádorové - maligní one-
mocnění. Od začátku roku spolupracu-
jeme s doc. MUDr. Janem Martínkem, 
Ph.D., z  pražského Institutu klinické 
a  experimentální medicíny,“ říká pri-
mář Interního oddělení II, Krajské 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, 
o. z., MUDr. Ladislav Hadraba.

Co si od jeho návštěv slibujete?
Jako ke  každému speciálnímu vy-

šetření, je i  k  tomuto potřeba jistá 
erudice, daná zkušeností a množstvím 
provedených výkonů, osvědčená 
funkční licencí. Jinými slovy je nutný 
certifikát, abychom zde mohli toto vy-
šetření provádět a  mohlo být násled-
ně propláceno zdravotní pojišťovnou. 
Pan docent vyšetření provádí a zašti-
ťuje svou licencí. Přitom nás jako ško-
litel učí, abychom v budoucnu mohli 
vyšetření provádět sami.

Kam museli pacienti před poříze-
ním přístrojů jezdit?

V  rámci Krajské zdravotní, a. s., 
bylo toto vyšetření prováděno pou-
ze na  gastroenterologickém oddělení 
v ústecké Masarykově nemocnici, ale 
kapacitně a  dlouhými objednacími 
termíny nesplňovalo naše představy. 
Je to pochopitelné, region je velký 
a tomu odpovídá množství pacientů.

Kolik pacientů jste v Teplicích za-
tím vyšetřili?

Vyšetření provádíme v součinnosti 
s  panem docentem od  začátku letoš-
ního roku dvakrát třikrát měsíčně, 
eventuálně dle potřeby našich paci-
entů i  vícekrát. Naplníme tím potře-
bu tohoto vyšetření u  pacientů, kteří 
spadají do  teplického regionu a které 
ošetřujeme na  našem oddělení a  dál 
sledujeme v gastroporadně.

Jak vyšetření na  souboru nových 
přístrojů probíhá, jaký je postup?

Jde o  kombinované vyšetření, en-
doskopické a ultrazvukové. Zčásti lze 
vyšetření připodobnit ke  známější 
gastroskopii. Před výkonem podáme 
pacientovi, kterému zajistíme žilní 
přístup, tlumící látky, aby vyšetření 
zvládl a  probíhalo v  klidu. Vyšetření 
trvá od 20 do 40 minut. Velkou výho-
dou je, že se během něj mohou odebí-
rat vzorky. Vzorky pak putují na histo-
logické a cytologické vyšetření. Jestliže 
se odebírají vzorky, pacient zůstává 
na lůžkovém oddělení, na lůžkové čás-
ti Interny II, abychom předešli a včas 
odhalili možné komplikace. Těchto 
případů však bývá minimální počet 
a  komplikace jsou lehké. Od  ledna 
letošního roku, kdy toto vyšetření 
provádíme, byli zatím všichni pacienti 
v pořádku.

Jestliže vzorky odebrat není potře-
ba, za  jak dlouho sedativa odeznějí 
a pacient může jít domů?

Po endoskopickém vyšetření je sle-
dován pacient na expektačním, dospá-
vacím lůžku, kde je pod dozorem sest-
ry. Po odeznění sedace po půlhodině 
- hodině může odejít s  doprovodem 
domů. Čas je individuální – podle 
toho, jak je sedace hluboká, záleží 
i na věku a celkovém stavu pacienta..

Podle doc. MUDr. Jana Martínka, 
Ph.D.  je zaškolování gastroenterolo-
gických specialistů pro endosonogra-
fii dlouhodobějším úkolem.

Jaká jsou jeho největší úskalí?
Kombinace endoskopie a  ultra-

zvuku je jedno z nejtěžších endosko-
pických vyšetření k  tomu, aby se ho 

člověk dobře naučil. Ultrazvukové 
obrázky pořizované z oblasti žaludku, 
dvanáctníku, jsou zcela jiné, než jsme 
zvyklí z běžného ultrazvuku. A nasta-
vit polohy, zobrazit orgány a  poznat 
patologii, tedy jestli jde či nejde o ná-
dor, je nejsložitější. Naučit se to trvá 
několik let, ne tak rychle jako u běžné 
gastroskopie. Největší úskalí? Pokud 
lékař není vyškolen, má velkou chy-
bovost v  hodnocení nálezů. Kromě 
určení, zda je či není nádor zhoubný, 
rozhodujeme, jestli ho lze operovat, 
nebo je tak rozsáhlý, že k operaci už 
přistoupit nelze. Aby vaše hodnoce-
ní bylo spolehlivé, musíte být velmi 
zkušený.

Jak dlouho je potřeba školit?
Záleží na  tom, jak často lékař vy-

šetřuje. Toto vyšetření se nedělá tak 
často jako kolonoskopie nebo gastro-
skopie, protože se provádí jen u indi-
kovaných pacientů. Může trvat rok 
i  déle, než si je specialista opravdu 
jistý. K  diagnostice totiž přistupuje 
terapie – endosonografie umožňuje 
léčebné zákroky. Umožňuje odběr 
vzorků jehlou ze slinivky, drenáže 
do  jater, různých dutin. To všechno 
se učí postupně: diagnostika, odběr 
tkáně, terapeutické procedury. Celý 
proces je završen získáním licence, 
kdy odpovědnost za  výsledky lékař 
přebírá už sám.

Jaká je v České republice dostup-
nost endosonografického vyšetření?

V  Česku je k  dispozici zhruba 
ve čtyřiceti nemocnicích. To je hod-
ně, protože na počet obyvatel máme 
možná největší počet endosonografií 
v Evropě. Což má svoje výhody i ne-
výhody. V  prvním případě je to do-
stupnost vyšetření, na  druhé straně 
hodnocení lékařem nemusí být při 
takovém množství pracovišť spolehli-
vé. Teplice jsou ale svým významem 
tak velkým městem a  regionem, že 
toto vyšetření v něm své místo určitě 
má.

Foto: Krajská zdravotní, a. s.

V roce 2015 získala teplická nemocnice z projektu Regionálního operačního programu Severozápad „Doplnění 
a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť Krajské zdravotní, a. s.“ nové pří-

stroje pro Interní oddělení II zaměřené na gastroenterologii a hepatologii. Z uvolněných prostředků došlo k poříze-
ní endosonografické sestavy čítající endoskopickou věž, ultrazvukový systém a dva kusy endosonografických video-
gastroskopů - s  linearní a radialní sondou. Dále byla pořízena druhá endoskopická věž včetně videokolonoskopu 
a videogastroskopu. Kupní cena včetně DPH přesáhla 10 milionů korun, poskytnutá dotace činila 85 %, tedy více než 8,5 milionu korun. 
Zbývajících 15 %, přibližně 1,5 milionu korun, pokryla Krajská zdravotní, a. s., z navýšení svého základního jmění Ústeckým krajem, 
který je jediným akcionářem společnosti.

V teplické nemocnici
se učí vyšetřovat pomocí

endosonografie

Docent Jan Martínek z pražského IKEMu (na snímku vlevo) a primář interního oddělení 
teplické nemocnice Ladislav Hadraba během vyšetření pacienta pomocí nových přístrojů.
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MĚSTSKÝ KROS / BĚH SE PSEM  ∞  TRASY 7KM / 14KM / 21KM

PARTNEŘI ZÁVODU:



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

28. srpna od 11.00 a 18.00 hodin
 GRAND PRIX TEPLICE 2016
  13. ročník otevřené soutěže ve  standard-

ních a latinsko-amerických tancích. 

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

3. srpna od 16.00 hodin 
 TANČÍME NA TERASE S PLECHOVANKOU
  Nejmenší profesionální dechovka z Litomě-

řic s kapelníkem Dušanem Barvou.
10. srpna od 16.00 hodin 
 TANČÍME NA TERASE S REGIUS BANDEM
 Známá kapela zpěvačky Jitky Dolejšové.
11. srpna od 19.00 hodin
 OPERNÍ GALA
  Operní koncert skládající se ze třÍ stěžejních 

operních děl Wolfganga Amadea Mozarta.
17. srpna od 16.00 hodin
 TANČÍME NA TERASE S VABANK
  Kapela má rozsáhlý český i zahraniční reper-

toár, který je určený všem věkovým katego-
riím.

24. srpna od 16.00 hodin
 TANČÍME NA TERASE S BRASS BOMBERS
  Kapela hraje k  poslechu i  tanci různorodý 

repertoár od dechové po populární a taneč-
ní hudbu.

31. srpna od 16.00 hodin 
 TANČÍME NA TERASE S DOUBRAVANKOU
 Populární dechový orchestr z Teplic. 
5. září v 19.00 hodin
 LUCIE VONDRÁČKOVÁ a VOKOBERE
 Manner - Kousek štěstí TOUR 2016
  Zcela exkluzivní akustické turné se skupi-

nou VOKOBERE.
22. září v 19.00 hodin
 JOŽKA ČERNÝ 
 70 LET NA JEVIŠTI
  Jeden z  nejznámějších moravských zpěvá-

ků lidových písní, který je označován za je-
jich krále.

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

1.-3. srpna od 17.30 hodin
 KROTITELÉ DUCHŮ
 Akční / Komedie / Sci-Fi. USA / 2016.
1.-2. srpna od od 20.00 hodin
 SEZN@MKA
 Komedie. Česko / 2016.
3. srpna od od 20.00 hodin 
 HUMR
  Romantický / Sci-Fi / Thriller.
4. srpna od 17.30 hodin 
 BŮH TI ŽEHNEJ OZZY OSBOURNE
  USA / 2016. 
4. srpna od od 20.00 hodin 
 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
  Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi.
5. a 7. srpna od 17.30 hodin 
 NEŽ JSEM TĚ POZNALA
 Drama / Romantický. USA / 2016.
5. srpna od od 21.00 hodin
 PADESÁTKA
 Komedie. Česko / 2015.
6. srpna od 13.30 a 7. srpna od 10.00 a 13.30 h.
 HLEDÁ SE DORY
  Animovaný / Dobrodružný / Komedie.
6.-7. srpna od 15.30 hodin
8.-10. srpna od 17.30 hodin 
 DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
 Animovaný / Komedie. USA / 2016.
6. srpna od 17.30 a 7. srpna od 20.00 hodin
 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
  Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi.
6. srpna od 21.00 hodin
 MIMONI
  Animovaný / Komedie / Rodinný. USA.
8.-9. srpna od 20.00 hodin 
 JULIETA
 Drama. Španělsko / 2016.

10. srpna od od 20.00 hodin 
 PTÁCI A LIDÉ
  Drama / Romantický / Fantasy. Francie.
11. srpna od 17.30 hodin  
 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
  Animovaný / Komedie / Rodinný. USA.
11. a 14.-16. srpna od 20.00 hodin  
 MĚLČINY
 Drama / Thriller / Horor. USA / 2016.
12. srpna od 20.00 hodin 
 REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
  Dobrodružný / Drama / Western. USA.
12. a 15.-17. srpna od 17.30 hodin
13.-14. srpna od 13.30 a 15.30 hodin 
 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
  Animovaný / Komedie / Rodinný. USA.
13.-14. srpna od 17.30 hodin  
 SEZN@MKA
13. srpna od 20.00 hodin 
 JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
14. srpna od 10.00 hodin
 ANGRY BIRDS VE FILMU
  Animovaný / Dobrodružný / Komedie.
17. srpna od 20.00 hodin 
 INTERVIEW
18.-19. a 22.-24. srpna od 17.30 hodin
20. srpna od 15.30 a 17.30 hodin
21. srpna od 13.30, 15.30 a 17.30 hodin
 STRAŠIDLA
 Rodinný / Komedie / Pohádka. Česko / 2016.
18. a 21.-23. srpna od 20.00 hodin
 STAR TREK: DO NEZNÁMA
 Sci-Fi / Dobrodružný / Akční. USA / 2016
19. srpna od 21.00 hodin 
 HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
20. srpna od 13.30 a 21. srpna od 10.00 hodin
 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
  Animovaný / Komedie / Rodinný. USA.
20. srpna od 19.45 hodin 
 KŘÁP
 Koncert country a bluegrassové kapely.
20. srpna od 21.00 hodin 
 OSM HROZNÝCH

 Western. USA / 2015.
24.  srpna od 20.00 hodin
 DALEKO OD LIDÍ
 Drama / Válečný / Western. Francie / 2014.
25.-28. srpna od 17.30 hodin
 BOŽSKÁ FLORENCE
  Životopisný / Komedie / Drama USA / VB.
25.-30. srpna od 20.00 hodin 
 BUCHTY A KLOBÁSY
 Animovaný / Komedie. USA / 2016.
26. srpna od 21.00 hodin
 GIACOMO - ŽIVÁ LEGENDA
 Česko / 2016.
27.-28. srpna od 13.30 a 15.30 hodin
 MŮJ KAMARÁD DRAK
 Rodinný / Dobrodružný. USA / 2016.
27. srpna od 21.00 hodin
 TEORIE TYGRA
  Road movie / Komedie / Drama. Česko.
28. srpna od 10.00 hodin
 STRAŠIDLA
 Rodinný / Komedie / Pohádka. Česko / 2016.
29.-31. srpna od 17.30 hodin 
 BEN HUR
  Dobrodružný / Drama / Historický. USA.
31. srpna od 20.00 hodin 
 HASTA LA VISTA!
  Drama / Komedie / Road movie. Belgie.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Zámecké náměstí 14, tel.: 417 537 869

VÝSTAVY
JÍZDÁRNA - do 30. října
 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY 
 ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ 
  Jedinečná výstava uměleckých děl, umělec-

kořemeslných artefaktů a kulturně-historic-
kých a  archivních dokumentů, spojených 
s  vládou Lucemburků v  severozápadních 
Čechách.

I. a II. VÝSTAVNÍ MÍSTNOST - do 4. září
 DRÁTENÍKŮV ROK
  Výstava prezentuje výrobky Cechu česko-

-moravských uměleckých dráteníků, jejichž 
díla doplňují historické nádoby opatřené 
drátenickou technikou.

III. VÝSTAVNÍ MÍSTNOST - do 30. října
 PYTLÁK A JEHO ZBRAŇ
  Výstava pytláckých zbraní sběratele Milana 

Hlásenského představuje historický vývoj 
chladných i palných zbraní.

EXPONÁT MĚSÍCE SRPEN
 SAMURAJSKÝ MEČ
  Exponátem měsíce srpna je samurajský 

meč – katana a samurajská dýka – tantó. 
EXPONÁT V EXPOZICI
 FRAGMENT OLOVĚNÉ PEČETI PAPEŽE
 ALEXANDRA IV. (1254-1261)
  V románské expozici je krátkodobě vystave-

na vzácná pečeť se jménem papeže a podo-
biznami apoštolů Petra a Pavla. 

MUZEUM V NC FONTÁNA
 HISTORIE LÁZEŇSTVÍ V TEPLICÍCH
  O historii lázeňství, prezentující sbírky tep-

lického muzea, kterou najdete v  1. patře 
Nákupního centra Fontána.

ROMÁNSKÁ EXPOZICE
 PO STOPÁCH ZANIKLÉHO KLÁŠTERA
 V TEPLICÍCH
  Vchod z parku od dolního zámeckého ryb-

níka. 

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM:

PLANETÁRIUM: 
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI
3. srpna v 19.00 hodin
 SRPNOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
7. srpna ve 14.00 hodin
 Pohádka PRINC STŘELEC
7. srpna v 19.00 hodin
 SRPNOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
10. srpna v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + GALAXIE
14. srpna ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
14. srpna v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + SLUNCE A ČLOVĚK
17. srpna v 19.00 hodin
 ČLOVĚK NA MĚSÍCI
21. srpna ve 14.00 hodin
 PODIVNÁ POHÁDKA
21. srpna v 19.00 hodin
 ČLOVĚK NA MĚSÍCI
24. srpna v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + HVĚZDNÝ VESMÍR
28. srpna ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
28. srpna v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + HVĚZDY 
 – VZNIK, VÝVOJ A ZÁNIK
31. srpna v 19.00 hodin
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ

HVĚZDÁRNA:
OTEVŘENA KAŽDÝ ČTVRTEK, PÁTEK A SOBOTU 
DENNÍ POZOROVÁNÍ: 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: 22:00, 23:00

CAFÉ NOBEL:
  Další setkání se zajímavým tématem a  za-

jímavou osobností vědy se uskuteční 
na teplické hvězdárně 16. 8. 2016 od 18.00. 
Přednášet přijede pan RNDr. Hynek Adámek 
a téma zní Češi v Antarktidě.

TEPLICE

TEPLICKÉ HŮLKOVÁNÍ
Nordic walking pod Doubravkou – pro 

začínající i pokročilé – v sobotu 27. srpna 
v 10:00 nebo ve 12:00 hodin na parkovišti 
u tenisových kurtů na Panoramě v Teplicích. 
Hůlky bezplatně zapůjčíme, ale nutná rezervace 

předem na tel. 608 435 931
nebo info@nordicwalkingteplice.cz

Golfový balíček
- ubytování ZDARMA 
Golf Resort Barbora a.s. ve spolupráci 
s Hotelem Prince de Ligne s.r.o. nabízí:
  jedenkrát ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 

hotelu Prince de Ligne v Teplicích ZDARMA
  dvakrát dvě denní greenfee dvě osoby 

pro první a pro druhý hrací den na 18ti 
jamkovém golfovém hřišti Golf Resort 
Barbora, tj. 4x 990 Kč cena celkem 3.960 Kč

  doprava z hotelu na hřiště a zpět nonstop 
ZDARMA 

*  Ostatní produkty dle katalogových cen Barbora GC spolku 
a Hotelu Prince de Ligne s.r.o.

*  Při větším počtu hráčů nebo při větším počtu hracích dnů, 
možnost dojednání individuální slevy na telefonním čísle 
603 542 270 nebo emailu: barboragolf@gmail.com

   (paní Pavlína Lázničková).
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LETNÍ DIGITÁLNÍ
KINO KYSELKA
BÍLINA  
TEL. 775 601 266

4. srpna ve 21.30 hodin
 UČITELKA 
5. srpna ve 21.30 hodin
 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
6. srpna ve 21.30 hodin
 SEZNAMKA
11. srpna ve 21.30 hodin
 LEGENDA O TARZANOVI 
12. srpna ve 21.30 hodin
 MĚLČINY
13. srpna ve 21.30 hodin
 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 

18. srpna ve 21.30 hodin
 STRAŠIDLA
20. srpna ve 21.30 hodin
 STAR TREK: DO NEZNÁMA
25. srpna ve 21.30 hodin
 LUCIE PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY
26. srpna ve 21.30 hodin
 STRAŠIDLA
27. srpna ve 21.30 hodin
 BEN HUR

Podrobněji na www.kcbilina.cz
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KULTURNÍ CENTRUM
6. srpna v 19.30 hodin - Dům kultury 
 RŮŽE OD CASANOVY
  19. ročník pěvecké soutěže neprofesionál-

ních zpěváků milostné písně. 
24. srpna v 16.00 hodin - Městský hřbitov
 PIETNÍ AKT
  Pietní akt k uctění památky amerických let-

ců, sestřelených nad dolem Alexander.
27. srpna v 18.00 hodin - Valdštejnský sál
 CASANOVA SE ŽENÍ
  Hledá se nevěsta. Povede se oženit záletní-

ka a svůdce Giacoma Casanovu? Koncertní 
představení s tanečním vystoupením. 

4. září
 LET’S GO! 
  Koncert mezinárodní hudební skupiny a 

cappella, která zpívá výhradně americké spi-
rituály. 

KINO 
23.-24. srpna v 19.00 hodin
 STAR TREK: DO NEZNÁMA
  Akční / Sci-fi / USA. 
25. srpna v 10.00 hodin
 PADESÁTKA BioSenio 
  Komedie / ČR. 
25. srpna v 17.00 hodin 
 STRAŠIDLA 
  Rodinná komedie / ČR.  
28. srpna v 17.00 hodin
 MŮJ KAMARÁD DRAK
  Rodinný / Dobrodružný / USA.  
30. srpna v 19.00 hodin
 SEZNAMKA 
  Komedie / ČR.  
31. srpna v 19.00 hodin
 STAR TREK: DO NEZNÁMA 
 Akční / Sci-fi / USA. 
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
28. srpna v 15.00 hodin
 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
  Rodinná komedie / USA.  
 

LETNÍ KINO KOUPALIŠTĚ
5. srpna v 21.00 hodin 
 LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY 
  Dokumentární / Hudební / ČR. 

6. srpna v 21.00 hodin
 TEORIE TYGRA 
  Komedie / Road movie / Drama / ČR. 
12. srpna v 21.00 hodin
 MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ 
  Akční / Thriller / USA.  
13. srpna v 21.00 hodin
 SEZNAMKA 
  Komedie / ČR.  
19. srpna v 21.00 hodin
 AVENGERS: AGE OF ULTRON 
  Akční / Dobrodružn USA. 
20. srpna v 21.00 hodin
 JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
  Komedie / ČR.  
26. srpna v 21.00 hodin
 BOHOVÉ EGYPTA 
  Dobrodružný / Fantasy / Akční / USA.  
27. srpna v 21.00 hodin
 DVOJNÍCI 
  Komedie / ČR. 

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA 
19. srpna v 18.00 hodin
 REVIVAL FEST 2016
  Koncert kapel MOTÖRHEAD TRIBUTE BAND 

REVIVAL, Wanastowi Vjecy Revival, OZZY 
OSBOURNE REVIVAL PRAHA, PILSEN QUEEN 
TRIBUTE BAND REVIVAL.

ALTÁN - AREÁL LÁZNÍ KYSELKA
11. srpna v 16.00 hodin
 O NEJASNÉ PRINCEZNĚ
  Veselá hraná pohádka pro děti, účinkují her-

ci z divadla KRABICE Teplice.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
4.-28. srpna
 VÝSTAVA OBRAZŮ VÝTVARNÍKŮ ČR
 MALÍŘSKÝ PLENÉR BÍLINA 2016

Každou neděli od 15 hodin
restaurace Na Střelnici, Krupka - Bohosudov
 SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE
28. srpna od 14 hodin - areál hradu Krupka
 PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY
28. srpna od 13 hodin a od 17 hodin

areál hradu Krupka
 ZAHÁJENÍ „LÉTA S DIVADLEM  
 V KRUPCE“
 od 13 hodin uvidíte pohádku
 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
  v podání divadelního souboru BezeVšeho 

Postoloprty
a od 17 hodin hru
 DÍFČÍ VÁLKA
 v podání Divadelního souboru Kadaň. 

KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most 

PRÁZDNINOVÁ PROMÍTÁNÍ
4.-5. srpna v 15.00 hodin - Kosmos Maxi
 DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 
11.-12. srpna v 15.00 hodin - Kosmos Maxi
 HLEDÁ SE DORY 
18.-21. srpna v 15.00 hodin - Kosmos Maxi
 STRAŠIDLA 
VELKÝ SÁL MAXI

1.-3. srpna v 17.30 hodin
 SEZN@MKA
1.-3. srpna ve 20.00 hodin
 JASON BOURNE
4.-5. srpna v 15.00 hodin
 DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
4.-7. srpna v 17.30 hodin
 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
4.-7. srpna ve 20.00 hodin
 MONTENEGRO
6.-7.  srpna v 15.00 hodin
 KROTITELÉ DUCHŮ 
8.-10. srpna v 17.30 hodin
 NEŽ JSEM TĚ POZNALA
8.-10. srpna ve 20.00 hodin
 SEZN@MKA
11.-12. 8.  srpna v 15.00 hodin
 HLEDÁ SE DORY
11.-17.  srpna v 17.30 hodin
13.-14. 8.  srpna v 15.00 hodin
 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
11.-14. srpna ve 20.00 hodin
 MĚLČINY
15.-17. srpna ve 20.00 hodin
 MATKY NA TAHU
18.-24.  srpna v 17.30 hodin
18.-21. 8.  srpna v 15.00 hodin
 STRAŠIDLA
18.-20. a 22.-24. srpna ve 20.00 hodin
 STAR TREK: DO NEZNÁMA
21. 8. srpna ve 20.00 hodin
 STARCI NA CHMELU 
25.-28. 8.  srpna v 15.00 hodin
29.-31.  srpna v 17.30 hodin
 MŮJ KAMARÁD DRAK
25.-28.  srpna v 17.30 hodin
 BEN HUR
25.-28. 8. srpna ve 20.00 hodin
 TÝPCI A ZBRANĚ
29.-31. 8. srpna ve 20.00 hodin
 SEZN@MKA
1.-4. a 5.-7.  září v 17.30 hodin
3.-4.  září v 15.00 hodin0 
 OBR DOBR
1.-4.  září ve 20.00 hodin
 TAXI 121

MIDI
4.-10. srpna v 19.00 hodin
 ŠPEKOUN
11.-17.  srpna v 19.00 hodin
 LÍNÁ ZÁTOKA
18.-24.  srpna v 19.00 hodin
 SATISFAKCE 1720
25.-31. srpna v 19.00 hodin
 KOMORNÁ
1.-7. září v 19.00 hodin
 PSÍ SRDCE 

DUCHCOV

BÍLINA

KRUPKA

MOST



Vážení luštitelé, máme tu prázdninové vydání a s ním nového sponzora 
oblíbené křížovky. A to město Osek. Bludiště má dvě trasy o celkové délce 
110 metrů. Spodní trasa je 3,5 až 4 metry nad zemí. Lávky jsou široké 1,2 
metrů a jsou zde bezpečnostní zábradlí i ochranné sítě. V prvním patře 
najdete 15 úseků, které tvoří vyhlídkovou stromovou stezku s vloženými 
několika prvky z  3D bludiště. První patro je nižší a  jednodušší, 
troufnou si sem i aktivní důchodci. Ve druhém patře najdeme 10 velmi 
dobrodružných úseků, lanových prvků, ve výšce až 7 m nad zemí, kde se 
vyřádí především děti a teenageři. Otevírací doba je v měsíci srpnu denně 

od 10 do 20 hodin a v září PO-PÁ 14-18 + SO, NE, svátky 10-18 hodin. 
Jednotné vstupné je 50,- Kč. Více informací na tel. č. 417 837 202, email: 
sms@osek.cz.

Tři vylosovaní úspěšní luštitelé získají vstupenku pro 2 osoby do 3D 
bludiště v  korunách stromů. Na  správné odpovědi se budeme těšit 
do  31.  8. 2016, odpovědi označte Luštíme s  3D bludištěm v  Oseku 
a posílejte na adresu Regio, U Císařských lázní 7, Teplice nebo mesicnik@
iregio.cz, u svých odpovědí vždy uvádějte adresu a telefon.

Letní měsíc srpen nabízí rozmanité využití volného času jak pro dospělé, tak i pro děti. My vám zde nabídneme alespoň několik z mnoha možností kam vyrazit v našem 
Ústeckem kraji za zábavou. Obdivovatelé a milovníci rádiem řízených modelů větroňů by se měli o víkendu 20.-21.8. vypravit do Modlan, na nejlepší modelářské letiště v ČR, 
nepochybně si tam přijdou na své. Děti, ale i dospělí by si neměli nechat v tentýž víkend ujít tradiční (tajenka 1,2) s bohatým programem pro všechny. A kdo si chce udělat 
výlet až do Kadaně, nechť tak učiní 27.srpna, kdy se koná nejvýznamnější kulturní akce města, a sice tzv. (tajenka 3,4).

Luštíme s 3D bludištěm v Oseku 15
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Bydlení bez bariér

Bezbariérové bydlení se 
nemusí týkat jen osob s pohy-
bovým omezením. Například 
u  starších lidí se stává nejvíce 
úrazů vedoucích k  násled-
ným zdravotním komplikacím 
právě v  domácnosti a  navíc 
nezapomeňme, že jednou ze-
stárneme všichni a přechodné 
obtíže mohou nastat kdykoliv. 
Vzpomeňte si, kolik nepříjem-

Sedačka do sprchy 542 A

vit speciální sedačkou nebo 
židlí. Zvýšení toalety pomocí 
nástavce pak výrazně usnad-
ní dosedání i  vstávání. Tyto 
kompenzační pomůcky jsou 
hrazeny zdravotní pojišťovnou 
a může je předepsat praktický 
nebo odborný lékař.   (pr)Sedačka na vanu 4100

Nástavec na WC s madly 580

Jsou-li schody, použít šikmou 
rampu a  zábradlí, omezit věci 
na  podlaze apod. Nejvíce rizi-
kovým prostorem je pak, díky 
vlhkému kluzkému prostředí, 
koupelna s  toaletou. Samo-
zřejmostí by mělo být pořízení 
protiskluzové podložky nebo 

nálepek do  vany, stupínku 
k  vaně a  madel. Madlo nelze 
velmi často z  mnoha důvodů 
připevnit bezpečně ke  zdi, 
může tedy být již součástí 
pomůcky nebo přenosné. Op-
timálním řešením koupelny 
je samozřejmě bezbariérový 
sprchový kout, tedy bez vanič-

ky, aby se do sprchy dalo 
pohodlně  ne jen 

vstoupit, ale 
i najet například 

sprchovým vo-
zíkem. Na  případné 

stavební úpravy je mož-
né zažádat o  jednorázový 

příspěvek na  sociálním od-
boru městského úřadu. Vanu 
i sprchový kout lze také vyba-

ností nadělá taková banali-
ta, jakou je například noha 
v sádře. Ve většině případů se 
úpravy řeší, až když problém 
nastane. Díky jednoduché 
prevenci, se ale na  takovéto 
případy můžeme dostateč-
ně připravit. Stačí přitom pár 
drobných úprav jako odstra-
nění prahů a  jiných předmě-
tů, které by mohly překážet, 
rozšířit futra dveří minimálně 
na  80 cm, důkladné přilepe-
ní koberců k  podlaze, použití 
gumové podložky nebo 
jejich úplné odstra-
nění, použití vhod-
né obuvi a  zajištění 
protiskluzové podlahy, 
rozmístění nábytku tak, aby 
nepřekážel pohybu, ale aby 
také poskytl případnou oporu. 

T790034

U Císařských lázní 7, 415 00 Teplice
Tel.: +420 602 128 771, +420 602 105 064 • E-mail: lenka@hott.cz

Lenka a Lenka
úklidová služba
• úklid v domácnostech
• správa budov
• úklid ve firmách
• čištění koberců

T792035

16
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  Teplá a studená kuchyně
  Možnost využití sálu
  Parkoviště před restaurací, možnost odložení kol
  Provozní doba od 11:00 do 23:00 a o víkendu? Kdo ví… 
 Rezervace: 776 309 310 
 Jukebox, stolní fotbal, šipky atd..
 wi-fi, TV
 V místě cyklistická značená trasa a vodácká zastávka 

Nově otevřená Restaurace U Potoka

www.restauraceupotoka.cz

T797032

 Rtyně nad Bílinou

(již brzy)

C E L O S T Á T N Í  P R O J E K T  S O U T Ž E  K R Á S Y
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Simona Borzíková 
ú adující Miss Czech Press 2015

Finále III. ro níku 
se uskute ní v zá í 2016 

v Klubu Lávka v Praze. www.misspress.cz MISS CZECH PRESSf
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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

11 - BYTY - PRODEJ

• NABÍZÍM k  prodeji DB 3+1+L v TP, ul. A. Sochora. 
Byt prošel celkovou rekonstr., část. změněna dispozi-
ce, rozšířena koupelna, nové jádro, nová kuch. linka, 
zaskl. lodžie, plov. podlahy a dlažba v kuchyni, komora 
na chodbě. Dům zateplený s novými okny, vchodovými 
dveřmi, schránkami, výtahem a  rozvody médií.Kom-
pletní obč. vybavenost - škola, školka, MHD, obchody 
a  večerky, služby, restaurace atd. Parkování před do-
mem. Prosím, na e-mail, děkuji. Malik-jan@seznam.cz 
RK apod. NE. Po domluvě možná sleva. (81101)
• PRODÁM kompletně zařízený byt 2+kk, TP, BD Mír, 
cena 450 000,- Kč. Tel.: 702 323 116. (81102)
• PRODÁM 2+1 v  OV, v  TP, ul. U  Nádraží, 68 m2, 
2. p.  V  bytě se topí plynem, velká kuchyň, ložnice 
a obývací pokoj. V centru města, samozř. vešk. občan. 
vybavenost. Až na pár menších kosmetických úprav je 
byt v dobrém stavu. Při rychlém jednání možná sleva. 
Cena: 1 299 000,- Kč. Tel.: 775 667 738. (81103)
• PRODÁM DB 2+1+B, 1. p., 60 000,- Kč. Krupka. Tel.: 
732 827 625. (81104)
• PRODÁM OV 1+1, Bílina, od  září, pouze přímý zá-
jemce, zařízený. Tel.: 737 105 446. (81105)
• PRODÁM DB 2+1+B, TP, Řetenice, byt zařízen no-
vým nábytkem, 420 tis. Kč + přepis, rychle = sleva. 
Nebo vyměním za celoroč. obyvatelnou chatu v Jetři-
chovicích, Máchovo jezero. Tel.: 721 886 251. (81107)
• PRODÁM DB 2+kk, Dubí, Koněvova ul., čistý, slunný, 
po část. rekonstr., nová okna, fasáda, kuch. linka, velmi 
hezké klidné místo, slušní lidé, 160 000,- Kč vč. přepisu, 
RK nevolat. Tel.: 604 266 176. (81108)

• PRODÁM v  OV byt 3+1 v  cihl. vilce ze zahradou. 
Zvýš. přízemí s balkonem a výhledem do zeleně. Byt se 
nachází v žádané lázeňské lokalitě. V příp. zájmu volat 
na 775 158 195, RK nevolat. Cena k jednání 2 500 000,- 
Kč. (81109)
• PRODÁM 2+kk u Luny, BD Mír, 2. p., 280 tis. Kč. Tel.: 
721 141 669. (81110)
• PRODÁM byt v Mostě, OV 2+1 zrekonstr., 1. p., pod 
nemocnicí, cihla, za 290 000,- Kč nebo vyměním s Tep-
licemi, i za malý byt. Email: iva-poradenstvi@seznam.
cz. (81111)

• PRODÁM 2+1 v OV v Duchcově, klidná ulice u par-
ku, 2. p., cihlová zástavba, dům po celkové rek., plast. 
okna, etáž. topení, cena 350 000,- Kč, ihned volný. Tel.: 
602  341  826 nebo email: marus.123456@seznam.cz. 
(81112)
• PRODÁM družstevní, slunný, rekonstruovaný byt 
ve  2. p.  panel. domu, 1+1+L+komora a  sklep. Cena 
180tis. Kč. Tel.: 603 205 471. (81113)
• PRODÁM družst. garsonku, 20 m2, TP, 2. p., pl. okno, 
plov. podl., nová kuch. linka, WC a koupelna původní, 
v blízk. polikl., nák. centrum, MHD, 110 000,- Kč, RK ne. 
Tel.: 606 930 620. (81114)
• PRODÁM 1+1, velké místn., pl. okna, slunný, hez-
ký výhled, nový sprch. kout, blízko škola, školka, ne-
mocn., vešk. obchody, Řetenice 150 000,- Kč, spěchá, 
možno sleva. Tel. 606 458 243. (81115)

• PRODÁM DB 1+1, 36 m2, Krupka, Dolní sídliště, dům 
zatepl., pl. okna, byt v pův. stavu, vytáp. akumul. kam-
na, nový sporák, 130 000,- Kč, RK ne! Tel.: 736 773 112. 
(81116)
• PRODÁM 3+1, Trnovany, Luna, 1. p., nízký nájem, 
265 000,- Kč. Tel.: 603 818 995. (81117)
• PRODÁM OV 3+1, Gagarinova ul., TP, zatepl., okna, 
podlahy, klidné místo, 2. p. Tel.: 732 863 188. (81118)
• PRODÁM DB 2+1+2x B, Alejní, 7. p., 54 m2, bez 
úprav, na rekonstrukci, okna již plastová, bezbariérový, 
s výtahem, výhled na lázeňskou část města, top loka-
lita, cena 325 tis + přepis. Tel.: 776 228 913. (81119)
• PRODÁM 2x byt v OV 3+1+B, Mostecká, 3. p., 80 m2, 
na rekonstrukci, cena 1.19 mil. Kč a 3+1+B, A. Socho-
ra, po rekonstrukci, 2. p., 75 m2, cena 1.29 mil. Kč + 
daň. Tel.: 776 228 913. (81120)

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM byt 2+kk, 1+1 v Teplicích. Tel.: 732 700 123. 
(81201)
• SHÁNÍM 1+kk, 1+1 v dobrém stavu v Trnovanech, 
BD Trnovany, do  130  000,- Kč. Od  přímého majitele, 
RK nevolat. Děkuji za  nabídku. Email: sarom@volny.
cz. (81202)
• KOUPÍM 2+1,2+kk,1+1 v  Teplicích. Tel.: 
732 700 123. (81203)
• KOUPÍM 1+1, příp. menší (vyšší podl.), v TP, levně. 
Tel.: 731 010 338. (81205)
• SHÁNÍM byty na investici v TP a UL, poptáváme nyní 
1+1, 2+kk, 2+1, 3+1, družstevní i  osobní vl., volej-
te ihned, výkup rychle v hotovosti, Tel.: 776 228 913. 
(81206)
• SHÁNÍM byt 2+1, 3+kk, Teplice - Řetenice či okolí, 
zadlužený, vybydlený. Cena dohodou, platím ihned 
a na ruku. Email: Hockova@post.cz. (81207)
 

13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRONAJMU 1+kk v TP, Alejní ul., byt má nové jádro, 
kuchyň, je část. zařízený a velmi pěkný, v domě bydlí 
slušní lidé, nájem činí 6 000,- Kč + el. energ. + 2 mě-
síční kauce předem. Tel.: 604 266 176, RK nevolat!
• SHÁNÍM byt k  pronájmu 1+1, 2+1, 2+kk pouze 
v Teplicích. Bez problému s domácími mazlíčky. Nabíd-
ky prosím posílejte na  email: andrea.fiksova@icloud.
com. (81301)
• NABÍZÍM k pronájmu byt v OV 1+1 ve 2. p., Růžová 
ul., Most. Byt v  pův. udržovaném stavu, volný, ihned 
k  nastěhování. Nájemné 5  000,- Kč/měs. Při podpisu 
smlouvy je třeba složit kauci ve  výši nájmu a  nájem 
na daný měsíc. Zálohy za vodu a topení jsou zahrnuté 
v ceně nájmu. Elektřinu si nájemník hradí zvlášť. Tel.: 
604 133 921. (81302)

• PRONAJMU byt 2+kk na Trnovanské ul., klidný dům, 
byt s výhledem do zeleně a po část. rekonstrukci, poža-
duji kauci ve výši dvou nájmů, cena 6 000,- Kč. Email: 
libunka26x@seznam.cz. (81303)
• PRONAJMU DB 2+kk v Teplicích, Pražská ulice. Byt 
je volný, prosím psát na email. Kauce 10 000,- Kč, ná-
jem bez elektřiny 5  700,- Kč. Email: lolalia@volny.cz. 
(81304)

Nabízíme levné
stěhování

a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel: 604 844 179

T790026

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

T790024

VykupujemeByty.cz
V hotovosti a bez čekání

Poptáváme 1+1, 2+1, 2+kk, 3+1
Volejte ihned 

Tel.: 776 228 913  

 + ZDARMA realitní poradenství
při prodeji vašich nemovitostí

T790029

BYTY PRODEJ BYTY KOUPĚ

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

www.vyhodnereality.cz

• SHÁNÍM nutně do pronájmu 3+1 nebo 4+1 v panel. 
domě, mám syna na  vozíčku. Email: famtomas200@
seznam.cz. (81305)
• PRONAJMU 1+1, 35 m2, 2. p., Krupka, ul. Dol-
ní. Nájem 5  000,- Kč + el. Kauce 10  000,- Kč. Tel.: 
722 979 840. (81306)
• PRONAJMU byt 2+1 v  Bílině, panel. sídliště, ul. 
Maxe Švabinského. Tel.: 736 539 472. (81307)
• PRONAJMU byt 2+0 v TP - Trnovany, nájem 3 000,- 
Kč + poplatky, kauce 6  000,- Kč. Tel.: 603  997  759. 
(81308)

Váš spolehlivý obchodní partner

• sanitární keramika • vany a vaničky
• obklady a dlažby • vodovodní baterie
• koupelnový nábytek • sprchové kouty

CBS spol. s r.o., Dubská 2404, 415 01 Teplice
Tel.: 417 535 300   e-mail: info@cbsteplice.cz

• kuchyňské linky
• vestavné spotřebiče
• dřezy
• vodovodní baterie
• drátěný program
• kuchyňské obklady

www.cbsteplice.cz

Koupelny přímo na tělo

Kuchyně na míru

NYNÍ

AKČNÍ CENY

T790006

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

T76009

www.elsen.cz

• NABÍZÍM pronájem DB 2+kk v Dubí. Čistý, slunný byt 
po část. rekonstr., nová okna, fasáda, kuch. linka. Velmi 
hezké a klidné místo, slušní lidé. Nájem 5 500,- Kč, po-
žaduji 2 kauce předem. RK nevolat! Tel.: 604 266 176. 
(81309)

• PRONAJMU dlouhodobě 1+1 v  klidné části TP, 
lázeň. čtvrť, nájem 4 000,- Kč, volný od 1. 8. 16. Tel.: 
725 427 959. (81316)
• PRONAJMU 2+1 na  Stínadlech v Teplicích, 65 m2, 
ve 2. patře, po rekonstrukci, zateplený, snížené stropy, 
parkování v uzavřeném prostoru, trvalý pobyt. Nájem 8 
tisíc + energie, plyn, voda. Tel.: 603 159 809. (81311)

• PRONAJMU pěkný, slunný, byt, 2+kk v  Novosed-
licích, nájem 4  500,- Kč + en., možnost využití za-
hrady, klidné místo, v  dosahu MŠ, ZŠ, doprava. Tel.: 
602 151 715. (81313)
• HLEDÁM k pronájmu malý byt po dobu 5 let s možn. 
trv. pobytu, slušná důchodkyně. Tel.: 720  413  718, 
607 727 753. (81315)
• PRONAJMU garsonku v RD krásný, slunný byt 1+0, 
Srbice, v blízk. Olympia, pl. okna, vana, topení krbem, 
k disp. zahr., v okolí rybník, nájem 5 500,- Kč + 1 kauce. 
Tel.: 733 109 444, jen pro vážné zájemce. (81317)

14 - BYTY - VÝMĚNA

• VYMĚNÍM byl 3+1 ve  4. p.  bez výtahu v  Duchcově 
za menší (2+1) a jen v přízemí či 1. p. Prosím jen SMS, 
ozvu se hned, jak to půjde. Tel.: 737 732 053 (spěchá). 
(81401)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM udržov. zeměděl. usedlost v  UL, krásný 
výhled, 5 km od centra, jednopatr., 4 místn., WC, kou-
pelna, kachl. kamna, rozvod vody, topení, radiátory, 
septik, kanaliz., vlastní voda, okras. zahrada, 1  800 
m2, 2 499 000,- Kč, RK ne. Tel.: 602 453 956. (81501)
• PRODÁM zahradu v  OV, TP, u  Pudláku, 488 m2, se 
zahr. chatkou, podsklep., zaskl. terasa, el., ovoc. stro-
my, okras. keře, skleník, užit. voda, udržovaná, 270 tis. 
Kč. Tel.: 606 175 141. (81502)
• PRODÁM řadovou garáž v OV v Řetenicích Pod mlé-
kárnou, ul. Jateční, 18 m2, bez elektřiny, cena 50 000,- 
Kč, při rychlém jednání sleva. Tel. 723 768 461. (81503)
• PRODÁM chatu u Ohře, nedaleko Postoloprt, osada 
Seník na vl. pozemku, 830 m2, zastav. plocha chaty 44 
m2, pitná voda, suché WC, RK ne! Tel.: 775  658  581. 
(81504)

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM garáž v  Teplicích nejlépe lokalita Brati-
slavská, bez el., v jakémkoliv stavu za příznivou cenu. 
Pouze OV. Platím v hotovosti a  ihned, zařídím smlou-
vy a  odhadce. Pouze seriozní a  rychlé jednání. Tel.: 
774 951 095. (81601)

• SHÁNÍM zahradu v  Dubí, nejl. Lidická. Email: 
ja.tana@seznam.cz. (81602)
• KOUPÍM chatu na  Novém Městě v  Krušných ho-
rách. Nejsem RK. Za  nabídky předem děkuji. Tel.: 
774 828 559, email: v.novotna@centrum.cz. (81603)
• KOUPÍM nebo si pronajmu garáž v okolí Mariánského 
dvoru. Ihned. Tel.: 602 390 925. (81604)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONAJMU popř. prodám garáž v  Bílině na  Lito-
měřické ul., naproti restauraci Zátiší. Prosím pište 
na  email: milena.nemcova@centrum.cz, zavolám. 
(81701)
• PRONAJMU garáž, Řetenice nad Penny, 380/220 
V, větších rozměrů, vejdou se 2 auta, perfekt. zářivk. 
osvětlení, kruhový dvůr, možnost autorampy. Tel.: 
776 870 270. (81702)
• NABÍZÍM k  pronájmu parkovací místo v  Teplicích-
-Proseticích. Místo je hlídané v uzavřeném areálu, bý-
valé plynárny, 500,- Kč/měs. Tel.: 607 513 865. (81707)
• PRONAJMU v  Teplicích ihned dlouhodobě garáž 

u Nákladní ul., blízko benzínky ONO. El. zavedena. Měs. 
nájemné 800,- Kč. Tel.: 724 623 702. (81706)
• PRONAJMU garáž v  Řetenicích. Tel.: 725  649  030. 
(81703)

• DLOUHODOBĚ za  výhodných podmínek v  krásných 
lesnatých oblastech JČ kraje na Strakonicku a Písecku 
ale i v Českém ráji u Železného Brodu pozemky s dob-
rým přístupem, především louky- velmi čisté a klidné 
prostředí, lesy, koupání, houbařský ráj, možno i posta-
vení stanů, táborů, srubů či karavanů. Již teď možná 
rezervace či uzavření nájemní smlouvy. Dále dlouho-
době pronajmu v  krásné lesnaté oblasti u  Písku v  JČ 
kraji u obce Dobev, pozemek cca 300 m od řeky Otavy 
s dobrým přístupem, možno postavit stan či karavan. 
Tel.: 602 391 252. (81704)

• PRONAJMU dvougaráž v  dvorním traktu v Trnova-
nech, 1 500,- Kč/měs. Tel.: 777 062 758. (81705)
• PRONAJMU příp. prodám pozemek, cca 200 m2 pro 
zřízení zahrady vedle potoka, v prostoru u garáž. areá-
lu, vedle firmy Kera na konci Trnovan, vešk. stav. ma-
teriál, keře ap. připravené, dohoda. Tel.: 417 875 066. 
(81708)
• PRONAJMU nebo prodám garáž v Bílině, Litoměřická 
ul. Tel.: 605 869 358. (81709)

VÝKUP
NEMOVITOSTÍ

tel.: 774 555 876

T792003

KNOPP LEŠENÍ 
TEPLICE Levná stavba lešení a pronájem 
na všechny druhy staveb včetně dokumentací.
Tel. 606 844 944, www.knopp-leseni.cz 

T790018

Pronájem pivnice 
107 m2

 OC Jitřenka. Chomutov
tel.: 608 003 613

T790002

Koupím garáž v Teplicích,
kdekoliv, ideálně lokalita Bratislavská, v jakémkoliv stavu, 
i bez elektřiny. Pouze osobní vlastnictví. Při dohodě platba 

v hotovosti ihned. Zařídím převod, smlouvy, katastr,
odhadce, finanční úřad, vše dle osobní domluvy, rychlé 

a korektní jednání. Tel.: 774 951 095. T73030

Pirna – centrum,
obytné n. kancelářské prostory
o rozloze 115 m² k pronájmu, balkon, 
WC pro hosty, nájemné bez nákladů

na topení 747 € s připočtením
vedl. nákladů +49177-4010045

BYTY VÝMĚNA

NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI KOUPĚ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM



1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• NABÍZÍM pokoj. stojací sušák na prádlo, lze složit na-
plocho, bílý, 100,- Kč. Tel.: 737 843 626. (8101)
• NABÍZÍM bezsáčk. vysavač, výkonný, spolehl., PC 3 
500,- Kč, nyní 1 200,- Kč, i dobírka. Tel.: 737 586 039. 
(8102)
• PRODÁM žehl. prkno, dobrý stav, nepropálené, 250,- 
Kč. Tel.: 728 949 777 (TP). (8103)
• NABÍZÍM pokoj. sušák na prádlo, stojací, lze složit, 
100,- Kč, i dobírka. Tel.: 605 897 486. (8104)
• DARUJI za odvoz starší kombinovaný sporák Mora, 
funkční. Tel.: 773 980 610. (8105)

• PRODÁM za 1 000,- Kč domácí pekárnu SILVER CREST 
SBB 850 C1, zakoupená v Lidlu v 2/16, záruka 3 roky, PC 
1 490,- Kč, nevhodný dárek. Email: zitovaiva@seznam.cz, 
tel. 606 479 093. (8106)
• PRODÁM málo používaný odšťavňovač zn. Sencor. PC 1 
200,- Kč, nyní 450,- Kč. Tel.: 731 879 640. (8107)
• PRODÁM novou indukční plotýnku s nerezovou mísou 
na vaření cena 699,- Kč, prosím volat večer na tel.: 606 
681 834. (8108)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM sed. soupravu, gauč + 2 křesla, starožitn. Tel.: 
603 736 019, po 18. h. (8203)

• NABÍZÍM sv. dřevo, strarožit. příborník s proskl. zelený-
mi dvířky, prádelníček. Pěkné na chalupu, odvoz, doho-
dou, sběrateli k restaurování. Tel.: 737 819 399. (8201)
• PRODÁM obýv. stěnu, vhodná i do studentského poko-
je. Dobrý stav. Vč. velké komody a televize. Výhodně. Tel.: 
704 475 943. (8202)
• PRODÁM starož. rozkl. stůl, prům. 104 cm, rozl. 164 cm, 
v. 78 cm, 1 200,- Kč. Tel.: 724 077 675 (TP). (8204)
• KDO daruje sed. soupravu, zachovalou. Tel.: 723 940 
069. (8205)
• PRODÁM obýv. nebo i studenskou stěnu, vhodná i do 
studentského pokoje. Dobrý stav, vč. velké komody + TV. 
Výhodně. Tel.: 735 450 223. (8207)
• PRODÁM pěknou komodu z třicátých let z olše, přír. 

dřevo. Rozm. 98x57x79 cm za 600,- Kč. Tel.: 728 723 732. 
(8208)
• DARUJI za odvoz 2x peřiňák, válendu, „retro“ jídelnu a 
ložnici. Tel.: 774 955 133. (8206)
• PRODÁM rustikální kuchyň s patinou (spodní skříňky) z 
masivu + vnitřek tvoří skříňky z Ikey, bez dřezu a spotře-
bičů, v. 80 cm, š. 60 cm, d. cca 3 m. Skříňky lze uspořádat 
dle vlastní potřeby. Pracovní deska na jednom místě mír-
ně poškozená. Cena 20 tis. Kč, při rychlém jednání sleva 
dohodou. Email: danalo@seznam.cz. (8209)
 

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• PRODÁM novou kvalitní autosedačku 9-36 kg, vlast-
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ní pásy, pol. hlavová opěrka, nová v záruce, atest ECE 
R44/04, 1 190,- Kč. Tel.: 776 495 506. (8301)
• PRODÁM dětský nafuk. člun Barbie, 95x66 cm, 100,- Kč 
a houpačku za 100,- Kč. Tel.: 774 267 287. (8302)
• PRODÁM dětský dřevěný domeček vhodný na zahradu, 
u nás už nevyužitý, plastový stůl modré barvy + židlička 
zelená, top stav + pytel plyšových hraček, některé úplně 
nové. Tel.: 776 173 870. (8303)
• NA prodej dětská koloběžka Brother Mistral, použí-
vaná, vhodná pro děti od 5 let, uveze i dospělého. Kola 
nafukovací, čelisťová brzda, silný rám, chrániče obličeje 
na řídítkách. Nejlépe osobní odběr Teplice a okolí. Cena 
850,- Kč. Tel.: 776 228 913. (8304)
• PRODÁM komb. kočárek Camarelo Dakota šedá b. + 
pláštěnka, moskytiéra, taška na rukojeť, rukávník a clona 
s UV ochranou ZDARMA. Kočárek je bezpečný, prostorný, 
jednoduchá manipulace, moderní design s bohatou vý-
bavou - celková hmotnost pouze 9,2 kg (sportovní kočá-
rek) - hliník. konstrukce o hmotnosti 4,6 kg - prostorná 
hluboká plast. vanička, polohování zádíček - sportovní 
část - lze nasadit ve směru i proti směru jízdy - poloho-
vání zádové opěrky do úplného lehu a sedu - 3 polohy, 
polohovaní nožiček - samostatný nánožník a bouda na 
hlubokou i sportovní verzi - praktický nákupní košík, 
výškově nastavitelná rukojeť - nafukovací kola aretovací 
a otočná o 360°, centrální brzda, nastavitelné odpružení 
kol - 5ti bodové bezpečn. pásy, prací potah. Ve výborném 
stavu bez závad, po jednom dítěti, kupovaný v 9/2012. 
PC 11 000,- Kč, nyní 6 500,- Kč. Tel.: 602 414 755. (8305)
• PRODÁM starého plyšového houpacího koně, dobrý 
stav, funkční, cena 500,- Kč, krásná retro hračka pro dítě. 
Tel.: 721 771 991. (8306)

4 - ODĚVY

• NA dvojčátka miminka nabízím výbavičku od nejmen-
ších velikostí do 6 měs. (košilky, body, kalhoty, trička, 
kombinézy, kabátky atd.) dvojmo, v bezvadném stavu, 
cena dohodou. Tel.: 739 816 462. (8401)
• PRODÁM sportovní oblečení na kluka od vel. 64/68 
do 80/86, body, kraťasy, trička, soupravy tepláčky, miki-
ny, dupačky, overaly, apod, 750,- Kč. Tel.: 605 864 376. 
(8402)
• PRODÁM několik párů různých botiček a bačkůrek po 
jednom dítěti (klučičí) cca od 1 do 5 let, velmi levně! 
Ozvěte se, pošleme foto a podrobné informace emailem. 
Spěchá. Kostomlaty p. M. Tel.: 724 817 336. (8403)
• PRODÁM karnevalové kostýmy, paruky a doplňky. Dět-
ské i dospělé, cena za velký pytel jen 3 000,- Kč. Tel.: 608 
251 245. (8404)
• PRODÁM velké množství oblečení pro děti i dospělé, 
dovoz z Anglie. Výhodně. Jenom 20,- Kč/ks. Pytle jsou 
baleny po 50 a 70 kusech. Tel.: 704 475 943. (8405)
• PRODÁM levně velké množství oděvů (bundy, kalhoty, 
svetry, trika, montérky, kabelky, boty, záclony aj.), pán-
ské, dámské, velké velikosti, vhodné do sekáče, burzy. 
Tel.: 723 714 568. (8406)
• UMBRO prodám černozelenou, novou teplákovou sou-

pravu, vel. XXL, na rukávech 3 diamanty, PC 2 tis., nyní 1 
500,- Kč. Tel.: 775 109 598. (8407)
• PRODÁM nenošené šaty, společ. dlouhé, ze salonu 
Moravec, krásné, černé, šifon, krajka, vel. 38, PC 7 500,- 
Kč, nyní 2 400,- Kč, nevh. dárek. Tel.: 602 641 864 (TP). 
(8408)
• PRODÁM úplně nové sněhule, červené, č. 5 za 120,- Kč. 
Tel.: 723 912 299. (8409)
• PRODÁM pánské značkové oblečení, mix velikostí, 100 
ks v balíku, cena za vše 2 000,- Kč, ks/20,- Kč. Tel.: 704 
282 354. (8410)
• PRODÁM dámský dlouhý kožený černý kabát, jednořa-
dový 38-40, vzadu s rozparkem. Velmi málo nošený, PC 5 
500,- Kč, nyní za 800,- Kč, hovězí kůže, téměř jako nový. 
Tel.: 737 819 399. Prodávám kvůli černé barvě. (8411)
• PRODÁM levně chlapecké oblečení na 12-14 let, větši-
nou vel. 164, vše je nezničené, čisté a moderní, koupené 
pouze ve značkových obchodech. Asi 40 ks, od všeho 
něco (kalhoty, trika, košile, mikiny, bunda atd). Cena za 
vše 500,- Kč. Tel.: 773 475 282 (TP). (8412)

8 - HOBBY

• KOUPÍM staré zlaté a stříbrné mince, starou bižuterii, 
vojenské věci (vyznamenání, metály, kordíky aj.), pánské 
hodinky na natahování zn. Prim i nefunkční, staré sošky z 
Duchcova. Děkuji. Tel.: 603 589 642. (8801)
• VYKUPUJI staré knihy, časop., obálky, bankovky, znám-
ky, mapy, odznaky, medaile,šavle, bajonety, rádia, foto-
ap., dalekohl. aj. Tel.: 737 397 806. (8802)
• 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. (8803)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel.: 722 
150 816. (8804)
• KOUPÍM obrazy, hodiny, hodinky, šperky, mince, stří-
brné příbory, sklo, porcelán,pohlednice, knihy a další 
starožitnosti. Děkuji za nabídky. Tel.: 602 366 831. (8805)
• PRODÁM sbírku neorazítk. známek ČSR od r. 1945 do 
1980, podnik. vlajky, pivní tácky, sbírka telef. karet. Tel.: 
737 530 893. (8806)
• PRODÁM alba na známky 16 kroužkovaná a použité 
obálky se známkami. Tel.: 728 130 293. (8807)

• PRODÁM větší sbírku odznaků. Tel.: 604 118 459. 
(8808)
• VYSOCE zaplatím mince - zlaté, stříbrné a z obec. kovu, 
medaile, plakety,řády, vyznamenání. Děkuji za nabídky, 
sběratel. Tel.: 603 230 673. (8809)
• VYKUPUJI za hotové porcelán, sošky, hodiny, nábytek, 
odznaky, známky, knihy, rádia, harmoniky, obrazy, váhy, 
sklo. Tel.: 775 691 189. (8810)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy, malov. orig., též kopie, 
tisky, aj. staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 733 
511 224. (8811)
• PRODÁM asi 40 ks gramodesek, dohoda, UL - Bukov. 
Tel.: 474 540 501. (8812)
• PRODÁM nové kolo Premiem, 30 let nejeté, pro sběra-
tele, dále křídlovku Lídl, lakovanou, kufřík, Lyra, nátrubek 
Diarrdineli, možná výměna za známky ČSR I **. Tel.: 723 
467 644. (8813)
• KOUPÍM knihu od Kathleen Woodiwiss, Plameny a 
květ, Ikar, RV 96, zachovalou. Tel.: 736 450 360. (8814)
• PRODÁM nové digit. piano Pianonova HPH Roosewo-
od, 13 000,- Kč, změna studia, nevyuž. Tel.: 603 764 914. 
(8815)
• PŘEVEDU vaše videokazety, SD karty na DVD, rychle 
a kvalitně. Stačí prozvonit, zavolám. Tel.: 603 904 397. 
(8816)
• HLEDÁM muzikanty z Teplicka s věkem 55+, na založe-
ní senior kapely. Chceme hrát pop, rock, 60. - 80. léta. Tel.: 
777 233 084. (8817)
• PRODÁM dámské trek. kolo, metalíza. Možno vidět. 
PC 16 000,- Kč, nyní 8 000,- Kč. Tel.: 727 845 504. (8818)
• PRODÁM kulečník + kul. timer - počítadlo, 3x tágo, 
křídy, 2x sada koulí, 16 500,- Kč. Tel.: 728 603 162. (8819)
• PRODÁM magnet. rotoped MR 9001, Olpran, funkce: 

frekv. šlapání, čas jízdy, vzdálenost, kalorie, puls, 500,- 
Kč. Tel.: 747 541 970. (8820)
• ROCKOVÁ skupina GRAFIT z Teplic hledá BASÁKA! Hra-
jeme převzaté skladby 80. let (např. Journey, Europe, Fo-
reigner, Boston, atd.). Věk nerozhoduje, zkušebnu máme 
v Duchcově. Tel.: 723 643 202. (8821)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM Land Rover - Freelander Td4, RV 02, 166 000 
km, TK do 2017, SUV, pevná kabina, cena 55 000,- Kč. Tel.: 
606 681 933. (8901)
• PRODÁM 2x zimní pneu Barum Polaris 185/60 R14 82 
T, najeto 500 km. Cena 900,- Kč za obě. Jsem z okr. TP. Tel.: 
474 545 805. (8902)

• PRODÁM Peugeot 207, RV 07, motor 1.6, 16V, Turbo, 
110 KW (150 koní), šedozelená metal., 2x digi klima, 6x 
airbag, ALU kola 16“, kůže, el. okna, zrcátka + sklopná, 
palubní PC, dešťový senzor, vyhřívané sedačky, tempo-
mat, rádio+CD+6x repro s DO, TV, navigace, panoram. 
střecha, natáčecí světla, denní svícení, ABS, ASR, centrál 
na DO, zámek převod., tažné zařízení, imobilizer a další, 
nehavarovaný, nepoškozený, nekuřák, koupeno v ČR, pří-
mý majitel, servisní historie, najeto 82 000 km, atraktiv-
ní, výkonný, rychlý vůz, pohledově ve stavu nového. Cena 
149 900,- Kč. Tel.: 605 577 264 (TP), email: aaafotoban-
ka@volny.cz. (8903)
• PRODÁM zad. nárazník na Kia Ceed SW 1,6 D, nový, RV 
09, červený HR, PC 7 000,- Kč, nyní 2 000,- Kč, bez otvorů 
na couv. senzory. Tel.: 607 164 461. (8904)
• PRODÁM dvě nové pneu, zimní a letní na Felicii + 4 
disky, cena 500,- Kč. Tel.: 737 447 030. (8905)
• PRODÁM Renault Megane 1,9 dCi, RV 02, 180 tis. km, 
pěkné, nehavar., nová TK+ME 2018, 38 tis. Kč. Tel.: 606 
909 901. (8906)  (POKRAČOVÁNÍ NA STR. 22)
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T76010 Silniční a odtahová služba

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

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

T763011

SLEVY
AŽ 15%

ALBRECHTICE
• ubytování pro 4 - 17 osob
• k vleku cca 200 m
• televize, wifi
• veškerá občanská vybavenost do 300 m
Rezervace na telefonním čísle 776 234 357

www.jizerky-ubytovani.cz       info@jizerky-ubytovani.cz

UBY TOVÁNÍ V JIZERSKÝCH HORÁCH



T90001

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

www.vyhodnereality.cz

ODĚVY

HOBBY

AUTO-MOTO PRODEJ



• PRODÁM Renault Megane 1,6i, 16V, RV 01, klima, 
pěkné, nová TK+ME, nehavar., 36 000,- Kč. Tel.: 606 201 
271. (8907)
• PRODÁM skútr Vespa na náhradní díly. Zn. Levně. 
Email: firma.bos@seznam.cz. (8908)
• PRODÁM Twingo 1.2 benzin. Platná STK, elektrony, 
rádio, zimní sada na plechových discích. Zaplacena EKO 
daň 5 000,- Kč. Spolehlivé čisté nekuřácké auto, provozo-
vané celoročně. Nový výfuk, nové čerpadlo. Tel.: 736 409 
002. (8910)
• PRODÁM Škoda Felicia PICKUP LXI 1,3 benz., valník, 
RV 01, najeto 120 tis. km, 2. maj., serv. knížka, tažné 
zařízení, dobrý stav, poškozený levý bok - plechy, parkuje 
v Mostě, blok 645, cena 12 000,- Kč. Tel.: 721 819 050. 
(8911)
• PRODÁM letní pneu, 4x 195/65x15, 175/65x14, 
155/70x13, 165/70x13 aj. Tel.: 737 728 613. (8912)
• PRODÁM Š Felicia 1,6, tažné, bezv. stav, garáž., pojiště-
né, po TK, cena dohodou. Tel.: 606 400 361. (8913)

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• KOUPÍM Š Rapid, Garde, Š 110R, Š 1000MB, Octavia 
st., v původním stavu, neopravované. S technickým 
průkazem CZ, nemusí být STK. Pište SMS, zavolám zpět, 
přijedu. Tel.: 774 951 095. (81001)
• KOUPÍM Velorex v původním stavu, neopravované, s CZ 
doklady. Pište SMS, zavolám zpět a přijedu. Tel.: 774 951 
095. (81002)

 
18 - SEZNÁMENÍ

• RÁDA poznám muže, který by byl kamarád i přítel, jsem 
středoškolačka, která má ráda vše, co k životu patří (ces-
tování, příroda, zahrádka - uvítám muže se zahrádkou). 
Můj věk po šedesátce. Budu se těšit na odpověď. Tel.: 603 
908 985. (81801)
• RÁDA poznám muže, zatím jen kamaráda kolem 60 let 
se smyslem pro humor. Já rozv., nekuřačka, pracovitá a 
hodná. TP a okolí. Tel.: 605 573 025. (81802)
• CHTĚLA bych potkat hodného nekuřáka do 72 let, 
nekuřačka z Mostu, 70/170/62. Mám ráda přírodu. Jen 
vážně. Tel.: 721 266 264. (81803)
• GAY hledá sub. partnera na vztah, ty nad 40 let, jsem 
člověk, co chodí do hor, plavu na FKK a nejsem hvězda, 
spíš skromný. Tel.: 776 555 894 (jen SMS). (81804)
• MUŽ 42 let hledá ženu do 40 let, která už také nechce 
být sama, jen z TP. Tel.: 608 525 029. (81805)
• DVĚ kámošky (86+70 let) stř. postavy rády poznají sluš-
né, nezadané muže do 75 let, kteří také nechtějí být sami 
a chtěli by to změnit. Byty máme, ostatní se domluvíme. 
Tel.: 605 106 281. (81806)
• ÚSTEČÁK 6174/84 hledá ženu k soužití i se zdravotními 
potížemi nebo invalidní od 60 do 75 let, ostatní si poví-
me. Tel.: 602 623 131. (81807)
• SENIORKA 66 let hledá kamaráda (ku) pro společné 
aktivity, rybaření atd. Zn. Teplicko. Tel.: 774 594 081. 
(81808)
• ŽENA z TP 51/175/83 hledá muže 50-54 let nad 180 cm, 
nekuřáka na hezké přátelství a společné aktivity. Jen TP. 
Tel.: 608 319 245. Raději SMS, pracuji na směny. (81809)
• 178/80/47 z ÚSTECKÉHO KRAJE, akční sportovní typ. 
Nemám štísko na ženu svých snů. Zn. zkusíš to, věk kolem 
čtyřiceti let. Tel.: 702 941 946. (81810)
• PRACUJÍCÍ invalida 52/175/75 s autem a kripl klackem, 
delší vlas a vous, recesista hledá stejně potrhlou kámošku 
z TP a bratrských okresů, kytara a ŘP není podm. Tel.: 737 
955 129. (81811)
• JÁ 176/70 štíhlý, pohledný, 50 let hledá i hodnou 
skromnou ženu s dobrým srdcem, jen vážně. Samota je 
zlá. Tel.: 722 065 140. (81812)
• GAY hledá partnera na život se zázemím, je mi po 50tce, 
solidní, SMS odpověď nutná. Tel.: 608 811 178. (81813)
• 59/170/85 osamělý hledá paní 50 - 55 let pro dny 
všední i sváteční, samotnému je mi smutno, společně vše 
se smát, těšit se, radovat. Nejl. TP, MO, CV a okolí. Tel.: 792 
561 063 (jen SMS). (81814)
• VDOVA z TP, plnoštíhlá, nekuř., 72 let, 167 cm, se zá-
jmem o přírodu a tanec, hledá přítele do 74 let, nekuř., 
abstinenta, schůzka napoví. TP a okolí, Duchcov, Bílina, 
UL. Tel.: 720 277 777. (81815)
• JSEM 38letá baculka a chybí mi pohodový přítel, spo-
lehlivá opora a velká láska, to vše v jednom. Mám ráda 
zvířata. Ve dvou se vše snáší líp, najdu tě? Tel.: 737 732 
053. (81816)
• DOSUD smutný muž z Teplic 61letý/176/79 hledá zkla-
manou ženušku, která chce proč a zač ve dvou společně 
kladně žít. Tel.: 778 836 100. (81817)

21 - ZVÍŘECTVO

• KOUPÍM nejlépe zateplenou boudu pro kočku nebo 
menšího psa. Email: dark51@seznam.cz. Tel.: 608 162 
402. (82101)
• PRODÁM čerstvě narozená mláďata andulek, vhodná 
k ochočení (různé barvy). Cena 130,- Kč. Email: ma-
musa70@seznam.cz, tel.: 777 129 240 (Osek). (82103)
• PRODÁM štěňátko pejska malého černostříbřitého kní-
rače. Je čistokrevný, bez PP, očkovaný, odčervený. Odběr 
možný ihned. Cena 3 000,- Kč, v Teplicích. Tel.: 604 335 
660. (82104)
• PRODÁM holuby, orientální racek blondineta. Tel.: 607 
919 142, ne SMS. (82105)

22 - RŮZNÉ

• PRODÁM nové nealergenní přikrývky SCANQILT, nové 
deky LARISA. Tel.: 723 912 299. (82201)
• VĚNUJI inkousty CLI8 s čipem C, Y, M a BK pro Canon. Tel.: 
608 239 808. (82202)
• NABÍZÍM vyklizení sklepa, garáže nebo půdy či chaty. 
Bordel a veteš odvezu nebo popřípadě vykoupím. Vše co 
vám překáží. TP, MO, Ltv a okolí. Děkuji za nabídky. Tel.: 
721 771 991. (82204)
• HLEDÁM paní na pomoc na zahradě v Teplicích. Tel.: 
776 114 261. (82205)
• NOVÁČEK v elektronické hudbě hledá zpěváka/zpěvač-
ku. Mám domácí amatérské hudební studio v omezených 
podmínkách. Tvořím na klávesách a PC. Klávesy jsou za-
tím v servisu. Jestli máš zájem, ozvi se. Těším se. Petr z 
Mostecka. Tel.: 721 585 579. (82206)
• HLEDÁM šikovného pracovníka se vztahem k práci na 
zahradě, sekání motorovou kosou, ošetření stromů, seká-
ní travnatých ploch atd. Vhodné i pro studenta. Tel.: 777 
171 712 (19.30 - 20 hod.) nebo na email: ivet.fun@atlas.
cz. (82207)
• PRODÁM osmiramenný křišťál. lustr, velmi zachovalý, 

AUTO-MOTO, SEZNÁMENÍ, ZVÍŘECTVO, RŮZNÉ22

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

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

VÝKUP SBĚRNÉHO PAPÍRU
- letáky, noviny, časopisy, kancel. papír, atd.
MALOVÁNÍ BYTŮ, DOMŮ, POKOJŮ A JINÝCH

tel.: 720 417 446
www.stehovaniteplice.cz

T790020

T790015

použitý, PC 40 tis. Kč, prodejný za 15 tis. Kč. Tel.: 474 558 
025 (po 17. h.). (82208)
• PRODÁM cirkulárku, 2 800 otáček, 380 V, 4 000,- Kč. 
Tel.: 775 688 285. (82209)
• PRODÁM zámečn. ruční nářadí všeho druhu, nové, 
zánovní, 100% stav, dohoda. Tel.: 603 395 625 (TP). 
(82210)
• KOUPÍM kufřík. starší psací stroj. Tel.: 724 998 982 (ne 
SMS). (82211)
• PRODÁM léčebnou světelnou lampu Bioptron Comact 
1, podporuje léčení bolestí, hojení ran, dekubitus, kož. 
záněty, 2 000,- Kč. Tel.: 603 521 275. (82212)
• KOUPÍM malou starší míchačku, 220 V. Tel.: 721 600 
131. (82213)
• PRODÁM kolo za 500,- Kč, 4 r. staré, nevyuž., levně, 26“, 
18 převodů. Tel.: 777 952 920. (82214)

• PRODÁM dig. prostor. systém (dom. kino), video, 
DVD Philips lx 3600d, stříbr., repro, DO, český manuál, 
nehrané, orig. zabalené, 3 200,- Kč. Tel.: 776 186 474. 
(82215)
• HLEDÁME basáka - rocková skupina GRAFIT z Teplic. 
Hrajeme převzaté skladby 80. let (např. Journey, Europe, 
Foreigner, Boston, atd...). Věk nerozhoduje, zkušebnu 
máme v Duchcově. Tel.: 723 643 202. (82216)
• PRODÁM revolver Zn. Tanfoglio SAA r. 22LR + válec 22 
WMR, druhé střenky, kufřík.Cena 4 000,- Kč. Tel.: 728 160 
430. (82218)
• KOUPÍM vzduchovku, nejl. Slavii 618, 630, 631, možno 
i jiný typ v dobrém stavu za rozumnou cenu, pro sport. 
střelbu. Tel.: 773 953 139. (82219)

(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 24)

T720004

AUTO-MOTO KOUPĚ

SEZNÁMENÍ ZVÍŘECTVO

RŮZNÉ



19 - ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ

• HLEDÁM práci jako zedník při rekonstr. domu či 
bytu, např. zdění, omítky, štuky, lepidla atd. s mož-
ností zhotovení elektroinstalace vč. revize. Tel.: 730 
738 460, pouze UL, TP. (81901)
• JSEM na MD a touto cestou hledám jakoukoli ma-
nuální práci na doba, pouze bez poplatku předem. 
Email: 81kveta@seznam.cz. (81902)
• 56LETÁ SŠ hledá práci jako pečovatelka u seniorů 
v domácnosti, platné osvědčení mám, Teplice a okolí, 

čestné jednání. Email: epavlic@centrum.cz. (81903)
• HLEDÁM práci na zkrác. úvazek, žena v důchodu s 
vysokoškolským vzděláním, třeba i na 2 hodiny den-
ně. Tel.: 723 912 299. (81904)
• HLEDÁM práci - hlídání (dětí) pečovatelství, zku-
šenost mám již řadu let, jsem spolehlivá, mobilní, 
nekuřačka, mohu dát odkaz na doporučení. Email: 
kornelia.kohutova@seznam.cz. (81905)
• HLEDÁM práci: sekání trávy, různé práce na zahr., 
dále prodám mikr. troubu, širokopásm. anténu pro 
české TV kanály, levně. Tel.: 723 186 655. (81906)

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: Bílina. 

Tel.: 728 581 474 T76009

Hledáme řidiče MKD
C+E+profesák.

Plat 42 000 Kč / čistého.
Tel.: 724 607 258 T790023

Jilemnická bouda 
Horní Mísečky

přijme

Kuchaře, pomoc. kuchaře,
pokojskou, servírku,

číšníka,
pomoc. sílu do kuchyně

Ubytování zajištěno  

Tel.: 605 260 473   
Email:

recepce@jilemnickábouda.cz

T790022

Hledáme švadleny a šičky
na jednosměnný provoz do dílny v Novosedlicích.
Podmínkou je zkušenost se šitím sériové konfekce 

z úpletů. Mzda 14 tis. čistého. 
V případě zájmu zašlete svůj profesní životopis

na adresu jozanek@jozanek.cz. T790021

Své CV zasílejte na job@norise.cz nebo volejte na tel.: 733 785 859

Hledáme šikovné kolegy
na pozici
operátor/ka call centra
 

Nabízíme:
n příjemné prostředí
n dobrý výdělek
n práce v centru Teplic

n  požadujeme komunikativnost, 
dobré prezentační schopnosti, tah 
na branku a základní znalost práce 
na PC

n  náplní práce je nabídka produktů 
a služeb pro nejvýznamnější firmy 
našeho trhu

n  základní hodinová mzda + 
atraktivní bonusy

n  nástup možný ihned, vhodné i pro 
absolventy, aktivní důchodce či 
maminky s dětmi

T790008

Stavební firma Jiří Brůža
(Jsme 20let na trhu

www.stavebnifirmabruza.cz)

hledá zedníka,
volejte 602 457 950

Restaurace v Saském Švýcarsku,
7 km od Bad Schandau, hledá kuchaře / 

kuchařku a/nebo číšníka / servírku
Tel. 00491629291969

nebo WochenKurier, P. O. Box 120728,
01008 Drážďany značka 038/59665z

Tímto projektem se město Jičín 
snaží zpříjemnit návštěvníkům po-
byt v  Jičíně. Od  poloviny června 
do konce srpna, každý týden od pát-
ku do  pondělí, je připraven pestrý 
program bohatý na  kulturní zážit-
ky, ponaučení i relaxaci na různých 
a  zajímavých místech města Jičína 
a  jeho okolí. Letošní novinkou by 
měla být Rikša-Café, která bude 
o víkendech spojovat centrum měs-
ta s Valdštejnskou lodžií.

Pátek je zaměřen na  prohlídku 
historických, kulturních památek 
a  pohádkových míst v  centru měs-
ta s páteční prodlouženou otevírací 
dobou do 19 hod. Přes den se kona-
jí komentované prohlídky kostelů, 
muzea či centra města. Páteční ve-
čery patří Valdštejnské lodžii, v  je-
jíž kouzelné atmosféře se pořádají 
netradiční divadelní představení 
a koncerty různých žánrů.

Sobota dopoledne láká do  cent-
ra města na  vyhlášené trhy. V  tuto 
dobu můžete potkat i  pouliční 
umělce, kteří dokreslují sobotní at-
mosféru. 

Odpoledne se hrají pro děti „Po-
hádky na  dvorku“ - na  dvorku „K-
-Klubu“. Milovníci přírody mohou 

vyrazit do nedalekých Prachovských 
skal, kde Muzeum přírody organi-
zuje výstavy, soutěže, podvečerní 
pozorování obojživelníků a  večerní 
exkurze a další jiná překvapení.

Neděle je pojata jako relaxační. 
Koupaliště „Kníže“ poskytuje v hor-
ké letní dny vedle vodních radová-
nek a osvěžení i kvalitní zázemí pro 
trávení volného času, probíhají zde 
i soutěže pro děti. Relaxovat je mož-
no i v zámecké zahradě, kde se kona-
jí hudební odpoledne a  podvečery 
a letní kina. Filmová představení pro 
děti se promítají v nedalekém kině.

Pondělí – po celý den je možno si 
zábavnou formou prohlédnout Mu-
zeum hry. Knihovna Václava Čtvrt-
ka zve do letní čítárny. Je tu možnost 
připojit se na  WIFI či využít inter-
net. Jičín je vedle pohádkového měs-
ta i město Valdštejnovo, proto každé 
pondělí od  15 do  17 hod. na  arká-
dovém nádvoří jičínského zámku 
„úřaduje“ sám vévoda Albrecht 
z Valdštejna.

Více: www.vikend.jicin.cz, www.
vikend.jicin.cz; programová brožu-
ra - k  dispozici v  Městském infor-
mačním centru Jičín, Valdštejnovo 
nám. 1.

ZAMĚSTNÁNÍ 23

Hledáme řidiče!
Hledáme motivované profesionální řidiče/řidičky

pro moderní plachtové, termo a silo návěsy
- ochota pracovat

Předpokladem je řidičský průkaz sk. CE/ 95
a dobrá znalost německého jazyka slovem

Rainer Grafe GmbH,
Dorfstraße 21, 01561 Thiendorf, SRN

 
m.steinborn@grafe-transport.de

 Tel.: 0049 35240 71399

ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ

Hledám řidiče
plachtové dodávky

Tel.: 733 100 181

iTeplice.cz



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

TEXT: (vyplňte hůlkovým písmem nebo na stroji)

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

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

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

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

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

Adresa a telefon: (bude otištěno jako součást inzerátu)

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

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

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

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

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

VYDÁVÁ Agentura IS Teplice s.r.o., U Císařských lázní 7 - Číslo 7-8, ročník 26 - Vyšlo 1. 8. 2016
info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206

Povoleno Ministerstvem kultury ČR - ev. číslo: MK ČR E 11526 • Distribuce: P. Šádek
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TEPLICE - OUTLET -50%
na ploše 2500 m2

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

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

e-shop

www.sobnabytek.cz

Tento měsíc doprava zdarma!

VÁ
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KVALITNÍ

MASIV PŘIVEZU - ODVEZU, AUTODOPRAVA, 
STĚHOVÁNÍ, VYKLÍZENÍ,

LIKVIDACE NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ
tel.: 720 417 446

www.stehovaniteplice.cz

T790020

• PRODÁM el. strunovou sekačku FIELDMAN, ještě ne-
použitá. PC 1 300,- Kč, nyní 800,- Kč. Tel.: 725 706 525. 
(82220)
• PRODÁM kanadský lávový plynový gril na dva hořáky 
v hodně dobrém stavu, PC 7 600,- Kč, nyní 2 999,- Kč, 
možnosti i prodání regulátoru plynu a jedné 10 kg plyn. 
bomby, cena dohodou, v případě zájmu volejte prosím 
navečer. Tel.: 606 681 834. (82221)
• HLEDÁM pro syna doučování učiva 1. - 5. ročník, nejlé-
pe Krupka, Unčín a okolí. Tel.: 724 243 937. (82222)
• NABÍZÍM okurky nakládačky i na rychlokvašky (mo-
čáky), domácí prostředí, bez chemie, cena dle velikosti 
od 15 do 25,- Kč. Možná rezervace. Tel.: 777 301 027. 
(82223)
• PRODÁM čerstvý česnek, odrůda český paličák Havran, 
dom. prostř., bez chemie, ručně okopávaný, sklizený, čiš-
těný, 180,- Kč/kg. Tel.: 776 186 474. (82224)
• PRODÁM stav. rozvaděč univerz., nový, s revizní zprá-
vou, levně. Tel.: 606 862 133. (82225)
• PRODÁM 2 role fasád. perlinky, zakládací hliník. lišty, 
APO lišty, 2 kbelíky starůž. silik. barvy zn. Weber, cena 
dohodou. Tel.: 606 150 132. (82226)
• PRODÁM dřevěné palety, vhodné i na výrobu nábytku, 
2 druhy, velké 180,- Kč/ks, malé 90,- Kč/ks. Tel.: 608 251 
245. (82227)
• NABÍZÍM doučování z matematiky pro žáky základní a 
střední školy. Mám praxi ve školství a s doučováním. Cena 
dohodou. Tel.: 731 879 640. (82228)
• KOUPÍM motocykl JAWA/ČZ, CROSS, MOPED, VELOREX 
aj. nekompletní nebo jen ND, velký TP, doklady, dále har-
moniku Heligonku, flašinet, vojenskou vzduchovku, soc. 
hračky, auta na ovládání na bowden, nářadí kovadlinu, 
kleště, kovářskou probíjecí desku, signovačku, malý sou-
struh aj. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv. Ozvu se hned. Platí 
stále. Tel.: 603 335 591. (82229)

• SHÁNÍM výpomoc na zahradě, sekání motorovou ko-
sou, ošetření stromů, sekání trávy, vhodné pro studenta, 
srpen. Tel.: 777 171 712. (82230)
• PRODÁM drhaný sisalový závěsný květník, čtyřramen-
ný, na uchycení květin do oken, zavěsit na pergolu apod., 
foto pošlu, nový. Tel.: 604 782 643. (82231)
• KDO mi svaří - nastaví 4 ks I (íček) o 1 metr. Tel.: 731 
409 640. (82232)
• PRODÁM keram. kanal. roury prům. 30 cm, d. 1,55 m, 
40 ks, dohoda. PB láhev, 10 kg, 2 ks, 500,- Kč/ks. Tel.: 606 
223 358. (82233)
• NABÍZÍM zavař. sklenice se šroub. víčky, 1 nebo 0,75 l i 
malé na marmelády, možnost i přepravka, vše levně. Tel.: 
733 700 034 (TP). (82234)

• PRODÁM levně 2 velké lahve kyslík + plyn + hořáky a 
hadice. Tel.: 417 530 096. (82235)
• PRODÁM kolo za 500,- Kč, 4 r. staré, nevyuž., levně, 26“, 
18 převodů. Tel.: 777 952 920. (82214)
• NABÍZÍM různé společ. časopisy: Rytmus života, Pestrý 
svět, Na kafíčko, Moje šťastná hvězda, Čas pro hvězdy a 
další, za poslední období, kompletní. Tel.: 737 127 852. 
(82236)
• KOUPÍM plexisklo. Rozm.: síla 3 až 5 mm, v. 50 (40) 
cm, d. nejméně 140 cm. Cena dohodou. Tel.: 730 606 
785. (82237)
• PRODÁM 10 kg PB lahev za 200,- Kč. Tel.: 602 842 766. 
(82238)
• OVDOVĚLÝ důchodce hledá paní na občasné hlídání 
pejska a na pomoc při úklidu bytu v Teplicích. Tel.: 728 
059 544. (82239)


