
magazín Duben 2018 / náklad 25 000 výtisků

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

Děčín
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Louny
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ZVOLTE 
PIRELLI 
A ZÍSKEJTE 
KONTROLU

Akční ceny pouze u nás!

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

Proč pracovat v Tivall?
Protože nabízíme:
• 13. a 14. mzda
• 5 týdnů dovolené
•  dotované stravování přímo 

v závodě
• stravenky v hodnotě 80 Kč
•  zvednutí mzdy po 3 měsících 

a další zvyšování po zaučení
• možnost karierního růstu
•  systém Cafeteria moje benefi-

ty – portál s nabídkou benefitů 

pro naše zaměstnance (pří-
spěvek na dovolenou, dětský 
tábor, lékárny, optiky, sportovní 
vyžití) – přispíváme 1 000 Kč 
měsíčně.

•  masáže zdarma každý měsíc 
na pracovišti, v pracovní době

•  příjemné a moderní pracovní 
prostředí a přátelský kolektiv

a mnoho dalších benefitů...

T482002

• Seřizovač - operátor

• Nástrojař

• Vedoucí MPC haly

• Kontrola kvality

• LSS specialista

• Strojní zámečník

• Elektrikář

T487014

Kdo jsme:
•  součást americké firmy UNIFRAX 

založené v roce 1891
•  máme silnou pozici v USA, Číně 

i Evropě
•  naše centrála je ve státě New York, 

Tonawanda

Co vyrábíme:
•  izolační výrobky ze speciálních 

vláken pro vysoké teploty
•  aplikace pro snižování emisí výfu-

kových plynů
 

Věděli jste, že naše výrobky …
•  najdete i v největších dopravních 

letadlech?
•  jsou instalovány v nejvyšším mra-

kodrapu světa Burj Khalifa v Dubaji?

Zkus to s námi. Rádi tě uvidíme!

ufxpersonal@unifrax.com
tel.: 417 800 331  www.unifrax.eu.com

Aktuálně  hledáme:
• operátory pro tvarování a opracování
• samostatné a spolehlivé kolegy
• další parťáky do našeho kolektivu
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společnost s dlouholetou tradicí,
která se zabývá návrhy a výstavbou sklářských pecí,

výrobou a instalací ocelových konstrukcí,
momentálně obsazuje pozice:

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR

ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ

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

Kontakt:
Teplotechna - Prima, s. r. o.,

J. K. Tyla 2859/1, 415 01 Teplice, tel.: 417 816 021

e-mail pro zasílání životopisů:
vachatova@teplotechna-prima.com

T452040

Výborná pracovní nabídka, právě hledáme:

OPERÁTORY VE VÝROBĚ
(řezání, svařování, finální úprava trubek)

ŘIDIČE VZV, MANIPULANTY
ELEKTROMECHANIKY
Co od vás očekáváme:
Fyzickou a manuální zručnost

Ochotu pracovat ve směnném provozu
SOU, SŠ technického směru, nebo praxe 
ve výrobní společnosti výhodou

PŘIJÍMÁME TAKÉ ABSOLVENTY
Z TECHNICKÝCH OBORŮ

Co vám můžeme nabídnout:
Nástupní bonus 20 000 Kč vyplacený 
v průběhu roku

Více než 20 atraktivních benefitů pro 
zaměstnance – stravenky 90 a 130 Kč, 
roční podíl na zisku, benefity také pro 
vaše rodiny…

Z centra města autobusem do 15 minut 
u nás.

Kontakt: job.usti@aperam.com
tel. +420 477 757 102, 725 775 108

web: www.aperam-usti.cz
FACEBOOK: www.facebook.com/aperamusti

Jsme výrobní podnik s  více 
než 14letou tradicí v  Ústí nad 
Labem, ale naše historie sahá 
až do  roku 1967. Několikrát se 
nám podařilo obhájit ocenění 
Zaměstnavatel regionu do  500 
zaměstnanců.
V  našem závodě v  průmyslové 
zóně Předlice zaměstnáváme 
více než 250 zaměstnanců, o kte-
ré s  láskou pečujeme. Kromě er-
gonomického prostředí dbáme 
v  první řadě na  bezpečnost při 
práci. Ta je pro nás hodnota číslo 
jedna. 
Svých zaměstnanců si velmi váží-
me, a proto jim nabízíme jako jed-
ni z mála zaměstnavatelů přes 20 
velmi atraktivních benefitů. 
Jsme mladý kolektiv náš průměr-
ný věk je 36 let. V  našich řadách 
pracují jak muži, tak také ženy. 
Do týmu hledáme lidi se zkuše-
nostmi z  výroby, ale rádi u  nás 
přivítáme i  absolventy z  tech-
nických oborů.
Naším výrobním programem jsou 
nerezové trubky určené přede-
vším pro automobilový průmysl, 
a  dále nerezové leštěné trubky 
pro stavební průmysl. Svou pro-

dukcí se řadíme mezi světové 
výrobce a  právem patříme mezi 
špičku v oboru.

Něco z naší historie….
Roku 1967 byla založena rodin-
ná firma Matthey. V  roce 2002 
se tato společnost stala součástí 
nadnárodní ocelárny Arcelor. V lis-
topadu roku 2004 byl pod hlavič-
kou Matthey otevřen nový závod 
v  České republice, přímo v  Ústí 
nad Labem.
V  roce 2006 došlo k  fúzi dvou 
největších světových zpracova-
telů oceli a  vzniká nová skupina 
 ArcelorMittal. V  roce 2011 se od-
dělila část čistého zpracování oce-
li a vznikla nová společnost Ape-
ram, jejíž jsme v  současné době 
součástí.

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

T482003

www.elsen.cz

Přijmeme zaměstnance
na zkrácený úvazek

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

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

Email: ekonom@bramburky.cz 
Tel. +420 777 911 813 T4
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KRAJSKÝ
KALEIDOSKOP

Soutěžte s městskou 
knihovnou v Roudnici n. L.

Městská knihovna Ervína 
Špindlera v  Roudnici nad Labem 
vyhlásila literární, recitační, foto-
grafickou a  výtvarnou soutěž pro 
žáky středních i  základních škol. 
Uzávěrka přihlásek do  soutěže je 
30. dubna 2018. Všechny příspěv-
ky bude hodnotit odbořná porota 
a slavnostní vyhodnocení proběh-
ne 24. května 2018 od  17 hodin 
v Galerii moderního umění. 

Uhelným Mosteckem
Slova „industriální“ a  „okouz-

lující“ asi málokdo použije v  jed-
né větě avšak jen potud dokud 
se nevydá uhelným Mosteckem. 
Co vás čeká: nasednete do  terén-
ní dodávky a  vydáte se na  jízdu 
člověkem vytvořenou krajinou. 
Dozvíte se spoustu zajímavých in-
formací o starém Mostě, stěhování 
zdejšího kostela, šachtách, místní 
fauně a flóře, o rekultivaci krajiny 
a minulosti i budoucnosti Mostec-
kého jezera. Uvidíte uhelné vel-
kolomy, skládku uhlí a  skládkový 
stroj a  překvapí vás, jak esteticky 
může vypadat popílkové odkaliště. 

Na málo známé vyhlídce na litví-
novskou chemičku se dozvíte po-
hnutý příběh o jejím vzniku. Také 
si prohlídnete protistřepinové kry-
ty z  2. světové války, předválečné 
lehké opevnění a  válečný protile-
tecký kryt ve  staré továrně. Více 
informací a jak se přihlásit najdete 
na www.offroadsafari.cz.

s péčí o rodinu? Málo se podle vás 
o  těchto nevšedních ženách ve-
řejně mluví? Změňte to! Zapojte 
se do soutěže Žena regionu a při-
hlaste svou kamarádku, maminku, 
sestru nebo třeba kolegyni z práce. 
Dokažte, že jejich obětavost a prá-
ce mají skutečně smysl. V  dubnu 
startují nominace do  9. ročníku 
celostátního projektu Žena regio-
nu pod záštitou předsedy Senátu 
Parlamentu ČR a  Asociace krajů 
ČR. Nejprve proběhnou krajská 
kola a  vítězky budou vyhlášeny 
v první polovině září na slavnost-
ních krajských galavečerech. Ga-
lavečer s  vyhodnocením za  celou 
republiku se pak uskuteční v říjnu. 
Nominovat ženy do souže můžete 
do poloviny června. Více informa-
cí najdete na webu zenaregionu.cz

Podkrušnohorský golf
Letošní dlouhá zima a klimatic-

ké podmínky, které panovaly až 
do  úplného začátku dubna, startu 
golfové sezóny nepřály. Z  těchto 
důvodů je v plánu otevření jedno-
ho z nejkrásnějších českých golfo-
vých hřišť v  podkrušnohorském 
Oldřichově na Teplicku v blízkosti 
vodní nádrže Barbora až v  pátek 
20. dubna. Ihned po  konci mra-
zivých teplot započaly přípravné 
práce na otevření hřiště (prořezá-
vání, pískování greenů, prořezává-
ní a čištění fairwayí, roughů a od-
pališť), také probíhají práce na vý-
malbě klubovny a  modernizaci 
sociálních zařízení. Více na  www.
golfbarbora.cz.

Bílina ocenila učitele
U příležitosti Dne učitelů předal 

starosta města ocenění učitelům 
ze vzdělávacích zařízení. „Děkuji 
nejen oceněným, ale všem učite-
lům, kteří se věnují mládeži, za ce-
loroční náročnou práci, kterou 
odvádějí,“ řekl Oldřich Bubeníček 
při slavnostním setkání, kterého 
se zúčastnily také místostarostky 
města Vendula Vodičková a Zuza-

nová, učitelka ZŠ Lidická, Milena 
Svobodová, učitelka ZŠ Aléská, 
Jiří Bidrman, učitel ZUŠ, Kamila 
Nováčková, učitelka MŠ Čapkova, 
Růžena Křížková, učitelka MŠ Sí-
bova, Věra Hošková, učitelka MŠ 
Švabinského, Eva Klasová, peda-
gog DDM Bílina.

Zlatý erb – nejlepší weby 
měst a obcí

Jubilejního 20. ročníku soutěže 
Zlatý erb se v  letošním roce zú-
častnily obce a města z celé ČR, ze 
všech 14 krajů. Celkově se zapojilo 
430 webových stránek a  projektů 
obcí a měst včetně elektronických 
služeb. Celostátní finále se usku-
tečnilo v pondělí 9. dubna v Hrad-
ci Králové a oba zástupci z Ústec-
kého kraje měli důvod k  radosti. 
V  kategorii nejlepší web obce 
zvítězila obec Ohníč na  Teplicku 
a  mezi městy byla udělena první 
místa hned dvě, pro středočeský 
Benešov a statutární město Most.

(www.kr-ustecky.cz) 

Boj za obnovení železniční 
trati Teplice - Lovosice 
pokračuje

Ministerstvo dopravy rozhodlo 
neobnovit železniční trať v Českém 
středohoří, na které již téměř 5 let 
nemůže**kraj**objednávat doprav-
ní obslužnost. Kraj po  téměř 5 le-
tech čekání zjišťuje, že bylo téměř 
zbytečné. Náměstek hejtmana pro 
úsek dopravy Jaroslav Komínek 

na Bařtipánová. Učitelé dostali 
ocenění především za  netradič-
ní formy práce s  dětmi, pečlivost 
a  obětavost, činnost pro školu, 
zapojení se do projektů, dosažené 
výsledky, tvořivý přístup k  výu-
ce i  tvorbě výukových materiálů. 
Ocenění byli: Hana Faitová, učitel-
ka ZŠ Za Chlumem, Jana Kollman-

k  tomu uvádí: „Ministr dopravy 
Ťok nás v  tomto ohledu zklamal, 
když nám v  říjnu 2015 slíbil, že 
po  zprovoznění dálnice D8 obno-
vu tratě zajistí. Kroky, které se teď 
na centrální úrovni dějí, hodily náš 
kraj přes palubu“. Slibotechna? A co 
teď dál? Bude se protestovat?  (red.)

Žena roku
Znáte někoho, kdo se ve  svém 

volném čase obětuje pro dru-
hé a  zvládá své aktivity skloubit 

Hotelová škola v Teplicích zavedla novou tradici, kdy se žáci 
z velké části podílejí na přípravě degustačních večerů se zážitkovou 
gastronomií. 7. března jsme pořádali večer s exkurzí do světa šumi-
vého vína značky Bohemia sekt. Žáci pod vedením odborných učitelů 
Bc. Ivany Prokešové a pana Jaroslava Petrů prezentovali správný ser-
vis sektů a také servis gastronomických lahůdek připravených pod do-
hledem šéfkuchaře Milana Sigmunda. Na příští akci vás zveme na 16.
května, kdy večer bude věnován atraktivním pokrmům s  použitím 
u nás opomíjené zeleniny jakou je chřest. Rezervaci místa si prosím 
proveďte na kantor@sostp.cz nebo tel. 417 538 621.

Za vedení školy: Ing. Martin Vacek.
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Co pro vás ocenění znamená?
Toto ocenění pro mě znamená 

mnoho, od  pocitu pýchy, že jsem 
vůbec byla v  takto prestižním 
projektu nominovaná, přes pocit 
uspokojení, protože ocenění beru 
zároveň jako poděkování za  prá-
ci, kterou dělám, až povděk vůči 
všem, kteří mi dali svůj hlas a pro-
jevili mi tak důvěru.

Výstaviště Zahrada Čech ne-
mělo vloni zrovna na  růžích 
ustláno. Jak hodnotíte uplynulý 
ročník? 

I přes všechna úskalí paradoxně 
hodnotím loňský rok jako nejpo-
vedenější. Možná právě vše, co se 
na  začátku roku stalo, nás nato-
lik stmelilo, že každá akce, která 
nám prošla rukama, zaznamenala 
v  určitém ohledu úspěch. Zvýše-
ná návštěvnost, zajímavé expo-
zice, za  které jsme obdrželi řadu 
pochval ze stran návštěvníků, 
rozvíjející se spolupráce s  našimi 
obchodními partnery, to vše pova-
žuji za velký zdar loňského roku.

Na  co se mohou návštěvníci 
litoměřického výstaviště těšit le-
tos? 

Letošní výstavy se ponesou 
v duchu významného výročí 100. 
od  vzniku ČSR. Všechny expo-
zice budou stylizovány do  roku 
1918 nebo prvorepublikové doby. 
Expozice budou korespondo-
vat s  tématem dané výstavy, tzn.: 
na  Tržnici Zahrady Čech bude 
představen prvorepublikový život 
ukazující rozdíly mezi vysokou 
a nízkou třídou. Na Autosalonu 
Zahrady Čech si budou moci 
návštěvníci prohlédnout mo-
dely veteránů tamní doby 
a  na  Gastro food festu 
bude z  jednoho pavilo-
nu vytvořena prvore-
publiková restaurace, 
kde ochutnají nejen de-
likatesy tamní doby. Je pro 
nás velkou ctí, že na konci října 
proběhne na  výstavišti vyvr-
cholení těchto oslav pod tak-
tovkou Ústeckého kraje. 
Výstaviště také nabídne 

OSOBNOST
Ústeckého kraje

Ústí nad Labem – Ústecký kraj má 27 nových osobností roku 2017. Celkem přes 4 tisíce hlasů jim přidělili čte-
náři v anketě, jejíž v pořadí již 7. ročník uspořádaly noviny METROPOL a generální partner Skupina ČEZ. 

Nad projektem převzal osobní záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Ocenění si laureáti převzali 
na slavnostním večeru v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Byla mezi nimi i Bc. Michaela Mokrá, ob-
chodní a marketingová ředitelka Zahrady Čech Litoměřice, která zvítězila v kategorii podnikání a management. 
Zeptali jsme se jí… 

novou a  velmi atraktivní 
akci. Na  začátku října 
proběhne Policejní 
mistrovství speciál-
ních pořádkových 
jednotek s  meziná-
rodní účastí. Letos 
je opravdu na co se 
těšit a pevně věřím, 
že letošní rok bude 
ještě úspěšnější než 

ten rok předchozí. 
 (lar)



GALERIE TEPLICE OSLAVILA 
ČTVRTÉ NAROZENINY 

Největší teplické obchodní centrum Ga-
lerie Teplice oslavilo v březnu čtyři roky 
od svého otevření. Nevzniklo přitom 
na zelené louce, ale na místě bývalého 
OD Prior nahradilo již nefunkční model 
obchodů uvnitř centra města – v tomto 
ohledu jde o návrat k samotným histo-
rickým kořenům. Od roku 2014 si Gale-
rie Teplice našla své stálé návštěvníky, 
o čemž svědčí i statistiky. Průměrná den-
ní návštěvnost od doby otevření vzrost-

la o 45 %, přičemž v adventním období či na přelomu května 
a června projde pasáží centra až 30 tisíc lidí denně. Pro zákaz-
níky je v moderním komplexu k dispozici téměř 90 obchodů 
s nabídkou módy, potravin, občertvení, spotřebního zboží či 
kina. Některé značky jsou dokonce v severočeském regionu 
unikátní. 
Co se týče ekonomických výsledků, od roku 2014 do roku 2017 
vzrostl průměrný celkový měsíční obrat centra o 66 %. V Galerii 
Teplice našlo uplatnění zhruba 300 zaměstnanců. Díky spolupráci 
s lokálními firmami se navíc daří vytvářet další zakázky a příležitosti 
v oblasti zaměstnanosti. 

Nákupy v srdci Teplic

www.galerieteplice.cz

více než 400 parkovacích míst

více než 80 obchodů
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„Naše obchodní centrum jde ruku v ruce se zahraničním trendem 
navrátit obchod historicky zpátky do středu města,“ říká ředitel 
Galerie Teplice Jan Růžička. Zároveň poukazuje na nové trendy. 
„Kromě nakupování je daleko více v popředí role obchodního centra 
coby místa pro setkávání lidí. Návštěvníci vyhledávají mnohem čas-
těji zábavu, už jim nepostačují pouze tradiční obchody, které stále 
více budou fungovat spíše jako výdejny či showroomy propojené 
se-shopy. Zároveň chtějí vstřebávat nové podněty. Patrné je to na-
příklad ve vrzůstajícím zájmu o kulinářské zážitky,“ dodává Růžička.
A co výstavba nového obchodního komplexu uprostřed města při-
nesla samotnýmTepličanům? „Do centra města se opět po letech 
vrátil život, což bylo také naším cílem. Je dobře, že se Galerie Tep-
lice mimo obchodní aktivity zaměřuje i na volnočasové akce pro 
dospělé a děti. Mezi mé oblíbené patří například tradiční únorový 
Čokofestival,“ říká primátor statutárního města Teplice Jaroslav 
Kubera. 
Jeho slova potvrzuje i Marcela Davídková, vedoucí supermarketu 
Korzo, která zároveń v 90. letech vedla „předchůdce“ Galerie Ob-

A kde je BUBBLE TEA? 
Obchůdek BubbleMania nezmizel, pouze jsme jej přesunuli přímo 
na pasáž. Stačí použít výtah až do přízemí a zaručeně jej nemůžete 
minout. 
„A co že to ten BUBBLE TEA vlastně je?” ptala se nedávno ba-
bička. Bubble tea se podává v různých podobách, a to mražený, 
ledově vychlazený či teplý, hodí se tedy pro každého a pro každou 
příležitost. Nápoj se pije extra tlustým brčkem a je svrchu dokonale 
utěsněn folií, díky tomu si můžete své oblíbené bubble tea vychutnat 
i na cestách, v práci nebo si ho jednoduše donést až domů.

Nová prodejna SPACE
SPACE je značka, která sdružuje nejvýznamnější prodejní místa 
v nezávislé maloobchodní síti se specializací na mobilní komunika-
ce a digitální fototechniku.
Prodejní síť je operována, marketingově a obchodně podporována 
společností SETOS spol. s r.o. - jedním z nejvýznamnějších vel-
koobchodních distributorů na českém trhu. Přímá návaznost na vý-
robce zaručuje originální zboží s plnou zárukou i jistotu kvalitního 
a rychlého servisu.
Značky: Apple iPhone, Alcatel, NOKIA, Huawei, Honor, Lenovo, 
Samsung, Sony, Caterpillar a další se již těší na vás. 
Prodejnu naleznete v prvním podlaží na hlavní pasáži.
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chodní dům Prior. „Do centra města, jež předtím bylo značně vylid-
něné, se zase navrátil čilý ruch. Původní obchodní dům navíc již ne-
dostačoval z hlediska kapacity i nabízených služeb,“ uvádí Marcela 
Davídková. A dodává i další rozdíly. „V dnešní době mají zákazníci 
k dispozici daleko větší výběr zboží než dříve. Oceňují zejména kva-
litu potravin, jejich čerstvost a regionální původ. Důležité je pro ně 
i prostředí, v němž nakupují. Samozřejmostí je profesionální perso-
nál, parkoviště s dostatečnou kapacitou míst či zábavní akce, které 
centrum organizuje. Teplice jsou navíc lázeńské město navštěvova-
né zahraničními hosty, jejichž zájem o nabízené služby na profesio-
nálníúrovni každoročně vzrůstá,“ doplňuje Marcela Davídková. 
 
Za obchodním centrem Galerie Teplice, jehož výstavba si vyžádala 
investici 1,2 miliardy korun, stojí společnost DANDREET. Členové 
jeho týmu mají za sebou množství úspěšných developerských pro-
jektů výstavby administrativních, obchodních i bytových komplexů. 
Na podzim 2013 otevřela jedno z největších českých obchodních 
center, Galerie Šantovka v Olomouci, o výměře 48.000 m2, které již 
získalo i několik prestižních ocenění. Za původním návrhem projek-
tu Galerie Teplice stojí renomovaný českobudějovický Ateliér 8000, 
stávající design pak navrhlo známé britské architektonické studio 
BENOY.

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
OBCHODNÍK

2 volná místa – nástup 1.5.2018
Pracoviště společnosti Stavebniny HAVI s.r.o., Novosedlická ev.č. 1762, Teplice,

kontakt: Stavebniny HAVI s.r.o., ředitelství, Novosedlická 2888, 415 01 Teplice,
Ing. Zdeněk Vilt , tel. 417532482, email: reditelstvi@havi.cz

Náplň práce:
Prodej stavebniny přes PC, poradenská činnost, obsluha prodejny drobného materiálu 
a nářadí

Požadované vzdělání a odbornost:
Střední odborné s maturitou
Znalost práce s PC (základní obsluha, word, excel, office).
Řidičský průkaz skupiny B.
Výhodou: Střední průmyslová škola stavební, Střední škola se zaměřením na obchod

Předpoklady:
Možnost práce na směny, včetně práce o sobotách, práce přesčas s výběrem 
náhradního volna v zimních měsících, aktivní a zodpovědný přístup k práci, psychická 
odolnost, smysl pro práci v kolektivu.

Nabízíme:
Dobré platové podmínky v perspektivní a stále se dynamicky rozvíjející společnosti, 
při řádném plnění pracovních povinností stabilní zaměstnání, dobrý pracovní kolektiv, 
slušné jednání a řádné zabezpečení zaměstnanců ze strany vedení společnosti.



T452048

Přijďte si k nám pro nové telefony za akční ceny:

STK R45i
Black and White

290,- 1 190,- 2 990,- 8 990,-

Alcatel U3 4049D
Rose Gold

Samsung Galaxy J3
Duos White

Apple Iphone SE
Gold

Otevřeli jsme pro Vás
novou prodejnu v OC Galerie v Teplicích

NEJLEVNĚJŠÍ
TELEFON
NA TRHU

T420042

8
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Chráněná řemeslná dílna 
Mýdlárna u Zámku vznik-
la v roce 2014 v Teplicích 
jako malá rodinná firma. 
Založily ji sestry Irena 
Bachtinová a Ing. Eva Ja-

níková. Co Vás vedlo k za-
ložení mýdlárny?

Moje sestra Irena vyráběla doma přírodní 
mýdla pro celou rodinu a  i  pro naše kama-
rádky jako dárky. Mýdla byla natolik oblíbená 
a mnoha lidem pomohla i s kožními problémy, 
že jsme se rozhodly vařit a prodávat mýdla pro 
širokou veřejnost. Tak trochu jsme i navázaly 
na  skutečnost, že naše babička trávila mno-
ho let ve  francouzské Marseille, kde vyráběla 
mýdla pro vlastní potřebu takřka každá hos-
podyňka. Bohužel se nezachoval po  babičce 
ani jeden recept, takže jsme začínaly od nuly 
metodou pokus - omyl, což nám však dalo 
značnou výhodu, neboť jsme se mnohé nau-
čily samy a dnes jsme schopné vyrobit jakékoli 
mýdlo. Jedná se skutečně o 100% ruční výrobu 
od  začátku až do  konce včetně hygienického 
balení.

Jaké suroviny k výrobě používáte?
Především ty nejkvalitnější oleje, másla, si-

lice, maceráty, výluhy a podobně. Veškeré by-
linky si pěstujeme samy na našich zahradách, 
tudíž víme, že nejsou ničím přihnojovány. Sa-
mozřejmě používáme i  suroviny, které nelze 
vypěstovat. V  takovém případě se obracíme 

na farmy v našem okolí nebo na lékárny. Na-
příklad černé uhlí používáme do  velmi oblí-
beného mýdla proti akné nebo skořici do pro-
hřívacích mýdel, dále kozí mléko či med. Naše 
mýdla jsou čistě přírodní a většina i veganská. 

Vaše mýdla jsou označena chráněnou 
značkou „Regionální produkt“. Co to pro 
zákazníka znamená?

Znamená to, že zákazník u nás 
zakoupí výrobky mimořád-
né svou špičkovou kvalitou 
s  garancí původu surovin 
a  že používáním našich vý-
robků nezatěžuje životní 
prostředí. Každé dva roky 
musíme s  našimi výrobky 
před certifikační komisi, která 
neustále kontroluje kvalitu výrobků.

Mýdlárna u Zámku je zařazena na Turis-
tickém portálu Ústeckého kraje. 

Ano a  to z několika důvodů. Jak v  teplické 
tak i  v ústecké mýdlárně je celoroční výstava 
historie a  výroby mýdel. V  teplické mýdlár-
ně navíc můžete díky Tvořivé dílně pro děti 
a dospělé poodkrýt tajemství dílenské výroby 
a odnést si vlastnoruční mýdla. Na obou po-
bočkách prodáváme turistickou známku Mýd-
lárny u Zámku včetně turistického deníku.

Jaké výrobky je možno v Mýdlárně zakou-
pit?

Sortiment neustále rozšiřujeme, proto je 
možné zakoupit tuhá mýdla, šampóny – a  to 
i pro pejsky, totéž v tekuté verzi, šlehaná mýdla, 
prací vločky v  bio kvalitě především na  dět-
ské prádlo, mýdlo na holení, ovesné a šumivé 
koupele… Výrobků je opravdu velmi mnoho. 
Oblíbené jsou také dárkové sady svatební, 
narozeninové, na vítání občánků, ale i mýdla 
reklamní, pro podporu regionálního výrobce. 
Z mýdla jsme již vyráběli například zimní sta-
dion, skateboard a mnoho dalšího. 

Který je Vám nejbližší?
Na to je těžké odpovědět. Vzhledem k tomu, 

že nás práce ohromně baví a každý výrobek je 
pro nás radostí, těžko vypíchnout jeden. Mož-
no ale říci, že naši zákazníci velmi rádi kupují 
mýdlové závěsné špalky, dále mýdla na  akné 
a další kožní problémy a  také mýdla dárková 
například se jmény nebo s donesenou fotkou, 
která je námi zalita do  mýdla. A  to je přece 
krásný dárek třeba pro babičku… při každém 
mytí rukou vidí své vnoučátko. 

Kde je tedy možné zakoupit výrobky Mýd-
lárny u Zámku?

V Teplicích na náměstí Svobody hned vedle 
Radnice, v Ústí n/L na hlavním nádraží v nově 
vybudované pěší zóně s  překrásným výhle-
dem na Labe. Dále na našem ESHOPU www.
mydlarnauzamku.cz. Vyrobené novinky jsou 

ihned ke  zhlédnutí na  Facebooku 
„Mýdlárna u  Zámku Teplice 

- Ústí nad Labem“. Tvořivá 
dílna, kterou najdete pou-
ze v  teplické mýdlárně, je 
také se svými novinkami 
na  FB jako „Mýdlárna 
u Zámku Teplice - tvořivá 

dílna“. Telefonní kontakty 
naleznete na našich webových 

stránkách. Obě prodejny jsou ote-
vřeny ve všední dny od 9.00 do 18.00, v sobotu 
od 10.00 do 15.00. 

V dnešní uspěchané době vás zveme na ná-
vštěvu našich mýdláren, kde na  vás dýchne 
atmosféra prvorepublikových apatyk a starých 
dobrých časů. 

Milí naši namydlení přátelé, těšíme se na 
vás.

Vaše radostné mydlářky

MÝDLÁRNA
u Zámku

Mýdlárna u Zámku Teplice

Mýdlárna u Zámku Ústí nad Labem
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Pozoruhodné stavby našeho kraje

Porota ocenila pět návrhů. 
Zvítězil uměřený a  dobře pro-
pracovaný návrh architekta 
Ivo Klimeše. Ivo Klimeš měl již 
jako mladý tvůrce zkušenosti 
s  divadelním prostorem. V  le-
tech 1966–71 spolupracoval 
na  rekonstrukci městského di-
vadla v Ostravě. 

Stavba divadla v Mostě měla 
být zahájena v  roce 1972, ale 
základní kámen byl položen 
až 10. září 1979. Generálním 
projektantem byl Stavoprojekt 
Ostrava, na  realizaci stavby se 
podílelo 140 firem a dodavate-
lů, celkové náklady na  stavbu 
se vyšplhaly na 260 milionů ko-

run. Interiér budovy Ivo Klimeš 
realizoval ve spolupráci s archi-
tektem Radimem Ulmannem. 
Divadlo bylo otevřeno v  roce 
1985 jako Divadlo pracujících 

v  Mostě, od  roku 1990 nese 
budova název Městské divadlo 
v Mostě.

Urbanistický styl zástavby 
centra města Mostu dává mož-

Městské divadlo v Mostě

V šedesátých letech dvacátého století muselo ustoupit 
povrchové těžbě téměř celé historické město Most. 

Záhy bylo vystavěno nedaleko na  zelené louce město 
nové, ve kterém se mělo co nejdříve navázat na původní 
občanskou vybavenost. To se týkalo i divadla. Původní 
mostecké divadlo bylo postaveno v roce 1910-11 podle 
návrhu Alexandra Grafa, autora projektu ústeckého di-
vadla z let 1907-08.

nost vyniknout budově divadla 
ze všech pohledů. Jak již bylo 
zmíněno, dispozičně pracoval 
Ivo Klimeš se skladbou neúpl-
ného hexagonu, který je roz-
dělen strukturou menších šes-
tidílných modulů. Jednotlivé 
části spolu tvoří kompaktní se-
vřený celek, který se projevuje 
i v exteriéru stavby. 

Vertikálně rozčleněný exte-
riér stavby završuje převýšená 
věž provaziště. Budova je ob-
ložena smetanovým istrijským 
mramorem, jehož plochy pro-
lamují elektrofloatová skla. 
Z  vrstvené fasády vystupuje 
prosklená hmota vstupního 
foyeru, tvořící v přízemí přiro-
zené závětří hlavního vstupu, 
k  němuž stoupají dvě hlavní 
široká venkovní schodiště. Ob-
ložení z  istrijského mramoru 
nechal autor stavby proniknout 
i  do  interiéru vstupního vesti-
bulu a  prostoru vícepodlažní-
ho foyeru divadla. Důležitým 
modelačním prvkem prostoru 
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Prostory vstupního foyeru 
hlediště a  jeviště tvoří postup-
ně střední osu šestihranného 
modulu budovy, severní a jižní 
část zbývající dispozice je vyu-
žita ve všech podlažích pro zá-
zemí divadla, dílny, šatny a ad-
ministrativu.

Ivo Klimeš ve  svých návr-
zích neopomněl ani výtvarné 
doplňky interiéru, pro které 
ve  svých projektech vyhradil 
zásadní prostor. Foyeru vévodí 
sedm metrů vysoká figurativní 
tapisérie Jana Hladíka Mládí 
a dva lustry složené ze skleně-
ných píšťal od René Roubíčka. 
V  horním podlaží foyeru se 
nachází nástěnná dřevěná a ko-
vová plastika Krajina a  stroj 
od Vladimíra Janouška, v pro-
storu bufetu tapisérie Jenny 
Hladíkové. Autorkou artpro-
tisů v provozní části divadla je 
Eva Brodská, oponu jako mo-
numentální tapisérii navrhla 
Renata Rozsívalová. Fontána 
před hlavním vstupem divadla 
je dílem Stanislava Hanzíka.

jsou hlavní nepravidelně umís-
těná schodiště a vložené patro, 
umožňující přístup do  horní 
části hlediště.

Hlediště šestiúhelného pů-
dorysu opakuje modul stavby. 
Obloukovité řady tvoří čalou-
něná křesla v  rumělkové bar-
vě, která kontrastuje s  bílými 
a  hnědým dřevem obloženými 
stěnami hlediště. Strukturál-
nost budovy se rovněž projevu-
je v podobě podvěšeného akus-
tického stropu a zalamovaného 
jevištního portálu.

Dnešní mechanizaci jeviště 
tvoří velká bubnová točna za-
hrnující i segment široké před-
scény, kde lze alternativně vyu-
žít propad orchestřiště. Točna 
nese vnitřní excentricky umís-
těný disk menší talířové točny. 
Mechaniku jeviště využívají 
scénografové hojně zvláště při 
komediálních představeních 
a  muzikálech. Hlavní hrací je-
viště je doplněno ještě zadním, 
které se dnes využívá jako dal-
ší variabilita prostoru - aréna 
a Komorní scéna. 

Nabízíme pronájem
Obchodu v centru Teplic (bez kauce)

– ulice U Nádraží 895/10
•  výměra 141m2 (z toho 91 m2 prodejní plocha, zbytek zázemí, 
 je zde bezbariérový přístup)
•  strategicky dobrá poloha (spojovací ulice mezi ulicemi 28.října 

a Masarykova)
•  možnost využití na prodejnu, sídlo firmy, cestovní kancelář, 

realitní kancelář, apod.
•  možnost parkování v zadním traktu objektu pod uzavřením 
 (v ceně nájmu)
•  prostory jsou k pronájmu volné od 1. 5.2018
•  kontakt: Q-LEASING, s.r.o. Teplice, U Nádraží 905/12
 mobil : 602 762 252, telefon : 417 533 745-6 nebo 417 533 781

 



22 Vracíme vodu
do českých 
rukoubřezen

SVĚTOVÝ 
DEN VODY

Ekologie a životní prostředí patří mezi naše priority. V severočeském  

regionu se staráme o 189 čistíren odpadních vod, 59 úpraven pitné vody  

a 13 tisíc kilometrů potrubí. Do nových technologií čistění odpadních vod 

jsme po vstupu do EU vložili více než 4,6 miliardy korun.  Celkem jsme do 

vodohospodářského majetku za 25 let investovali více než 29 miliard.

Světový den vody upozorňuje na důležitost přírody v koloběhu vody. 

My si ji uvědomujeme již déle než čtvrt století. Věděli jste, že všech-

ny naše čistírny plní nejpřísnější směrnice EU  a vypouštějí zpět do pří-

rody vodu v takové kvalitě, jakou mají řeky protékající chráněnými  

krajinnými oblastmi?

Severočeská vodárenská společnost a.s. www.svs.cz
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LEPIDLO
k tapetám

ZDARMA

         k nákupu jakéhokoliv množství tapet 
      1 kus lepidla Beeline Normal 100 g  
     nebo Beeline Vlies 110 g zdarma

AKCE

9.4. - 21.4.

Teplice • Stanová 2 • 777 004 024  
 Po-Pá 8:00 - 17:00 • So 8:30 - 12:00

Kupon k nákupu tapet
1ks lepidla zdarma

platnost 9.4.-21.4.2018

T452041

T452047

• šrouby, matice,
 podložky, nýty

•  velký sortiment
 nerezového materiálu

• hmoždinky, kotvy,
 vruty

• elektrické
 a ruční
 nářadí

T420011

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

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

STAVÍME & BYDLÍME

KLIMATIZACE
VZDUCHOTECHNIKA
•  dodávky a montáž klimatizací
•  domy, byty, kanceláře,
 ordinace, 
 průmyslové objekty

T420059

Josef Švantner
Valentýnská 499, 417 31 Novosedlice
tel.: 602 372 587 • e-mail: klimaobjednavky@email.cz
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Sobotní výherce soutěže para-
doxně nepochází z Teplic a na Stí-
nadla vyrazil podpořit hostující 
tým. „Mám u  České Kamenice 

chalupu, takže jsme přijeli z  ní 
s mými kamarády fandit. Kamará-
di na mě teď čekají venku a prý to 
musíme pořádně oslavit, takže vy-

rážím za nimi a jdeme výhru zápít 
do hospůdky,“ říkal po výhře nový 
majitel Fordu Ka+ Marek.

Součástí podmínek soutěže 

První Ford Ka+
už má svého majitele
z řad návštěvníků Stínadel

První Ford Ka+ už má svého majitele z řad návstěvníků fotbalového utkání na Stínadlech. Soutěž která nemá 
v českém fotbale obdoby, probíhá během celého ročníku HET ligy 2017/2018 a první možnost losování přišla 

při domácím utkání proti pražské Spartě. Při každém domácím utkání, ve kterém návštěvnost překročí 8000 
diváků totiž získá jeden z návtěvníků na zápase zbrusu nový vůz Ford Ka+ od společnosti AUTO IN! Automobil 
získá fanoušek do osobního vlastnictví! Na každém zápase, na kterém bude alespoň 5000 diváků se pak soutěží 
také o dárkový poukaz v hodnotě 5000 Kč do obchodního centra Olympia Teplice.

je také to, že výherce musí 
na automobilu po dva roky 
zachovat současný polep, 
který funguje jako propa-
gace soutěže FK Teplice 

a  jejích partnerů. „Tím, že 
mám v  severních Čechách 

chalupu, tak se nabízí s  autem 
jezdit aspoň na ní,“ smál se šťastný 
výherce této podmínce.

Možnost vyhrát automobil jako 
návštěvník fotbalového zápa-
su výherce velmi mile zaskočila. 
„Musím říct, že mi to zatím moc 
nedochází, že jsem vlastně vyhrál, 
ale rozhodně taková výhra není 
k  zahození,“ sděloval své dojmy 
po utkání novinářům.

Kromě výherce automobi-
lu Ford se díky návštěvě včera 
losoval také výherce poukázky 
na 5000 Kč do obchodního centra 
Olympia Teplice.

Pro fanoušky na  Stínadlech to 
samozřejmě nebyla poslední mož-
nost tyto ceny vyhrát. Až do kon-
ce letošního ročníku HET ligy 
i  nadále soutěžíme o  automobily 
Ford od  společnosti AUTO IN 
nebo o poukázky do OC Olympia 
Teplice. Stačí aby na utkání dora-
zilo 8000, respektive 5000 diváků, 
nejbližší možnost vyhrát tak bu-
dou mít fanoušci už za  necelých 
čtrnáct dnů při zápase proti Mladé 
Boleslavi, který se hraje v  neděli 
29. dubna od 17.00 hod.

golfbarbora.cz
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15Úspěch ve futsalu Školní futsalová liga v  roce 2017/2018 
pro naše žáky 7. tříd dopadla na výbornou. 
Odehráli jsme tři kvalifikační kola, první 
v  Mostě, druhé v  teplické sportovní hale 
a poslední překážku k postupu jsme zdolali 
v  Plzni. První dva zmiňované turnaje jsme 
vyhráli přesvědčivým rozdílem. V  Plzni se 
utkaly školy z Příbrami, Prahy, domácí výběr 
a my. Po vítězství v Plzni jsme jeli na finále 
do Žďáru nad Sázavou.

V tomto finále se utkala družstva Příbra-
mi, Pardubic, Ostravy a  Teplic. Hrálo se již 
vyřazovacím způsobem, tj. dvě semifinále 
a finále. V prvním zápase jsem se utkali s Par-
dubicemi. Počáteční vedení jsme neudrželi 
a museli rozhodovat pokutové kopy. V nich 
jsme byli lepší a  postoupili jsme do  finále 
proti Příbrami. Zde bojovnost a vůle a také 
fotbalové umění jasně přehrály Příbramské. 
Po vítězství 6:2 mohla euforie propuknout. 
Kluci zaslouženě vyhráli celý turnaj a  jsou 
mistry republiky! Alex Ingardia byl vyhlášen 
nejlepším hráčem turnaje, přestože v  na-
šem výběru byl nejmladší. Vítězná sestava: 
Martin Růžička, Václav Bartoš, Tomáš Sůra, 
Jaroslav Zápotocký, Jiří Zápotocký, Jan 
Skůrovec, Tadeáš Rybištár, Radek Letocha 
a  Alex Ingardia. V  předchozích kolech byli 
dále: Michal Trnovec, Ondřej Borosch a  Ja-
kub Brodský.
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DŮM KULTURY
Mírové nám. 2950, tel.. 417 515 940

17. dubna od 16.00 a 17.00 hodin 
 NAŠE ZAHRÁDKA
  Nestárnoucí pohádka z autorské dílny 

nestora Národního divadla v Praze Mi-
loše Nesvadby.

21. dubna od 9.00 hodin 
 ZÁKLADY SHIATSU PRO KAŽDÉHO
 Seminář.
21. dubna od 15.00 hodin 
 KOUZELNÁ ŠKOLKA - 
 MICHALOVI MAZLÍČCI
 Představení pro děti.
24. dubna od 19.00 hodin 
 JIŘÍ KRAMPOL a MILAN DROBNÝ
  Recitál dvou zajímavých legend české-

ho šoubyznysu.

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

18. dubna od 19.00 hodin
 JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO,
 ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ
  Originální zpracování naší nedávné 

minulosti. Nejpomalejší komik na svě-
tě. 

22. dubna od 19.00 hodin
 PŘÍLIŠ DRAHÁ MATHILDA
  Tragikomický příběh osudové lásky s 

téměř detektivní zápletkou.
25. dubna od 16.00 hodin
 TANČÍME S REGIUS BANDEM
  Taneční odpoledne s oblíbenou kape-

lou, v jejímž provedení zazní populár-
ní taneční melodie i klasická „dechov-
ka“.

26. dubna od 14.00 a 17.00 hodin
 AKADEMIE METELKÁRNY 2018
  Hudební, taneční a dramatické ukázky 

předvedou žáci teplické ZŠ Metelkovo 
nám.

29. dubna od 18.00 hodin
 THE LOSER(S)
  Strhující artistické výkony, dech be-

roucí moderní taneční kreace, hudba, 
která osloví mladé publikum, krásní 
muži a ženy.

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

16.-18. dubna od 17.30 hodin
 PEPA
 Komedie / Drama / Česko / 2018.

16.-17. a 21.-22. dubna od 20.00 hodin
 RAMPAGE: NIČITELÉ
  Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA / 

2018.
17. dubna od 15.00 hodin
 PO STRNIŠTI BOS
  Drama / Válečný / Komedie / Historic-

ký.
18. dubna od 20.00 hodin 
 THE FLORIDA PROJECT
 Drama / USA / 2017.
19.-22. dubna od 17.30 hodin 
 HASTRMAN
 Romantický / Thriller / Česko / 2018.
19.-20. dubna od 20.00 hodin 
 VADÍ NEVADÍ
 Horor / Thriller / USA / 2018.
21.-22. dubna od 13.30 hodin
22. dubna od 9.45 hodin
 V HUSÍ KŮŽI
  Animovaný / Komedie / Rodinný / USA 

/ Čína / 2018.
21.-22. dubna od 15.30 hodin 
 COCO
 Animovaný / USA / 2017.
23.-24. dubna od 17.30 hodin
 PEPA
 Komedie / Drama / Česko / 2018.
23.-24. dubna od 20.00 hodin 
 MÁŘÍ MAGDALÉNA
  Drama / Historický / Velká Británie / 

USA / Austrálie / 2018.
24. dubna od 15.00 hodin 
 MILADA
  Životopisný / Drama / Historický / Čes-

ko.
25. dubna od 17.30 hodin 

 SCREAM FOR ME SARAJEVO
 Koncert / Velká Británie / Bosna / 2017.
25. dubna od 20.00 hodin 
 UNIVERSUM BRDEČKA
 Dokumentární / Česko / 2017.
26.-27. dubna od 20.00 hodin
29. dubna od 17.30 a 20.00 hodin
30. dubna od 17.30 hodin 
 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
 Komedie / Česko / 2018.
28. dubna od 18.00 hodin 
 CARMEN - GEORGES BIZET
 Opera.
30. dubna od 20.00 hodin 
 AVENGERS: INFINITY WAR
 Akční / Sci-Fi / Fantasy / USA / 2018.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Zámecké náměstí 14, tel.. 412 359 000
VÝSTAVY
30. 3. - 8. 6. - I. a II. výstavní místnost
 SVĚT KOSTIČEK LEGO II.
  Druhá a ještě větší výstava pestroba-

revných kostiček ze stavebnice LEGO.
30. 3. - 29. 4. - III. výstavní místnost
 OBRAZY PETRA FEJFARA
  Výstava snových olejomaleb v impre-

sionistickém stylu teplického umělce.

PŘEDNÁŠKA
čtvrtek 12. dubna v 17.00 hodin
Místnost pro návštěvníky teplického 
zámku
 SVĚT BAROKNÍ FANTAZIE
  aneb hvězdy, sny a zrůdné děti v 17. a 

18. století. Přednáška PhDr. Jiřího Wol-
fa. 

EXPONÁT MĚSÍCE
 KLÍNĚNKA JÍROVCOVÁ
  Jak vypadá tento významný škůdce 

oblíbených kaštanů.

KRUŠNOHORSKÁ HRAČKA
  Upozorňujeme na dokument o firmě 

NBW s.r.o. v Nové Vsi v Horách, která je 
posledním výrobcem dřevěných před-
mětů a hraček na české straně Kruš-
ných hor. Film vznikl v rámci projektu 
dokumentace tradiční lidové kultury, 
která probíhala ve spolupráci Regio-
nálního muzea v Teplicích s Oblastním 
muzeem v Mostě. Dokument najdete 
na webových stránkách teplického 
muzea v sekci Regionální centrum pro 
tradiční lidovou kulturu a na YouTube.

BADATELSKÉ DNY
  Badatelům je muzeum a především 

jeho knihovna otevřeno vždy v úterý 
a ve čtvrtek od 9 do 15 hodin. Po před-
chozí domluvě je možný i jiný termín. 

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM

PLANETÁRIUM. 
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI!!!
18. dubna v 19.00 hodin
 MYTHOLOGIE JARNÍ OBLOHY
22. dubna ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
22. dubna v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + HVĚZDY 
 – VZNIK, VÝVOJ A ZÁNIK
25. dubna v 19.00 hodin 
 DUBNOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
29. dubna ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
29. dubna v 19.00 hodin 
 DUBNOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA

CAFÉ NOBEL:
  Další setkání se zajímavým téma-

tem a  zajímavou osobností vědy se 
uskuteční v  teplickém planetáriu 
v  Koperníkově ulici ve  čtvrtek 19. 4. 
2018 od 18.00. Přednášet přijede pan 
RNDr.  Boris Ekrt a  téma zní Bobky 
z pravěku. Co všechno prochází ruka-
ma paleontologů?

HVĚZDÁRNA
  JE Z  DŮVODU REKONSTRUKCE PRO 

VEŘEJNOST UZAVŘENA.

TEPLICE

T430039

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

www.vyhodnereality.cz
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KULTURNÍ CENTRUM
17. dubna v 17.00 hodin - učebna KC
 DÁMSKÝ KLUB 
 – TVOŘENÍ PRO RADOST
24. dubna v 17.00 hodin - KC
 TANEČNÍ PODVEČER 
 S KRUŠNOHORKOU
26. dubna v 19.00 hodin - kino Lípa 
 JEŠTĚRKA NA SLUNCI
 Komorní komediálně laděná hra.
30. dubna v 16.00 hodin - nám. Republiky
 ZDOBENÍ A STAVĚNÍ MÁJKY
 Májku ozdobí dětské družstvo SDH.

KINO LÍPA
18. dubna v 19.00 hodin
 RAMPAGE: NIČITELÉ
 Akční / dobrodružný / sci-fi / USA.
19.-20. dubna v 19.00 hodin
 HASTRMAN 
 Romantický thriller / ČR. 
22. dubna v 19.00 hodin
 PEPA 
 Komedie / ČR. 
24. dubna v 19.00 hodin 
 VADÍ NEVADÍ
 Horor / USA.
25. dubna v 19.00 hodin 
 HASTRMAN
 Romantický thriller / ČR. 
26. dubna v 10.00 hodin
 TÁTOVA VOLHA 
 Komedie / drama / ČR.
27. dubna v 19.00 hodin
 AVENGERS: INFINITY WAR 
 Akční / Fantasy / Sci-Fi / USA.
29. dubna v 19.00 hodin
 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 
 Romantická komedie / ČR.

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
22. a 29. dubna v 15.00 hodin 
 V HUSÍ KŮŽI
 Animovaný / USA / Čína.

bílina

DIGITÁLNÍ KINO
20. dubna v  17.30 hodin
 FAKJŮ PANE UČITELI 3
 Německo / komedie / české znění.
20. dubna ve 20.00 hodin
 VADÍ NEVADÍ 
 USA / horor / thriller / české titulky.

21. dubna v 17.30 hodin 
 RAMPAGE: NIČITELÉ 
  USA / akční / dobrodružný / sci-fi.
21. dubna ve 20.00 hodin
27. dubna v 17.30 hodin
 PEPA 
 ČR / komedie / drama / české znění.
27. dubna ve 20.00 hodin
 AVENGERS: INFINITY WAR 
  USA / fantasy / sci- fi / dobrodr. 
28. dubna v 17.30 hodin
 KAZIŠUCI
 USA / komedie / české titulky.
28. dubna ve 20.00 hodin
 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 
 ČR / komedie / české znění.
29. dubna v 15.00 hodin
 V HUSÍ KŮŽI
  USA / animovaný / rodinný.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
17. dubna v 8.30 hodin
 21. BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 
 – PĚVECKÁ SOUTĚŽ
 Pěvecká soutěž určená pro děti.
22. dubna v 15.00 hodin
 DĚTSKÁ DISKOTÉKA
 Dětská diskotéka s DJ Jirkou Faitem.

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
5. května v 10 hodin
 MÁJOVÝ JARMARK NA KYSELCE
 Celodenní program na 6 scénách.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
od 5. dubna do 29. dubna 
 BAREVNÉ INSPIRACE III.
  Výstava děl studentů.

ústí

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
OPERY A BALETU

Masarykova 3, Ústí nad Labem
17. dubna v 19.00 hodin
 CASANOVA
18. dubna v 19.00 hodin
 NABUCCO
21. dubna v 17.00 hodin
 POLOVECKÉ TANCE
 ŠEHEREZÁDA
22. dubna v 17.00 hodin
 KRÁLOVA ŘEČ
27. dubna v 19.00 hodin
 ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
29. dubna v 17.00 hodin
 ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

KULTURNÍ STŘEDISKO
Informace na www.ksul.cz 

17. dubna ve 20.00 hodin - Národní dům
 GUY KING - JAN KOŘÍNEK 
 - JEFF BOUDREAUX
23. dubna v 18.00 hodin - DK - kino
 MAMMA MIA! 
 Muzikál.
26. dubna v 19.30 hodin - DK - kino
 ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
  Muzikál Divadla Semafor. Inscenace 

složená ze scének, z písniček a z poví-
dání.

26. dubna ve 20.00 hodin - Národní dům
 ROGERIO BOTTER MAIO TRIO 
 (Brazilie)
  Hudební tvorba tria je postavena 

na strhujících brazilských rytmech pro-
sycených jazzovými prvky a  jihoame-
rickými vlivy.

28. dubna ve 20.00 hodin - Národní dům
 STOLETÁ DISKOTÉKA
13. května v 16.00 hodin - DK - sál
 ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
 - MINIDISKOTÉKA V CIRKUSE
  Míša Růžičková se svojí písničkovou 

šou přináší zábavu pro naše nejmenší 
diváky.

DUCHCOV

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

BÍLINA

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

PROMÍTÁNÍ nejen PRO SENIORY
24. dubna ve 14.00 hodin - Kosmos Maxi
 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
 Česko, komedie / drama / romantický.

SÁL MAXI
23.-25. dubna ve 20.00 hodin
 PEPA
 Česko, komedie / drama. 
19.-22. dubna v 17.30 hodin
 HASTRMAN 
 ČESKO, romantický / thriller.
19.-22. dubna ve 20.00 hodin
 VADÍ NEVADÍ
 USA, horor / thriller. 
21.-22. dubna v 10.30 a 15.00 hodin 
23.-25. dubna v 17.30 hodin
 V HUSÍ KŮŽI
  Animovaný / komedie / rodinný.
26.-29. dubna v 17.30 hodin
 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
 Česko, komedie.
26.-29. dubna ve 20.00 hodin
 KAZIŠUCI 
 USA, komedie. 
28.-29. dubna v 10.30 a 15.00 hodin
30. dubna - 2. května v 17.30 hodin
 AVENGERS: INFINITY WAR 
 USA, akční / sci-fi / fantasy.
30. dubna - 2. května ve 20.00 hodin
 AŽ NA DNO
  Drama / romantický / thriller.
3.-6. května v 17.30 hodin
 POMSTA

 Francie, akční / thriller.
3.-6. května ve 20.00 hodin
 TICHÉ MÍSTO 
 USA, drama / horor / thriller / psych.

MIDIART
5.-11. dubna v 19.00 hodin
 PLÁŽOVÍ POVALEČI
12.-18. dubna v 19.00 hodin 
 MIAMI 
19.-25. dubna v 19.00 hodin
 FOXTROT
26. dubna - 2. května v 19.00 hodin
 BRATŘI LUMIÉROVÉ

MĚSTSKÉ DIVADLO
17. dubna v 19.00 hodin - Velká scéna
 „JE ÚCHVATNÁ!“
18. dubna v 19.00 hodin - Velká scéna
 NEBEZPEČNÉ VZTAHY
19. dubna v 19.00 hodin - Velká scéna
 DÁMA OD MAXIMA
21. dubna v 19.00 hodin - Velká scéna
 SPLAŠENÉ NŮŽKY 
23. dubna v 19.00 hodin - Velká scéna
 MMMM - HOUSLOVÝ VIRTUOZ 
 IVAN ŽENATÝ
24. dubna v 17.00 hodin - Velká scéna
 DÁMA OD MAXIMA
25. dubna v 19.00 hodin - Velká scéna
 SKOŘÁPKA

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
21. dubna od 10.00 hodin
 TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI (volné)
28. dubna od 10.00 a 17.00 hodin
 O BUDULÍNKOVI (volné)

CHOMUTOV

KINO SVĚT
21. dubna v 17.00 hodin
23. dubna v 17.00 hodin
25. dubna ve 20.00 hodin
 TÁTOVA VOLHA
 Komedie, drama / Česko / 2018
18. dubna v 17.00 hodin
24. dubna v 17.00 hodin
 PEPA
 Komedie / Česko / 2018
17. dubna v 19.00 hodin
22. dubna v 18.00 hodin
 FAKJŮ PANE UČITELI 3
 Komedie / Německo /2017
19. a 25. dubna v 17.00 hodin
 PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
 Akční, sci-fi, dobrodružný / USA / 2018
17. dubna v 17.00 hodin 
21. dubna v 18.00 hodin
 RAMPAGE: NIČITELÉ
 Akční, sci-fi / USA / 2018.
18. dubna v 19.00 hodin
 RUMUNSKO BEZ DRÁKULY
 Krátký film / Rumunsko / 2017 
18. dubna v 19.30 hodin
 FOXTROT
 Drama.
19.-20. dubna v 18.00 hodin
 HASTRMAN
 Romantický, thriller / Česko / 2018
19. dubna ve 20.00 hodin 
20.-21. dubna v 19.30 hodin
22. dubna ve 20.00 hodin
 VADÍ NEVADÍ
 Horor, thriller / USA / 2018

CHOMUTOV

MOST

LÁZNĚ NA ZKOUŠKU V DUBNU S 15% SLEVOU 
na týden s poolopenzí, 7 procedurami a neomezeným vstupem

do Aquafora – světa vody a relaxace, tedy jen za 8 628 Kč?

Ano, to je u nás možné. 
SÍLA NAŠÍ LÉČBY JE ZNÁT. PŘESVĚDČTE SE O TOM I VY.

Pište a volejte nám kdykoli – jsme tu pro Vás 24 hodin denně.
Tel: 354 203 000 Lázeňský hotel Savoy****

E-mail: recepce@spahotel-savoy.cz
Tel: 354 204 000 Lázeňský hotel Goethe*** a Otava***

E-mail: recepce@spahotel-goethe.cz 

Více lákavých nabídek naleznete na www.spahotel-goethe.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

20. dubna v 17.00 hodin 
21. a 29. dubna v 15.00 hodin
 V HUSÍ KŮŽI
  Animovaný, kom., rodinný / USA, Čína.
22. dubna v 15.00 hodin
 JO NESBØ: 
 DOKTOR PROKTOR A VANA ČASU
 Rodinný, komedie / Norsko, Německo.
22. dubna v 17.00 hodin 
23. dubna v 19.00 hodin
 TOMB RAIDER
  Akční, dobrodružný, fantasy / USA.
24. dubna v 19.00 hodin
 SCREAM FOR ME SARAJEVO
 Dokumentární, hudební.
25. dubna v 18.00 hodin
 BÍLÁ TMA
  Vál., psych. drama / Českosl. / 1948.
26. dubna v 16.00 hodin a v 19.30 hodin
27. dubna v 18.00 hodin a v 19.30 hodin
28. dubna v 16.00 hodin a v 19.30 hodin
29. dubna v 16.00 hodin a v 18.00 hodin
30. dubna v 17.00 hodin
 AVENGERS: INFINITY WAR 
 Akční, sci-fi, fantasy / USA / 2018
26. dubna v 18.00 hodin
27. dubna v 18.00 hodin a ve 20.30 hodin
29. dubna v 19.30 hodin
 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
 Komedie / Česko / 2018
28. dubna v 15.00 hodin
 KRÁLÍČEK PETR
  Rodinný, dobr., komedie, rodinný.
28. dubna v 18.45 hodin
 POPELKA 
 Přímý přenos opery / 2018
30. dubna v 19.00 hodin
 KAZIŠUCI

nabízí

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

Cateringové služby na míru 

Cukrárenská výroba

Stravování

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

přímo v jídelně U Kantora
pro širokou veřejnost
od 60,- Kč 
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MĚSTSKÉ DIVADLO
17. dubna v 19.00 hodin
 PŘIJDU VČERA 
  Centrum experimentálního divadla 

BRNO.
18. dubna v 18.00 hodin - foyer divadla
 VERNISÁŽ: HADR, NŮŽKY, PAPÍR 
18. dubna v 19.00 hodin
 RIGOLETTO 
 Divadlo F. X. Šaldy Liberec. 
19. dubna v 19.00 hodin
 Pavel Šporcl a Gipsy way ensemble 
 „GIPSY FIRE 2018“
20. dubna v 19.00 hodin
 STARCI NA CHMELU 
  Městské divadlo v Mostě - muzi-

kál. 
25. dubna v 11.00 hodin
 ČTVRTLÍSTEK 
 MEMORIÁL ROSTI ČTVRTLÍKA
  Celostátní kolo VII. ročníku soutěžní 

přehlídky mladých recitátorů. 
25. dubna v 19.00 hodin
 LUKÁŠ KLÁNSKÝ - KLAVÍR
  Recitál předního interpreta mladé ge-

nerace. 
26. dubna v 19.00 hodin
 HOVORY NA ÚTĚKU 
 Divadlo v Dlouhé. 
27. dubna v 18.00 hodin  
 DĚČÍN V SRDCI, 
 V SRDCI DĚČÍNA
  Slavnostní vyhlášení a předání cen au-

torům 12. ročníku literární soutěže.

  Po vyhlášení výsledků následuje dra-
matizace:

 KARLOVA A JAROMÍROVA 
 POHÁDKA
 Punkové loutkové představení.
29. dubna v 15.00 hodin  
  FERDA MRAVENEC
  Docela Velké divadlo - Pohádka.
3. května v 19.00 hodin
 JARNÍ KONCERT 
 DĚČÍNSKÉHO SYMFONICKÉHO 
 ORCHESTRU 
7. května v 19.00 hodin
 STVOŘENÍ SVĚTA – BEZ CENZURY
 Divadlo Radka Brzobohatého
   

KINO SNĚŽNÍK
16. dubna v 19.00 hodin
 ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ
 Rodinný / Fantasy / Mysteriózní /
 Pohádka.
17. dubna v 19.00 hodin
 SOUBOJ POHLAVÍ
  Životopisný / Sportovní / Drama / 

Komedie.
18. dubna v 19.00 hodin 
19. dubna v 17.30 hodin
 DEN CO DEN
 Drama / Romantický / USA / 2018.
19. a 21. dubna ve 20.00 hodin
 HASTRMAN
 Romantický / Thriller / ČR / 2018.
20.-22. dubna v 17.30 hodin
 PEPA
  Komedie / Drama / ČR / 2018 / premi-

éra.

20. a 22. dubna ve 20.00 hodin
 VADÍ NEVADÍ
  Horor / Thriller / USA / 2018 / premié-

ra.
21. a 22. dubna v 15.30 hodin
 V HUSÍ KŮŽI
  Animovaný / komedie / USA, Čína.
23. dubna v 19.00 hodin
 DO VĚTRU
 Drama / ČR / 2018 / premiéra.
24. dubna v 10.00 hodin
 S LÁSKOU VINCENT
  Animovaný / Krimi / Drama / VB, 

Polsko.
25. dubna v 19.00 hodin
 KINO NASLEPO
  Přijďte a nechte se překvapit, co jsme 

pro Vás vybrali. Místa nečíslovaná a 
bez nutnosti rezervace předem. Platí 
se dobrovolné vstupné po skončení 
filmu.  

25. dubna v 19.00 hodin 
26. dubna v 18.00 hodin
27. dubna v 16.30 hodin 
28. dubna v 15.00 hodin
29. dubna ve 14.30 hodin
 AVENGERS: INFINITY WAR  
 Akční / Sci-Fi / Fantasy / USA / 2018.
26. dubna v 16.00 hodin 
29. dubna v 17.30 hodin
 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
 Komedie / ČR / 2018 /premiéra.
27. dubna ve 20.00 hodin
29. dubna v 11.00 a 20.00 hodin
 KAZIŠUCI
 Komedie / USA / 2018 / premiéra.

30. dubna v 19.00 hodin
 MĚSÍC JUPITERA
  Drama / Thriller / Sci-Fi / Maďar., 

Německo.

ALTERNATIVNÍ OBSAH
14. dubna v 18.15 hodin
 GIUSEPPE VERDI
  Opera MET / USA / 2018 / přímý 

přenos.
24. dubna v 19.00 hodin
 SCREAM FOR ME SARAJEVO
 Hudební dokument. 
28. dubna v 18.45 hodin
 POPELKA
  Opera MET / USA / 2018  / přímý 

přenos.

DĚČÍN

Firemní inzerce
u nás

jako vaše vlastní
reklamní tiskovina
vydaná v nákladu

25 000!!!
Volejte:

775 646 267



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

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

11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM byt 2+0 (SBD Mír) v Teplicích na  Nové 
Vsi v Habrové ul., 42m2. Klidný vchod, nízké nákla-
dy, hezký, slunný byt, 5.p., koupelna po  renovaci. 
Společná sušárna na patře. 480 000Kč + přepis. Tel.: 
604 983 055. (31101)
• PRODÁM osobní vl. 3+1+L, Ústí n/L, Kamenná, 
Střekov, 6.p ze 7, 70 m2, výborný stav, úpravy, krásný 
výhled, nízké náklady na  bydlení, cena 850tis. Kč. 
Tel.: 721 962 422. (31103)
• PRODÁM osobní vl. 3+1+L, Krupka, Šeříková, 
pod Tescem, 7p, 70m2, dobrý stav, hezký výhled, 
nízké náklady na  bydlení, cena 680tis. Kč. Tel.: 
721 962 422. (31103)
• PRODÁM dr.byt 1+1 v Teplicích, ul. Prosetická 33 
m3, 4.p., ve standard stavu. Cena 159 000,-Kč + pře-
pis. Tel.: 608 155 603. (31103)
• BYT na  prodej ulice Hlávkova 1+kk 28 m2, revi-
talizovaný panelový, 5.patro. Nová plastová okna, 
standardní udržovaný stav, kuch. linka, jádro. Byto-
vé družstvo Trnovany. Zajímavá investice, měsíční 
kompletní náklady s  elektřinou 3  800,-Kč. Volný 
po  dohodnutí. RK nevolat! Cena 220.000 Kč. Tel.: 
774 951 095. (31110)
• PRODÁM byt 3+1 v  obci Chlumec u  Chabařovic, 
403  39, okres UL, přízemí zatepleného udržované-
ho panel.domu, po  celkové rekonstrukci, má zděné 
koupelnové jádro, novou kuchyňskou linku, nové 
podlahy. Plastová okna. Volný ihned k  nastěhování. 
Bez PENB, energetická třída G,. Cena: 1.150.000,- Kč. 
Tel.: 774 811 547. (31111)
• PRODÁM DB 3+1+L, 1.patro, krasný, slunný byt 
po  rekonstrukci (kromě koupelny) s  vybavením. 
Klidný a  čistý vchod. Cena 450.000,- Kč. Na  ceně je 
možné se dohodnout. SPĚCHA!!! Tel.: 730  950  065 
nebo 735 902 406. (31114)

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM byt v Teplicích, hotově, dluh, insolvence 
apod. nevadí, od 1+1 do 3+1, nejlépe kolem centra, 
Řetenic, Nové vsi, ale i  Trnovan. Tel.: 721  962  422. 
(31201)
• KOUPÍM menší družstevní byt v Teplicích. Platba 
v hotovosti. Tel.: 608 337 738. (31203)
• KOUPÍM byt v  Teplicích do  200  000,- Kč. Tel.: 
730 629 101. (31203)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRONAJMU byt 1+kk, 20 m2, v  Bílinské, sídliště 
za Chlumem, volný ihned. Tel.: 736 539 472. (31303)
• PRONAJMU byt 2+1 ( 60m2 ) u  Zámecké zahra-
dy - Lounská ul., plastová okna, plovoucí podlaha, 
plynový sporák, pračka, plyn. topení, parkování před 

domem. Komora na chodbě. 5 500,- kč měsíčně plus 
energie. Vratná kauce 2 měsíce. Tel.: 723  633  407. 
(31301)
• NABÍZÍM pronájem druž. bytu 2+1 v  Teplicích, 
dům po celkové rekonstrukci, klidná místní část Ša-
nov plná zeleně, pod Panoramou. Celkový měsíční 
poplatek 6.600 Kč. Pouze 1-2 osoby. Vratnou kauci 
ve výši 12.000 Kč požaduji. Tel.: 728 711 746. (31303)
• NABÍZÍM k pronájmu byt 1 + kk v TP, ul. Prosetická, 
4.p., částečně zařízený (TV, lednice), max. dvě osoby. 
Nájem vč. energií pro jednu os. 5 200,-Kč + elektřina. 
Kauce 7 tis., byt je přímo od majitele a neplatí žádnou 
provizi. Tel.: 608 155 603. (41303)
• NABÍZÍM k pronájmu byt 1 + kk v TP, ul. Prosetická, 
4.p., částečně zařízený (TV, lednice), max. dvě osoby. 
Nájem vč. energií pro jednu os. 5 200,-Kč + elektřina. 
Kauce 7 tis., byt je přímo od majitele a neplatí žádnou 
provizi. Tel.: 608 155 603. (41305)

• NABÍZÍM k pronájmu byt 1 + kk v TP, ul. Prosetická, 
4.p., částečně zařízený (TV, lednice), max. dvě osoby. 
Nájem vč. energií pro jednu os. 5 200,-Kč + elektřina. 
Kauce 7 tis., byt je přímo od majitele a neplatí žádnou 
provizi. Tel.: 608 155 603. (31306)
• PRONAJMU byt 2+1 ( 60m2 ) u Zámecké zahrady 
- Lounská ul., plast. okna, plovoucí podlaha, plynový 
sporák, pračka, plyn. topení, parkování před domem. 
Komora na  chodbě. 5  500,-Kč měsíčně + energie. 
Vratná kauce 2 měsíce. Tel.: 723 633 407. (31308)
• SLUŠNÝ manžel.par v důchod věku shání do proná-
jem bytu 2+1 v přízemí, 1.p nebo výtah. TP a okolí 
případnou Kauci respektujeme. Tel.: 605  760  664. 
(31309)
 

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM zahrádku 700 m2 TP - Třešňovka. Chatka 

20 m2 je podsklepená, užitková voda + pitná. el. 220 
- 380W, skleník, foliák. Cena k  jednání 120 000,-Kč. 
Tel.: 775 134 631. (31501)
• PRODÁM zahradu v  OV v Teplicích, lokalita Újez-
deček, cca 500 m2, dřevěný altán, suché WC, pitná 
voda, ovocné stromy, udržovaná na  dobře přístup-
ném místě. V obci potraviny, restaurace, bus v místě. 
Tel.: 608 242 392. (31503)
• PRODÁM zděnou zahradní chatu, podkroví, celá 
podsklepená, pitná voda, elektřina, plyn. kamna 
na  p.b. Na  pozemku 400m2. Klidné prostředí. Cena 
250 000,-Kč. Tel.: 728 680 908. (31505)
• PRODÁM zahradu - přenechám nájem od  města 
Teplice v  zahrádkářské kolonii, Teplice, Trnovany 
(U  Angru a  u  OSSZ), vel. cca. 200m2, sezónní pitná 
voda, dřevěný zahradní domek, měsíční nájem 
cca. 160,- Kč (platí se ročně), cena 89  000,-Kč, do-
hoda možná, e-mail: simaka.cz@seznam.cz. Tel.: 
604 948 371. (31506)
• PRODÁM dvougenerační RD se zahradou, terasou 
a  garáží pro dvě vozidla. Klidná lokalita - Teplice, 
občanská vybavenost (škola, obchod, MHD apod.) 
Cena k  jednání 6,500.000,-Kč. Tel.: 602  101  239, 
774 519 811. (31508)

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM vilku v  Teplicích nejlépe v  Šanově,jsme 
česká slušná rodina, cenu akceptuji. Děkuji za nabíd-
ky.Tel.: 775 571 901. (31601)
• KOUPÍM louku, les v  Krušných horách. Tel.: 
608 730 586. (31603)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONAJMU pivnici v Krupce, levně s možností uby-
tování. Tel.: 723 505 787. (31701)
• PRONAJMU garáž v TP blízko čerpací stanice ONO. 
Elektrika zavedena. Měsíční nájemné 800,-Kč. Tel.: 
724 978 935. (31703)
• PRONAJMU garáž Teplice Řetenice ulice Brati-
slavská, nad Nemocnicí. Pěkný stav, bez elektřiny. 
Dlouhodobě. Cena 800Kč/ měsíc. Tel.: 774  951  095. 
(41703)
• DLOUHODOBĚ pronajmu za výhodných podmínek 
pro vaše potřeby v krásných lesnatých oblastech Jiho-
českého kraje na Strakonicku a Písecku ale i v Českém 
ráji u Železného Brodu pozemky s dobrým přístupem, 
především louky- velmi čisté a klidné prostředí, lesy, 
koupání, houbařský ráj, možno i  postavení stanů, 
táborů, srubů či karavanů. Již teď možná rezervace 
či uzavření nájemní smlouvy. Dále dlouhodobě pro-
najmu v krásné lesnaté oblasti u Písku v Jihočeském 
kraji u obce Dobev, pozemek cca 300m od řeky Otavy 
s dobrým přístupem, možno postavit stan či karavan. 
Tel.: 602 391 252. (31703)

REALITY20

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

Ve školním roce 2018/2019 bude otevřena
nejméně jedna třída s počtem do 28 žáků:
 

a) běžná 6. třída
b)  6. třída s rozšířeným vyučováním 

matematiky a přírodovědných 
předmětů

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

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

Přihlášky přijímá ředitelství školy do úterý 15. května 2018.

Více informací na www.buzulka.cz

T420019
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POTŘEBY PRO DOMÁCNOST, NÁBYTEK,  HRAČKY-KOČÁRKY, ODĚVY, HOBBY 21

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

• 1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM dvouplotinkový kempový vařič, 2 kg PB 
bomby s hadicí 1,6 m za 850,-Kč. Tel.: 737 584 030. 
(3101)
• PRODÁM smaltovou vanu 160cm, cena 400,-Kč. 
Tel.: 723 855 755. (3103)
• PRODÁM novou pípu s  kompresorem a  s  chla-
zením Happy Beer. DI 4 kompletní příslušenství. 
Je na  4, 5 a  6 litrový soudek. Cena 2500,-Kč. Tel: 
704 780 793. (3103)
• PRODÁM prac. kuchyň desku 200cm délka, světlé 
dřevo za 1 000,-Kč plus zdarma kuch. rez. dřez, kula-
tý, 2 krát světla + půlkruhová v dřev. rámečku. Cena 
dohodou. Tel.: 728 046 629. (3103)
• PRODÁM kameninové formy na  pečení (srdce, 
ryba), cena 100Kč/ks. Tel.: 728 564 407. (3105)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM skleněný jídelní stůl a  dvě koženkové 
černé židle. Velikost stolu je 110-60. Cena 1200 Kč 
při rychlém jednaní cena 1 000 Kč. Tel.: 777 166 636. 
(3201)
• PRODÁM různý nábytek a  věci na  chalupu. Tel.: 
704 520 930. (3203)
• PRODÁM stůl. Tel.: 608 980 164. (3203)

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• PRODÁM novou kvalitní autosedačku 9-36 
kg,vlastní pětibodové a  výškově nast. pásy, polo-
hovatelná hlavová opěrka, nová se zárukou 2 roky, 
nejnovější atest ECE R44/04. Zašlu i  poštou, cena 
1 190Kč. Tel.: 776 495 506. (3301)
• PRODÁM hezké, čisté a lehké golfky pro dvojčátka 
nebo sourozence - SILVER CROSS POP DUO s výbavou 
(2x nánožníky přeměnitelné na  zimní fusaky, 2x 
držáky lahviček, pláštěnka, velký nákupní košík). 
Téměř jako nové, perfektně skladné, vhodné od  4 
měs. - do 3-4 let. Cena 4 290 Kč. PC 10 500 Kč. Tel.: 
604 645 111. (3303)

• PRODÁM hezké, čisté a  velmi skladné golfky pro 
dvojčata nebo sourozence - SILVER CROSS POP DUO 
s  výbavou (2 x nánožníky přeměnitelné na  zimní 
fusaky, 2 x držáky na  lahvičky, pláštěnka). Té-
měř jako nový, lehký hliníkový rám, vhodný od  4 
měsíců do  3-4 let (nosnost 30kg). 4  300 Kč. Tel.: 
604 983 055. (3303)
• PRODÁM novou kvalitní autosedačku 
9-36kg,vlastní pětibodové a výškově nast. pásy, po-
lohovatelná hlavová opěrka,nová se zárukou 2 roky, 
nejnovější atest ECE R44/04. Zašlu i poštou 1 190Kč. 
Tel.: 776 495 506. (3305)
• KOUPÍM golfový kočárek za  rozumnou cenu, po-
užitý v dobrém stavu, přijedu. TP a široké okolí. Tel.: 
724 821 341. (3306)

4 - ODĚVY

• LEVNĚ prodám černé lodičky č. 38, vycházko-
vé, zcela nové, střední podpatek. Foto pošlu. Tel.: 
604 782 643. (3401)
• PRODÁM nové spol. šaty ze šifonu ze salonu „Mo-
ravec“ vel. 38 černé. PC 7  500,-Kč nyní 2  400,-Kč. 
Nevhodná velikost. TP. Tel.: 602 641 864. (3403)
• NABÍZÍM po  1 miminku krabici pěkného moder-
ního oblečení, vel 0 až 6 měs., vše je ve 100% stavu, 

body, košilky, souprav. kombinézky, čepič. atd, cena 
dohodou, levně. Tel.: 739 816 462. (3403)

8 - HOBBY

• VYSOCE zaplatím mince zlaté, stříbrné a  z  obec. 
kovu, medaile, plakety, řády a vyznamenání. Děkuji 
za nabídky. Sběratel. Tel.: 603 230 673. (3801)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy jak orig. též kopie, 
tisky aj. staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 
733 511 224. (3803)
• SBĚRATEL koupí staré hodiny nástěnné, kapesní, 
náramkové, budíky, strojky, vše i nejdoucí a celé po-
zůstalosti po hodináři. Tel.: 775 691 189. (3803)
• VYKOUPÍM staré knihy, časopisy, bankovky, známky, 
mince, medaile a odznaky. Tel.: 737 397 806. (3803)

• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od  r. 
1890 do 193/40, dále nást. hodiny nebo figurál. aj. 
vše od hodin, děkuji. Tel.: 606 957 179. (3805)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel.: 
722 150 816. (3806)
• PRODÁM housle 4/4, výrobce Francesco Ruggeri, 
znalec. posudek mám. Tel.: 704 724 364. (3807)
• KOUPÍM housle,violu nebo kontrabas-i mírně po-
škozené. Tel.: 776 222 332. (3808)
• KOUPÍM LP gramof. desky, větší množství či sbír-
ka vítána. Přijedu. Stačí prozvonit nebo sms. Tel.: 
721 442 860. (3809)
• KOUPÍM LP gramof. desky, větší množství či sbír-
ka vítána. Přijedu. Stačí prozvonit nebo sms. Tel.: 
721 442 860. (3810)

T482004

Silniční a odtahová služba

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

T482035

KOUPÍM GARÁŽ V TP
nejlépe v Trnovanech,

Městské sály až po Porcelánku. 
Tel.: 777 95 35 80 T482032

T452049

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

HRAČKY-KOČÁRKY

ODĚVY

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

Pak se přihlaste u SECURITAS!

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

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

Přijmeme

ELEKTRIKÁŘE
/pracovníka elektroúdržby.

Požadujeme samostatnost, všestrannost
a pracovitost. Nabízíme dobré pracovní

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

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

Tel.: 774 532 289
T482003

Akciová společnost Šilhánek a syn
přijme na jednosměnný provoz tyto profese:

  Strojník stavebních strojů
  Řidič nákladních automobilů
   Automechanik osobních, 

nákladních a stavebních strojů
  Zedník
  Provozní elektrikář, auto elektrikář
  Stavební dělník

Nabízíme:
•  Odpovídající finanční ohodnocení
•  Měsíční odměny
•  Rozšíření strojnických dovedností 

až se 100% příspěvkem firmy
•  Pravidelnou mzdu a zázemí 

společnosti

Požadujeme: 
•  ŘP sk. B, C případně E
•  Platné profesní osvědčení
•  Vysoké pracovní nasazení
•  Strojnický průkaz výhodou 

Kontakt: 
buresova@silhanek.cz
417 805 704 nebo 777 737 548

Stavební společnost 

T430034

• ŽENA 30 let, co má školu -pečovatelskou, 
pro dom. důchodců. Hledá práci nejraději 
v  oboru nebo jako uklízečka. okr.Teplice. Tel: 
607 497 865. (31901)
• MUŽ 51 let, ID hledá práci, brigádu pouze 
Ústí nad Labem - ne Děčín nebo Teplice. Tel.: 
723 027 274. (31905)
• NABÍZÍM kompletování výrobků, dokončovací 
práce výrobků. Možnost práci můžu provádět 
i doma. Tel.: 722 414 473. (31903)

• NABÍZÍM drobné opravy v  domácnosti, vy-
maluji atd.dohoda možná. Tel.: 721  116  388. 
(31903)
• NABÍZÍM pečovatelskou službu pro děti/senio-
ry i postižené, 6 let praxe, doporučení z MPSV. TP 

a okolí s možností ubytování, 49 let,auto mám. 
Pište sms. Tel.: 737 171 759. (31903)
• NABÍZÍM úklid v domácnosti. Spolehlivost za-
ručena!. Osobní jednání nutné. Tel.: 605 591 841. 
(31906)

ZAMĚSTNÁNÍ

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• KOUPÍM menší družstevní byt v  Teplicích 
a  okolí (1+1 nebo 2+1). Platba v  hotovosti. Tel.: 
705 286 945. (3901)
• PRODÁM na Kia Rio: 2 pneu letní na discích najeto 
2  000km, 2 pneu zimní na  discích na  dojetí. Cena: 
3000,- Kč. Tel.: 608 301 147. (3903)
• PRODÁM potahy sedadel na  Fiat Siencento, dále 
polstrování do  kufru, stříbrné chrániče volantu 
proti slunci stříbrný celková cena 350,-Kč. Tel.: 
602 856 929. (3903)
• PRODÁM Renault Twingo 2002, Euro 3, nova TK, 
ME, Webasto, nové letní kola 90% zimní sada zacho-
valé. Cena 25 000,-Kč. Tel.: 606 909 901. (3903)
• PRODÁM Opel Vectra 2.0 16V, dovoz, pojízdná, 
1996 - 7, klima, motor 100 kW - 136 koní. Levně, 
cena 5 000,-Kč, výměna za staré auto 1960 - 1975. 
Tel.: 606 201 271. (3905)

• PRODÁM na Fabii v provozu od 21.3.11 vše poško-
zené, plast.přední nárazník, dveře př.levé, dveře zad. 
levé, plast. zad. nárazník. Cena za kus 1 400,-Kč, foto 
na sbazaru nebo zašlu na email. Při osobním odběru 
sleva. Tel.: 704 725 327. (3907)
• PRODÁM střešní nosiče lyží (zamykatelné) na VW 
Golf4, starší ale velmi málo používané. Cena 500,- 
Kč. Tel.: 777 983 617. (4310)
• PRODÁM ND na  Bělorus, DT75, Kirovec K  700A, 
BDT-7 dále náhradní díly na  traktory Bělorus typu 
JuMZ a na motor D 65 a hydraulickou nástavbou EO 
2621 i MTZ s motorem D 50, 240, 242, 243, 245; DT-
75 s motorem A 41, SMD 15 až 18; Kirovec K 700A 
s motorem JaMZ (236), 238, 240; T25, T 16M s moto-
ry D 144; diskové brány BDT 7, krmný vůz KTU 10A. 
Dále dodávám náhradní díly na nákladní auta URAL, 
ZIL, KRAZ atd. Tel.: 605 718 989. (3911)
• PRODÁM VW Polo 1.2i, 2003, Euro 3 nová TK, 
ME nebo vyměním za F 127 Octavia Simca Renault 

5 a  jiné z  let 1955 - 1975 bez TP - 25 000,-Kč. Tel.: 
732 906 927. (31106)

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• KOUPÍM automobil Superb. Tel.: 723  505  787. 
(31001)
• KOUPÍM Š 105 - 120 r.v. 1978 -1985 Užovka, 
Ford Taunus Granada Simca 1301 - 1501, 1307 - 
1308, Renault 10, Daufine a  jiné. Nabídněte. Tel.: 
723 726 100. (31003)

18 - SEZNÁMENÍ

• HLEDÁM muže do 50 let na výlety a volné chvíle. 
Já 50/160 cm. TP a okolí. Tel.: 605 788 116. (31801)
• ŽENA mladšího vzhledu 56/161, hledá muže do 59 
let, vitálního, se zájmem o kulturu, hudbu a vše co 
život nabízí. TP a okolí. Tel.: 728 224 849. (31803)

• HLEDÁM protějšek pro zájmy Natur i  FKK pobyt, 
jsem 57letý chlap, chodím rád po horách, cestování 
železnicí i do Pruska. Najde se vůbec někdo normální 
i 4%, romská etnika? Tel.: 776 516 703. (31803)
• ŽENA 69/160, štíhlá, hledá hodného muže při-
měřeného věku k  přátelství vez závazků. Tel.: 
603 966 859. (31803)
• RÁDA bych skončila se samotou a poznala hodné-
ho muže pro trvalý vztah. Jsem rozvedená, nekuř. 
65/168, bezdětná. Jen TP. Tel.: 604 694 829. (41805)
• JSTE sama a  je vám smutno? Tak zavolejte. Jsem 
vdovec 74/162/72, UL a  okolí. Tel.: 739  639  816. 
(31806)
• VDOVEC kuřák 74 let, hledá paní 65+ na  vážné 
seznámení, přistěhování vítáno. Tel.: 604  608  106. 
(31807)
• HLEDÁM z  nedostatku příležitostí, hodnou neku-
řačku z Ústecka kolem 65 let, které by nevadila chata 
se zahrádkou a jeden nekuřák 70 let, 177 cm, střední 
postavy. Tel.: 608 206 051. (31808)
• TEPLIČÁK 46 let 203 cm plnoštíh. postavy, hledá 
hodnou, milou a upřímnou ženu 25 - 52 let. Pro váž-
ný vztah. Pouze Teplice a okolí. ZN. poznáme se? Tel.: 
720 150 923. (31809)
• HLEDÁM přátelství osamělého muže 60 - 70let nad 
180cm, klidné povahy, ne sociální případy. TP a oko-
lí. Tel.: 723 952 621. (31810)
• HODNÝ muž 66/174/84 rozv. nekuř. hledá ještě 
hodnější ženu od 65 do.....let. UL. Tel.: 602 623 131. 
(31811)

21 - ZVÍŘECTVO

• PRODÁM šestiměsíční kohoutky, domácí chov. 
Cena 50,-Kč. Tel.: 731 788 093. (32101)

22 - RŮZNÉ

• PRODÁM čtyř- pákovou universálku na  soustruh 
S - 28, nová 160 mm průměr, velkou flexu 230 mm 
Bosch + brusné kotouče 230 x 8 mm, zámečnické 
nářadí. TP. Tel.: 776 357 212. (32201)
• VAŠE videokazety všech značek převedu na  DVD. 
Tel.: 603 904 397. (32203)
• PRODÁM malou PB lahev 2 Kg. Prázdná 70 Kč, plná 
s plombou 150 Kč. Hrob u Teplic. Tel.: 606 815 350. 
(32203)
• VYKOUPÍM knih, časopisů, obrazu,mincí, pohle-
du i  celou pozůstalost. Děkuji. Tel.: 721  771  991. 
(32203)
• PRODÁM kovovou cirkulárku na max 60 cm kotouč 
je na kolečkách s vyklápěcím stolem. Parametry: 700 
otáček, 380V, 32A, kopie HOP 77, jako nová 6 tis., 
doprava v okr. TP 8Kč/km. Tel.: 604 839 147 (32205)
• PRODÁM dětské kolo, velikost 24 za 800,-Kč. Tel.: 
774 267 287. (32206)
• PRODÁM zcela novou knihu (nevhodný dárek - už 
ji v  knihovně mám) od  Umberta ECA: Jak cestovat 
s  lososem a  jiné eseje. Rok vydání 2017. Původ-
ní cena 260 Kč - prodám za  180 Kč. Teplice. Tel.: 
603 834 619. (32207)
• PRODÁM náhradní díly na  traktor BĚLORUS typ 
JuMZ s motorem D65 a hydraulikou nástavbou EO-
-2621A(B, B3); T54 Bolgar s  motorem D50 a  ND 
na motory D240, 242, 245 pro traktory BELARUS typ 
MTZ popř. E302.Tel.: 605 718 989. (32208)
• PRODÁM skládací koloběžku Arcore model (BZ 
2011 - A) Chriss cross zatížení do  100 kg + dětské 
chrániče dlaní a loktů i jednotlivě. Tel.: 607 207 691. 
(32213)

Nabízíme
opravy plochých střech.

Cena 220,- Kč/m2

Tel.: 723 505 787 T482036

AUTO-MOTO PRODEJ

AUTO-MOTO KOUPĚ

SEZNÁMENÍ

ZVÍŘECTVO

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

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

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

T482015

Zdeněk Jahoda

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

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

T452025

RYBÁRNA - TEPLICE
(Nově otevřeno)

• Výběr mořských i sladkovodních 
mražených kvalitních ryb.

• Rybí i jiné polotovary
pro rychlou úpravu pokrmů.

• Jezte zdravě, chutně
a od nás i levně.

Adresa: Masarykova tř.
(u hotelu DE SAXE)

PO-PÁ 9-17hod. 
Tel. 604 808 536

T452022

Jilemnická bouda
Horní Mísečky přijme

číšník , servírka,
pom. síla do kuchyně,

pom. kuchař
prodavačka do bufetu,

kuchař
Ubytování zajištěno

Kontakt
p. Venzara tel. 605 260 473

T452024

Rychlé
finanční
hotovostní

i bezhotovostní

zápůjčky
do domácností

Tel. 792 319 050
Teplicko a okolí

T452023

DESAP
Tel: 603 271 526

Stanislava Timková
Doubravická 1691, 415 01 Teplice

e-mail: timko@telecom.cz 
Nabíz íme :

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

poradce pro Vaši firmu na 
veškerých úřadech • To vše

v naší kanceláři i přímo u Vás

T452027

T452026

KOUPÍM STAROŽITNOSTI
Obrazy, obrazové rámy, hodiny, 
hodinky, šperky, stříbrné a zlaté 

mince, stříbrné příbory a všechny 
ostatní předměty ze stříbra, 

sklo, porcelán, hudební nástroje, 
zbraně, knihy, pohlednice 

a všechny ostatní starožitnosti.

Platba v hotovosti.
Děkuji za nabídky.

Tel.: 602 366 831

T420028

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

T482008

ZLATNICTVÍ
KAMIL KUCHYŇKA

Kamil Kuchyňka, tel.: 775 205 575
ul. 28. Října 856/27, Teplice

VÝROBA
DIAMANTOVÝCH
ŠPERKŮ
VÝROBA
SNUBNÍCH
PRSTENŮ

FACEBOOK:
ZLATNICTVÍ KAMIL KUCHYŇKA

T420021

V ÝK U P  K N I H
VYKUPUJEME: 

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

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

a další sběratelské předměty.

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě. 

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

IČO: 76501531

T452033

Alexandr Papík
REALITNÍ MAKLÉŘ
pro Teplice a okolí

  Zprostředkování prodeje 
i pronájmů

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

TEL. 733 322 806
T452029

www.chutnekrabicky.cz

Krabičková dieta
My zdravě uvaříme
a vy zdravě zhubnete

Rozvoz zdarma!
Teplicko a okolí

tel. 
775 675 728 

T4
52
03
0

OPRAVY OBUVI
VÝROBA KLÍČŮ

BROUŠENÍ
NOŽŮ A NŮŽEK
Po - Pá od 9.00 do 17.00

28. října 858/17, Teplice

T420038
T420031

Opět otevíráme 2 přípravné třídy

V ZŠ Novosedlice
bylo zapsáno 55 žáků

VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

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

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

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

T452012

POTŘEBUJETE
OPLOTIT POZEMEK?

využijte jarní slevy

PLOTOVÉ CENTRUM
Příčná 141, Teplice - Prosetice

Tel.: 604 351 718

e-mail: anna.vlkova@seznam.cz

T420060

Příčná 141, Teplice - Prosetice

T420060



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

TEXT: (vyplňte hůlkovým písmem nebo na stroji)

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

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

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

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

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

Adresa 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 4, ročník 28 - Vyšlo 16. 4. 2018
info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206

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

RŮZNÉ, SLUŽBY

VÍCE NEŽ 4 000 DRUHŮ 
MASIVNÍHO NÁBYTKU

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

www.sobnabytek.cz

LIKVIDACE
PRODEJNY TEPLICE

Celní 144, 415 01 Teplice

SLEVY -50 %
PLATÍ DO 31. 5.

ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY

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

T485009

T4
82
02

• KOUPÍM Moto JAWA - ČZ - Cross, Moped, Velorex, 
PAV - jakýkoliv typ stav nebo jen ND - TP doklady, 
také stabilák vozík, voj. vzduchovku, soc. autíčka se-
trvák, bovden, šlapací - různé stroje nářadí: kovadli-
nu, probíjecí desku, kleště aj.- signovačku, děrovačku 
- Lis, malý soustruh - svářečku - KS - Triodyn - peníze 
na místě za vaši cenu. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv 
dojedu - platí stále. Tel.: 603 335 591. (32209)
• NABÍZÍM hezkou moderní kabelku, novou, hně-
dou k dennímu nošení, krátké i dlouhé ucho z kapsy, 
prostor na  deštník za  150,-Kč, po  dohodě možno 
poslat. Tel.: 737 586 039. (32210)
• PRODÁM 220ks podnikových a sportovních vlaje-
ček. Tel.: 728 130 293. (32211)
• PRODÁM uzamykatelný střešní nosič Hakr na Ha-
gusy a  uzamykatelný nůžkový nosič lyží. Cena 
1.000,-Kč. Nevyužité. Tel.: 723 367 685. (32213)
• PŘEPÍŠI vaše videozáznamy ze všech existujících 
formátů na DVD. Přepisy na studiových zaříz., možnost 
střihu, potisku DVD atd.. Tel.: 725 065 344. (32213)
• PRODÁM skládací čtyřkolové chodítko pro seniory 
se sedátkem - s  opěrou, p.c. 6  000,-Kč nyní pouze 
za 1 700-Kč. Tel.: 602 232 019. (32215)
• PRODÁM zcela novou knihu: Umberto ECO - Jak 
cestovat s lososem a jiné eseje za 180,- Kč (původní 
cena 260,- Kč). Tel.: 603 834 619. (32216)
• PRODÁM kufr na kolečkách, ružo.-červ. nový, cena 
100,-Kč. Skoro nový turistický batoh cena 50,-Kč - 
pozůstalost. Tel.: 723 079 959. (32217)
• PRODÁM speciální litinová kamna na dřevo značka 
Kovotherm. Litinový válec prům. 0,5m, délka 0,73m. 
Bezroštové spalování, jen na  vrstvě popela. Teplo 
sálá ze 14 otvorů (výfuků), 7 nahoře a 7 u podlahy. 
Váha asi 90kg. Tel.: 728 102 013. (32220)

• PRODÁM učebnice dějepisu - 2 středověk a  raný 
novověk, 3 novověk pro gymnázia a  střední ško-
ly. Jsou nové, nepoužité, cena dohodou. Tel.: 
606 262 236. (32218)
• PRODÁM držák na TV anténu. Na balkon nebo fa-
sádu á 150,-Kč. Tel.: 728 949 777. (32219)
• PRODÁM okrasné mříže tytanové 1300 x 1450 / 
2 ks, kovové 600 x 1 000 / 2 ks, instalatérský svěrák 
přenosný, dvířka kov. s  rámem 350 x 700 k  udírně. 
Tel.: 723 467 644. (32223)
• PRODÁM dřevěnou skřínku na  holení kompl. vy-
bavenou, staré kancelářské potřeby, stará mýdla, 
nerozstříhané známy a  spousty gramofon. desek. 
Te.: 607 281 366. (32223)

• PRODÁM zánovní šicí stroj Brother, k němu hodně 
příze,male i velké šuplíky, zipy, jehlice a jiné příslu-
šenství. Je toho dost cena 2  000,- Kč za  vše. Tel.: 
722 025 776. (32227)
• PRODÁM modré plastové sudy, vhodné ke  sběru 
vody, uskladnění sypkých materiálů, obilí, výrobě 
rezerv. na  zahradní sprchu a  pod 220l,cena 200Kč. 
Tel.: 774 968 386. (32228)
• PRODÁM chlapecké kolo vel. 20“, měnič 1x5, 2x 
ruční brzda. Vhodné pro věk 6-8 let. Cena 1 000,-Kč. 
Teplice. Tel.: 732 466 874. (32230)
• PRODÁM nové zavařovací sklenice 20-25 kusů 
370 ml, ks/5 Kč. Tel.: 777 040 311. (32231)
• KOUPÍM 5ks schodů přírodního kmene rozměr 
17 x 30 x 130cm, mohou být i  z  demolice. Tel.: 
736 211 383. (32233)

RŮZNÉ


