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20. května

Dlouhý rybník na Cínovci v Krušných horách

Zahájení turistické sezóny
v Krušných horách

Hledáme automechanika do našeho mladého 
a přátelského kolektivu. Nástup možný ihned.

AUTOMECHANIK

Kontakt:  adolf.vitu@chara.cz
       417 563 025
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Nabízíme jistotu, stabilitu a sociální zázemí silné společnosti, možnost profesního růstu,
 5 týdnů dovolené, 13. dodatkový plat (při splnění stanovených kritérií), závodní stravování, 

možnost příspěvků na dovolenou, penzijní pojištění a další.

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

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

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

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

Požadujeme:
 •   VŠ vzdělání technického směru, 

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

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

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

Společnost PRODECO, a.s.,
člen Skupiny ČEZ, 
hledá pro pracoviště v Bílině a Tušimicích
zaměstnance na pozice:

Zámečník – svářeč
(Bílina, Tušimice)
Požadujeme:
 •   vyučen v oboru zámečník / mechanik strojního zařízení
 •   svářečský průkaz pro svařování 111 – obalenou elektrodou
 •   paličský průkaz
 •   práce ve směnném provozu
 •   nástup možný ihned

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

Horizontkář (Bílina)
Požadujeme:
 •   vyučen v oboru obráběč kovů
 •   znalost práce na horizontální vyvrtávačce dle výkresové 

dokumentace

T53019

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI2
FRK Technik s.r.o.
dceřinná společnost německé firmy
Friedrichs & Rath GmbH,
zabývající se výrobou a montáží technických dílů
do automobilů značek BMW, Mercedes, Opel,
Jaguar, Volvo, Peugeot a dalších

z důvodů zdvojnásobení výrobních kapacit hledá omezený
počet pracovníků do svého týmu na pozice:

1 x elektromechanik
1 x skladník
několik operátorek do výroby a na montáže.

Vyrábíme na nejmodernějších vstřikovacích strojích Arburg, Krauss
Maffei, máme vlastní oddělení vývoje produktu a procesu.

Oproti jiným firmám jsme alternativně středně velká rodinná firma s 50-
ti letou tradicí a působíme na českém trhu již 10 let. V našem závodě
pracuje v současné době 80 zaměstnanců. Máme i potenciál naši
výrobní kapacitu dále navyšovat, vlastníme pozemky a výrobní prostory,
nejsme v pronájmu a naše firma nepůjde dál na východ.
Naše výrobky se vyznačují vysokou technickou přidanou hodnotou.

V případě vašeho zájmu volejte paní Cachové
na číslo 725 828 545, kde můžete získat další informace,
životopisy posílejte na info@frk-technik.com

Budeme se těšit na spolupráci s vámi.

Nabízíme:
• Zázemí stabilní a silné mezinárodní společnosti • Přátelský kolektiv
• Příspěvek na penzijní a životní pojištění • 5 týdnů dovolené
• Dotované stravování • 13. a 14. plat
• Stravenky ve výši 80 Kč • Sick day 
•  Systém Cafeteria moje benefity – portál s nabídkou benefitů pro naše 

zaměstnance (příspěvek na dovolenou, dětský tábor, lékárny, optiky, sportovní 
vyžití). 

• Firemní akce a další zaměstnanecké výhody;
• Příjemné a moderní pracovní prostředí;

Požadavky:
• ochotu pracovat ve směnném provozu
• spolehlivost
• pečlivost v dodržování procedur
• zodpovědný a aktivní přístup ke svěřeným úkolům
• chuť učit se novým věcem a rozvíjet se
• týmový hráč

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis
na denisa.lausmanova@tivall.nestle.com

nebo si přijďte vyplnit osobní dotazník přímo k nám.

Tivall CZ s.r.o., Eduarda Proppera 641, 417 42 Krupka

Mezinárodní potravinářká společnost
Tivall CZ, s.r.o, součást koncernu Nestlé,
hledá do svého týmu
pro výrobní závod v Krupce u Teplic
vhodného kandidáta/kandidátku na pozici:

OPERÁTORY/OPERÁTORKY 
DO VÝROBY
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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 1, 415 01 Teplice, tel.: 417 816 021

e-mail pro zasílání životopisů:
vachatova@teplotechna-prima.com T5

92
02
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golfbarbora.cz

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

Již 10 let vám přinášíme
ZDRAVÍ, KRÁSU A RELAX!
V týdnu od 29. 5. - 6. 6. 2017
jsme pro vás připravili:

- slevy 20 % na ošetření pleti
- ukázky péče o pleť
- slevy 10 % na zboží

Pod Doubravkou 13
Teplice

Tel.:
603 501 306, 417 532 672

e-mail:
info@sanatoriumeuropa.eu 

SanatoriumEuropa

Novinka v Sanatoriu Europa:  kineziotaping
 (tejpování pružnými tejpy)
Moderní a účinná metoda při:

•  bolestech páteře, svalů, kloubů, šlach, vadném držení těla, skolióze, artróze
•  prevenci, akutním ošetření a doléčení problémů při zátěži a sportu
•  bolestech hlavy, menstruačních bolestech, úrazech, otocích, hematomech 
•  léčbě a hojení jizev, zlepšování průtoku krve a lymfy, rekonvalescenci, rehabilitaci
•  dalších pohybových, útlakových a úponových problémech
•  prodlužuje účinky masáží, stabilizuje uvolněné blokády

Oslavujte

s námi!

Každý návštěvník

obdrží dárek
+

po předložení tohoto inzerátu
malé překvapení navíc!

Výherci křížovky z dubnového 
vydání

Vážení luštitelé, v  dubnu jsme luštili 
se Zlatnictvím U  Zámku, které dalo jako 
odměny poukázky na  slevu 15% pro tři 
úspěšné luštitele. Bylo těžké vybrat z tolika 
správných odpovědí, ale podařilo se a vý-
herci těchto slevových poukazů jsou: Tere-
za Rhainová z Teplic, Jana Růžičková z Ústí 
n. L. a Růžena Kittlová z Teplic. Výhercům 
gratulujeme. V tomto vydání křížovku ne-
najdete, ale určitě se můžete těšit na vydání 
další.  (red)

Krupka se představuje na výstavě 
v teplickém obchodním centru

Zájemci o  minulost, současnost i  bu-
doucnost Krupky mohou od začátku květ-
na v teplickém obchodním centru Galerie 

shlédnout výstavu o  památkách a  zajíma-
vostech tohoto podkrušnohorského hor-
nického města. Výstava přibližuje široké 
veřejnosti jak cenné pamětihodnosti, které 
nám zanechali naši předci, tak také plány, 
které v Krupce připravují do budoucna, a je 
třeba říci, že mnoho těchto plánů je již uvá-
děno v  život konkrétními kroky. Výstava 
bude v OC Galerie trvat do pátku 26. květ-
na. Pokud zájemci o  krupskou minulost 
i  současnost nestihnou expozici navštívit 
do  uvedeného termínu, mohou Krupku 
navštívit osobně a vše vidět na vlastní oči. 
 (tz)

Zbigniew Czendlik se představí 
v Modlanech

Přítelé Modlanska srdečně zvou na talk 
show Zbigniewa Czendlika, která se usku-
teční 29. května 2017 od 18 hodin v Mod-

lanech v sále Věšťanské hospůdky. Součástí 
talk show je také autogramiáda knihy „Po-
stel hospoda kostel“, která je vyprávěním 
příběhů z  osobního, kněžského i  jiného 
života Zbigniewa Czendlika, podané s hu-
morem jemu vlastním. Vstupné je dobro-
volné a finanční prostředky budou použity 
na údržbu a drobné opravy kostela sv. Apo-
lináře.  (red)

Na Letné vznikne discgolfové 
hřiště

Město Teplice se rozhodlo, aby rozší-
řilo možnosti volnočasových aktivit pro 
všechny generace, pro realizaci tzv. disc-
golfového hřiště v parku Na Letné. Záměr 
je v současné době ve fázi příprav. Výstavba 
hřiště by měla být zahájena přibližně v dru-
hé polovině května a první návštěvníci by 
si mohli tuto hru vyzkoušet už v první po-

lovině měsíce června tohoto roku. Discgolf 
vznikl v 70. letech v USA a je jedním z nej-
rozšířenějších sportů s  létajícím talířem, 
odvozeným z klasického golfu. Cílem hry 
je, podobně jako v  golfu, dokončit jamku 
co nejmenším počtem úderů - tedy hodů. 
Devítijamkové hřiště je navrženo tak, aby 
se hráči museli potýkat s  přírodními pře-
kážkami (stromy a keře). Od května 2015 
je discgolfové hřiště již k dispozici v Oseku 
na Lukách. Vstup je na osecké hřiště zdar-
ma. Náčiní, létající talíře, jsou k zapůjčení 
proti záloze v  těsné blízkosti hřiště, v  re-
stauraci Stropník. Tak si discgolf v Oseku 
vyzkoušejte, prožijete zábavné chvíle s tro-
chou zdravého pohybu.  (red)

www.iteplice.cz 
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KRAJSKÝ
KALEIDOSKOP

Zahájení turistické sezóny 
v Krušných horách

V sobotu 20. května od 9 do 17 
hodin pořádá na Komáří vížce 
Ústecký kraj a  Destinační agen-
tura Krušné hory ve  spoluprá-
ci s  Lesy ČR, společností Sport 
Krupka, městem Krupka, Pivova-
rem Zíchovec, BESIPem, Týmem 
silniční bezpečnosti, Restaurací 
na  Komáří vížce a  Autodromem 
Most „Zahájení turistické sezóny 
v  Krušných horách s  Dopravou 
Ústeckého kraje“.

Akce s  atrakcemi a  soutěžním 
výletem otevírá letní sezónu 2017 
na  hřebenech největších hor re-
gionu a  propaguje používání in-
tegrované veřejné dopravy v  Ús-
teckém kraji. Je připravena pro 
rodiny s dětmi a širokou veřejnost 
z Ústecka, Teplicka i vzdálenějších 
míst. Výjimečně výhodné svezení 
nejdelší českou lanovkou z Krup-
ky na Komáří vížku čeká každého, 
kdo pojede už z domova krajskou 
integrovanou veřejnou dopravou 
a přijede s platnou jízdenkou Do-
pravy Ústeckého kraje. 

(krupka-mesto.cz)

Závod míru juniorů se jel 
v našem kraji

V  Terezíně vyvrcholil o  víken-
du (6. - 7. 5. 2017) tradiční Závod 
míru juniorů, který vyhledáva-
jí mladí cyklisté z  celého světa. 
Ve čtyřdenním klání na sebe z čes-
kých reprezentantů nejvíce upo-
zornil sedmnáctiletý Karel Vacek. 
Ten se radoval z vítězství v sobot-
ní předposlední etapě, což se na-
posledy před třinácti lety povedlo 
Romanu Kreuzigerovi. Nedělní 
závěrečnou etapu pro sebe na  cí-

lové pásce rozhodl Němec Niklas 
Märkl. Z  celkového prvenství se 
radoval Nor Idar Andersen, Vacek 
skončil těsně čtvrtý.

Žlutý trikot pro nejlepšího zá-
vodníka předal Noru Andersenovi 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček. „Za  těch 46 let získal 
závod ve světě svoje jméno. V mi-

nulosti tu startovaly hvězdy dneš-
ní cyklistiky. Jsem rád, že se dařilo 
i českým barvám,“ smekl poklonu 
především na  adresu Karla Vac-
ka hejtman Oldřich Bubeníček. 
Letošního ročníku Závodu míru 
juniorů, který se dostal do progra-
mu Rodinného stříbra Ústeckého 
kraje, se zúčastnilo 22 zemí a  té-
měř tři stovky závodníků. 

(kr-ustecky.cz)

Domovy sociálních služeb 
rozšířily vozový park

V  Domovech sociálních služeb 
v  Litvínově-Janově, jejímž zřizo-
vatelem je Ústecký kraj, je zase 
o  něco veseleji. Toto zařízení do-
stalo jako sponzorský dar nový 
sociální automobil. U  slavnostní-
ho předání nechyběli kromě ře-
ditele Domovů sociálních služeb 
Vladimíra Vopelky ani zástupci 
kraje - předseda Výboru pro zdra-
votnictví Pavel Csonka, předseda 
Výboru pro sociální věci Dominik 

Hanko a  vedoucí odboru sociál-
ních věcí Petra Lafková.

Klíč od vozu si převzal sám ředi-
tel Vopelka od  zástupce reklamní 
agentury Kompakt. A stalo se tak 
již potřetí. „Není to poprvé, co 
domovy přebírají takto automobil. 
Tím, že jsme prošli transforma-
cí, nežije několik klientů v  tomto 

areálu, ale v  chráněném bydlení 
v  Litvínově. My jsme moc rádi, 
že mohou být naši klienti mobil-
ní a můžeme je dopravit do jejich 
terapeutických dílen, kde získávají 
vědomosti. Rád bych poděkoval 
hlavně Ústeckému kraji a  městu 
Litvínov,“ vyjádřil při slavnostním 
dni dík ředitel Vopelka. 

(kr-ustecky.cz)

Most zve na Majáles!
Majáles jako oslava student-

ského života a jara. Přesně tak lze 
definovat událost, která se bude 
konat 19. května od  14:30 do  20 
hodin na 1. náměstí v Mostě. Začí-
ná se ve 14 hodin odchodem stu-
dentů ze škol. Ve 14:30 proběhne 
přivítání studentů na  1. náměstí. 
Následuje odpoledne plné her, 
soutěží, zábavy a muziky. Volit se 
bude král a  královna Majálesu, 
v  16 hodin vystoupí JAKUB DĚ-
KAN a v 18 hodin VOXEL. Od 19 

hodin pokračuje Majáles diskoté-
kou a  volnou zábavou. Moderuje 
Petr Říbal. Zaujalo vás to? Připojte 
se, originalitě se meze nekladou! 

(mesto-most.cz)

Setkání se značným 
ohlasem

V dubnu, kdy jsme si připomí-
nali Mezinárodní den divadla, se 
v  Krušnohorském divadle setkali 
někdejší členové souboru teplic-

ké operety, kteří se do Teplic sjeli 
z  celé České republiky a dokonce 
i  ze zahraničí. Svolavatelé a orga-
nizátoři setkání pak byli mile pře-
kvapeni značným zájmem, když se 
sešlo na 55 divadelníků a hudební-
ků, kteří v souboru Krušnohorské-
ho divadla působili do  doby jeho 
zrušení v  roce 1994. Mezi účast-
níky nechyběli ani sóloví herci 
a  zpěváci, jako třeba Hana Líma-
nová, Táňa Feixová, Šárka Cinke-
ová či Martin Táborský, dirigent 
Karel Mládek s manželkou Táňou, 
sbormistr Luděk Trsek a  další ze 
sboru, baletu, divadelního orches-
tru i z technického zázemí.

Setkání vyšlo maximálně vstříc 
též ředitelství Krušnohorského di-
vadla s osobní účastí ředitele Pře-
mysla Šoby, které zajistilo prostory 
v divadelní kavárně a milé občer-
stvení pro přítomné. Součástí se-
tkání se stalo též vystoupení žáků 
hereckého studia KDT ve velkém 
sále divadla. S  tímto nápadem 
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a  nastudováním divadelních vý-
stupů přišel zase režisér Svatopluk 
Vašut, jenž je s  Krušnohorským 
divadlem spjat již od  roku 1981, 
kdy se věnoval operetám a  dnes 
vyučuje divadelnímu umění 
mladé začínající herce.  (P. Kovář)

Představení rozšířené 
expozice Důl Richard 
zahájilo turistickou sezonu

Odstartováno! Ve  středu 3. 
května odpoledne Centrum ces-
tovního ruchu symbolicky zaháji-
lo turistickou sezonu v  Litoměři-
cích. Nová část oblíbené expozice 
„Důl Richard v  proměnách času“ 
tak přivítala své historicky první 
návštěvníky. „Expozici obohatila 
instalace velkoformátových pane-
lů s  fotodokumentací současné-
ho stavu dolu Richard. Autorem 
snímků je litoměřický fotograf 
Aleister Despo,“ přiblížila ředitel-
ka Centra cestovního ruchu Lito-
měřice, příspěvkové organizace 
města, Anna Matulová.

Rozpadlé šachty, nepřístupné 
místnosti, sutiny, voda, vlhkost, 
tma a  tíseň – to vše ukazují vy-
stavené obrazy zachycující nepří-
stupné, život ohrožující, prostory 
zapomenuté podzemní továrny. 
Nová část expozice je umístěna 
v  suterénu litoměřické radnice. 
Samotná expozice představující 
smutnou historii dolu Richard, 
ale také jeho současné využití, se 
nachází v  navazujících sklepních 
prostorách pod budovou litomě-
řické radnice, do kterých se vchází 
skrze městské opevnění (parkány) 
pod Máchovými schody. S hlavní 
turistickou sezonou se opět roz-
šiřuje otvírací doba litoměřického 

infocentra. Služby infocentra lze 
využít každý den v  týdnu, tedy 
včetně sobot a  nedělí, vždy od  9 
do 18 hodin, a to až do konce mě-
síce září.  (litomerice.cz)

Úřední soboty se v Lounech 
osvědčily

Možnost vyřídit si doklady bě-
hem úředních sobot na Městském 
úřadě v  Lounech využilo v  letoš-
ním 1. čtvrtletí více lidí než v mi-
nulém roce. Během prvních třech 
úředních sobot bylo na  Měst-
ském úřadě v Lounech provedeno 
o 57 % více úkonů než ve stejném 
období loňského roku.

V  průběhu letošních úředních 
sobot si lidé nejčastěji vyřizova-
li cestovní doklady a  občanské 
průkazy. Občanům byly během 
těchto netradičních úředních dní 
k  dispozici také agendy registru 
silničních vozidel, řidičských prů-
kazů, evidence obyvatel, pokladny 
a Czech POINTU. Dveře Městské-
ho úřadu v Lounech se pro veřej-
nost otevírají vždy jednu sobotu 
v  měsíci vyjma července a  srpna. 
V letošním roce mají občané mož-
nost vyřizovat si své dokumenty 
ještě 27. května, 24. června, 23. 
září, 21. října, 25. listopadu a  16. 
prosince.  (mulouny.cz)

Žatecký Chmelfest se i letos 
vydařil

Historické centrum Žatce oživil 
tradiční a vtipný Chmelmarš s ale-
gorickými vozy, ale také s  před-
stavením aktivních žateckých lidí 
i  spolků z  regionu. Po  žehnání 
chmelařskému létu se průvod pře-
sunul na Žižkovo náměstí, kde se 

u  Žateckého pivovaru pilo, jedlo 
a sportovalo při Memoriálu Lojzy 
Lupulína. Na něj slíbili přijet také 
filmaři, kteří v minulosti připravo-
vali seriál Národní klenoty o čes-
kých místech, která mají ambice 
být v seznamu UNESCO – filmaři 
přijeli a s nimi dorazil i průvodce 
pořadem a  oblíbený herec Miro-
slav Táborský, jenž si v díle o Žatci 

vyzkoušel třeba práci na chmelni-
ci. Pořadatelé, spolek Chmelobra-
na, plánují změny, rádi by do dění 
zapojili ještě víc žateckých nad-
šenců. Pro letošní rok je ale dů-
ležité, že se vydařilo toto zahájení 
chmelařské sezony. Snad se vyplní 
i přání chmelařů a stejně se vydaří 
také letošní úroda. 

(mesto-zatec.cz)

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

T585037
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Jen několik dnů dělí jezero Mi-
lada u  Ústí nad Labem od  slav-
nostního zahájení letní sezóny. 
Na  první červnový víkend je 
na březích jedné z nejčistších vod-
ních ploch na severu Čech připra-
vena celá řada sportovních, vě-
domostních a zábavných akcí pro 
děti a dospělé.

Oficiální slavnostní zahájení let-
ní sezóny u jezera Milada se usku-
teční na  hlavní pláži jezera v  so-
botu 3. a v neděli 4. června 2017. 
Stejně jako předloni a vloni bude 

Jezero Milada přivítá opět návštěvníky 

slavnostní zahájení doprovázeno 
bohatým programem, který je le-
tos zaměřen zejména na  atrakce 
pro děti všech věkových katego-
rií. Avšak ani dospělí návštěvníci 
se u jezera nudit nebudou, jelikož 
i pro ně zde budou přichystány za-
jímavé atrakce.

V sobotu se můžete těšit na cyk-
lozávod Elimon Bike Milada, kte-
rý je určen především pro děti 
ve věku 0–14 let. Dospělé osoby se 
ale mohou tohoto závodu zúčast-
nit také, a to v tzv. rodinné štafetě, 

kde tým musí být sestaven z  jed-
noho dospělého a  jednoho dítěte 
do 14 let. 

V  rámci „Dnů testovacích jízd 
ŠKODA 2017“ bude společnost 
OKIM provádět u jezera testovací 
jízdy vozů ŠKODA. Navíc zde bu-
dou přichystány různé hry a sou-
těže pro děti. Proběhne také soutěž 
o zapůjčení vozu ŠKODA s poho-
nem 4x4 na jeden týden. 

Dále je na  programu ukázka 
historického šermu, projížďky dětí 
na  koních, divadelní představení 
s  vílou Miladou, nejrůznější hry 
a  soutěže pro děti, ukázka mode-
lů leteckých, lodních a raketových 
modelářů, závod na  kolečkových 
saních a spoustu dalších atrakcí.

- ve své třetí sezóně



Jezero Milada – jak se napouštělo
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Dne 15. 6. 2001 bylo zahájeno 
napouštění zbytkové jámy lomu 
Chabařovice - budoucího jezera 
Milada, jako rozsáhlé hydrické 
rekultivace zajišťované státním 
podnikem Palivový kombinát 
Ústí v  rámci revitalizace úze-
mí dotčeného těžební činností 
PKÚ, s. p.  Napouštění bylo za-
hájeno bývalým požárním vo-
dovodem Js 300 z nádrže Kate-
řina. Hlavním zdrojem přívodu 

V neděli 4. června se na hlavní 
pláži uskuteční nový běžecký zá-
vod Milada Run, jehož trasy po-
vedou unikátním přírodním pro-
středím jezera Milada. V  oblasti 
typické pro Podkrušnohoří zažijí 
závodníci neopakovatelnou at-
mosféru bývalého hnědouhelného 
dolu, kterou kromě křišťálově čis-
té vodní plochy třetího největšího 
jezera v České republice umocňují 
krásné výhledy na  Krušné hory 
a  České středohoří. Trasy závodu 
vedoucí převážně po  zpevněných 
cestách s  nenáročným profilem 
jsou vhodné pro všechny skupiny 
běžců. Je možné vybrat si trasu 
dlouhou 5 km, 10 km či se zú-
častnit půlmaratonu. Pro dětské 
závodníky bude připravena trasa 
na 500 m a také na 1 000 m.

Na  letošním zahájení sezóny 
na Miladě by si tedy mohl na své 
přijít téměř každý. 

Více informací najdete na
www.jezeromilada.cz
a FB Jezero Milada

vody z  nádrže Kateřina do  jezera 
byl zrekonstruovaný Zalužanský 
potok protékající přes Zalužan-
skou nádrž a dále přes napouštěcí 
koryto k jezeru. V srpnu 2008 do-
šlo ke změně systému napouštění 
jezera, v úseku od Zalužanské ná-

drže bylo vybudováno nové kory-
to vedoucí k Protieutrofizační ná-
drži, z této nádrže přetékala voda 
příkopem „N“ do  jezera. Dalším 
zdrojem napouštění byl přelivový 
vrt na  severní straně jezera. Dne 
8. 8. 2010 bylo ukončeno napouš-

tění Jezera Chabařovice dosaže-
ním plánované provozní hladiny 
na kótu 145,7 m n.m.

(zdroj: www.jezeromilada.cz)
  

Plocha  252,2 ha
Objem vody  35,601 mil. m3

Hladina  145,70 m n.m.
Max. hloubka  25,30 m
Prům. hloubka: 15,50 m
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Jaké to bylo kdysi
Podle historických pramenů (Kapi-

toly z dějin lázeňství, Jitka Budínská) 
začínala sezona v  „lázních u  teplých 
pramenů“ vždy 1. května a  končila 
29. srpna. Domnívám se, že prvot-
ní impuls k  uspořádání novodobé 
slavnosti k  zahájení lázeňské sezony, 
dala městu společnost Lázně Teplice 
v Čechách. Psal se rok 1997 a z širšího 
kola výběrového řízení na pořadatele 
zmíněné akce postoupily do  nejužší-
ho výběru organizace: FK Teplice, IG 
Promotion, RA Nordeko a Rádio Tep. 
Finální kolo se konalo v  Sanatoriu 
Beethoven 2. ledna 1998, vítězem se 
stal FK Teplice. Vzpomínáte? Pódium 
před lázeňským domem Beethoven, 
půvabné mladé dívky převtělené pro 

Na Ptačích schodech, Za domem kul-
tury, Na zámku, Na náměstí Svobody 
a v šanovské mušli. Hudební program 
na nich sestavují produkční programo-
vého oddělení, pokladní a účetní, kte-
ré se po dobu trvání slavnosti stanou 
manažerkami svých scén. Dvě z nich 
navíc zaštiťují i doprovodný program 
v  parcích a  za  Zahradním domem. 
V průběhu soboty 27. 5. a neděle 28. 
5. 2017 se na nich vystřídá 60 skupin 
a  orchestrů. Vedeni zkušeností, že 
nejlepší „mejdan“ se odehraje vždyc-
ky ve  svůj předvečer, připravili jsme 
letos tak zvanou „PARTY BEFORE“. 
Letošní „lázeňská“ tudíž odstartuje 
v pátek 26. května na scéně Na zámku, 
kde bude od 19.00 do 21.00 koncerto-
vat velký Big band teplické konzerva-
toře, podpořený zpěváky – studenty 
oddělení populární hudby. Příznivci 

této scény jistě přivítají, že na  rozdíl 
od let minulých, letos bude stát stánek 
s  občerstvením i  na  vnějším zámec-
kém nádvoří (mimochodem, od roku 
1964, kdy se na něm uskutečnil první 
koncert festivalu Ludwiga van Beetho-
vena, nese nádvoří jméno tohoto hu-
debního velikána). 

Co nás čeká před 
ohňostrojem?

Také v  roce 2017 se v  sobotu 27. 
května ve  22 hod. 22 min. rozsvítí 
nebe nad Teplicemi slavnostním oh-
ňostrojem. Vyvrcholením sobotního 
programu by tudíž na  všech scénách 
měly být ty největší hudební „pecky“.

Scéna Na Ptačích schodech
Na  největší scéně se v  sobotu 27. 

5. před ohňostrojem můžeme těšit 

naservírovaný na  klasické nástroje. 
Jak ve  shodě s klasikem říká Milena 
Schejbalová: „Inspirace Apocalyp-
ticou je zřejmá, což vůbec nevadí, 
protože skvělé věci se mají napodo-
bovat!“

Scéna Za Domem kultury
Velkou chválu od mladých fanouš-

ků pop music letos sklidí manažerka 
scény Za  Domem kultury Zdenka 
Sixtová, neboť se jí do  sobotního 
odpoledne podařilo získat SEBASTI-
ANA, v  současnosti zřejmě jednoho 
z  nejpopulárnějších zpěváků, kyta-
ristů a  textařů. Sebastian je jedním 
z  desítek mladých talentovaných 
hudebníků, kterým profesní kariéru 
nastartovala účast v talentové soutěži. 
Publikum i porotu okouzlil v soutěž-
ní show Česko Slovensko má talent. 

Lázeňská běží

V průběhu posledního květnového víkendu oficiálně přivítáme v Teplicích lázeňské hosty. Během osmnácti let, kdy je 
pořadatelem zdejší dům kultury, se slavnostní zahájení lázeňské sezony v nestarších lázních v Čechách rozrostlo v mon-

strózní městský festival pod širým nebem. Jeho datum připadne na sobotu 27. a neděli 28. května 2017, letos navíc s malou 
„PARTY BEFORE“ neboli ochutnávkou hudebního programu v pátek 26. května, v podvečer. Po všech 
minulých ročnících, kdy jsem byla účastna při přípravě i její realizaci, si „lázeňskou“ v Teplicích trou-
fám připodobnit k dobře namazanému stroji. V chodu jej udržuje všech 53 zaměstnanců domu kultu-
ry, včetně ředitele, (jedinou výjimkou je letos jedna maminka na mateřské dovolené), 12 manipulač-
ních dělníků a 18 brigádníků. Celkem tedy 83 pořadatelů, které snadno poznáte podle černého trička 
s logem DK Teplice a visačkou s číslem aktuální lázeňské sezony. Kromě teplického domu kultury se 

na zajištění jejího bezproblémového chodu podílejí všechny složky integrovaného záchranného systému, čili městská i státní 
policie, záchranáři, hasiči a pracovníci teplického magistrátu. 

jako dobře namazaný stroj

na  komponovaný koncert ČESKÉ 
HVĚZDY ZPÍVAJÍ QUEEN. „Zá-
klad skvělého projektu tvoří skupina 
PRAGUE QUEEN, složená ze špič-
kových muzikantů, se sólovým zpě-
vákem JAROSLAVEM BŘESKÝM, 
který skončil na 2. místě v celosvěto-
vé soutěži, pořádané ve  švýcarském 
Montreux, u  příležitosti nedožitých 
70. narozenin Freddieho Mercuryho“, 
uvádí manažérka této scény, Milena 
Schejbalová. „Jako hosté vystoupí 
IVETA AMAN, sólistka kapely Wis-
hmasters, DAVID KRAUS nebo JAN 
TOUŽIMSKÝ, DAVID ULIČNÍK, 
VLASTA HORVÁTH a  VLADIMÍR 
HRON“. Sama by hudebním fajnšme-
krům doporučila na  své scéně ještě 
nedělní koncert ARRHYTHMIE v 16 
hodin. „Bude to nezapomenutelný 
zážitek, neotřelá, strhující show. Čtyři 
violoncellisté s bubeníkem, jediná ka-
pela svého druhu ve  střední Evropě. 
Hudební nářez popových, rockových 
či metalových hitů z  celého světa, Šanovská mušle

tu příležitost v  manekýnky, vycháze-
jí ze vstupní haly a  početné hloučky 
zvědavců se tísní kolem improvizo-
vaného mola potaženého červeným 
kobercem. Studio Marika a  dnes 
již tradiční módní přehlídka, jejíž 
průběh se o  deset let později ustálil 
na divadelní terase. Také hudby tehdy 
nebylo tolik, co dnes a nebyla zdaleka 
tak všudypřítomná! Do parku se roz-
léhala z  jediného podia: před zmíně-
ným lázeňským domem Beethoven. 
Až v  roce 2001, kdy pořadatelstvím 
slavnosti, jejíž název se ustálil na „lá-
zeňská“, město pověřilo teplický dům 
kultury, začala éra několika hudeb-
ních pódií.

A jaké je to dnes
Počet hudebních scén se během 

uplynulých deseti let ustálil na  pěti: 



Krátce poté, co se začal pravidelně ob-
jevovat v médiích, získal Českého sla-
víka za píseň Toulavá, nejstreamovější 
českou skladbu roku 2015. Sobotní 
program na scéně Za Domem kultury 
zakončí koncert skupiny Kiss Fore-
ver Band, věrné kopie známé ame-
rické kapely. Maďarsko – český Kiss 
Forever Band byl založen roku 1995 
v  Budapešti. Zpočátku si muzikanti 
malovali jen půl obličeje, později se 
dokonale přeměnili do  svých idolů. 
Teď projíždějí Evropou a své fanoušky 
skvěle baví.

Scéna Na zámku
Novinku letošní „lázeňské“, páteč-

ní „PARTY BEFORE“ jsme zmínili 
na začátku. Kromě klasických velkých 
bandů, které zahájí program na  této 
scéně v sobotu i v neděli, nabídneme 
v  sobotu příznivcům jazzu a klasické 
hudby JIŘÍHO STIVÍNA & BELA-
DONE QUARTET. Legendární mul-
tiinstrumentalista vystoupí společně 
s  dámským smyčcovým kvartetem. 
Chcete-li si zatančit ve  smršti latin-
sko – amerických rytmů, vyčleň-
te si v  sobotu v  podvečer hodinku 
na  originální uskupení LA BANDA 
DE CONTENEDOR, zaštítěné po-
pulární klavíristkou Pavlou „Wasser“ 
Vasserbauerovou. A  před ohňostro-
jem na  této scéně Bára Hrzánová 
a CONDURANGO! V neděli se moc 
těším na  nové akustické trio MA-
RUSH, unikátní spojení tří osobností 
české rockové a  folkové huby: On-
dřeje Hejmy, hitmakera Oskara Petra 
a  kytaristky Kateřiny Plíškové, kteří 
třídenní program na scéně Na zámku 
ukončí. 

Scéna Na náměstí Svobody
HLAHOL je kapelou, na  kterou 

přijde hodně místních fanoušků. 
Na  náměstí Svobody koncertuje 
v rámci „lázeňské“ opakovaně. Histo-
rie této kapely sahá až do roku 1984, 
kdy byla založena heavy metalová 
kapela Black Out. Název na  Hlahol 
změnil Milan Špalek (Kabát). V roce 
1986 s nimi krátce hrál i Pepa Vojtek. 
Kapela se několikrát rozpadla a  dala 
znovu dohromady, až v  roce 2008 se 
začala psát její nová hudební historie 
pod názvem Hlahol. Sobotní program 
na  této scéně vyvrcholí vystoupením 
českého zpěváka, kytaristy a  sklada-
tele, který má v  našem kraji rovněž 
mnoho ctitelů. Ještě jako Ivan Varga 
navštěvoval teplické gymnázium a  je 
stejně dobrým výtvarníkem – malí-
řem, jako zpěvákem. Veřejnost ho zná 
pod uměleckým jménem MARTIN 

MAXA a na náměstí Svobody zazpívá 
své hity i méně známé písničky před 
ohňostrojem. A  do  třetice skupina, 
na  kterou se rozhodně vyplatí přijít 
na  náměstí Svobody v  neděli odpo-
ledne: ústečtí BONIFANTI. Výborní 
muzikanti, legenda mezi českými ka-
pelami, se svou více než padesátiletou 
společnou existencí (založena v  roce 
1964) je výjimečná nejen v Česku, ale 
i ve světě.

 
Scéna v šanovské mušli

Traduje se, že šanovská mušle slou-
ží prezentaci zejména dechových hu-
deb a dětských souborů všeho druhu. 
Není tomu tak, samozřejmě, milov-
níci zmíněných okrajových žánrů si 
zde rozhodně „užijí“ do  sytosti, ale 
například v sobotu před ohňostrojem 
si přijdou na  své i  ti, kdo mají rádi 
Beatles, písničky Elvise Presleyho, 
Jima Hendrixe či Boba Dylana. To 
je repertoár kapely DIRTY LOSERS 
– Tribute to 60´s, která se představí 
od  20 hodin. Zmínila-li jsem žánry, 
které na  „lázeňské“ zní jen okrajově, 
jistě k nim patří i cimbálová muzika. 
Kdo ji má rád, přijde do mušle v ša-
novském parku v  neděli odpoledne 
na  CIMBÁLOVKU DOLINU. Regi-
onálně se tato muzika řadí do oblasti 
Dolňácka, odkud čerpá převážnou 
část svého repertoáru. 

„Lázeňská“ v Teplicích je 
prestižní záležitost

Těžko se na  české hudební scéně 
najde interpret nebo skupina, kteří 
by si ještě v  Teplicích na  „lázeňské“ 
nezahráli. Pomineme-li „megastar“ 
typu skupina Kabát, Karel Gott či 
Lucie Bílá, které se na  žádnou ze 
scén nevejdou s  technikou a  jejichž 
finanční požadavky by „schramstly“ 
veškeré prostředky, s nimiž se v roz-
počtu počítá na  zajištění programu, 
prostor ke  hraní dostanou jak začí-
nající zpěváci, tak skutečné hvězdy, 
také zastoupení jednotlivých hudeb-
ních žánrů je čím dál rozmanitější. 
S klidným svědomím mohu alespoň 
za scénu Na zámku prohlásit, že za-
hrát si při „lázeňské“ v  Teplicích se 
pro mnohé muzikanty stalo prestižní 
záležitostí. Také zastoupení hudeb-
ních žánrů je čím dál rozmanitější 
a šanci „do sytosti se napít ze svého 
šálku čaje“ má tudíž téměř každý. 
Stejnou měrou jako na hudbu se po-
zornost návštěvníků soustředí také 
na kvalitu a rozmanitost stánkového 
prodeje.

(Pokračování na straně 10)
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PLÁŽOVÁ SEZONA 
Sportovní hala Teplice

BEACH VOLEJBAL & BEACH TENIS

DENNĚ 8-20 
200 Kč/hod.

WWW.HALATEPLICE.CZ

T590046

www.chutnekrabicky.cz
e-mail: info@chutnekrabicky.cz tel.: 775 675 728

Chcete zdravě
a rychle zhubnout
do plavek, pak
vyzkoušejte naše
Chutné dietní krabičky

Tak, jsme tu právě MY,
Chutné krabičky
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(Pokračování ze strany 9)

Počet stánků rostl 
geometrickou řadou

Nakrmit návštěvníkovy uši, to je 
úkol manažerek jednotlivých hudeb-
ních pódií. O  žaludek se starají jiné 
dámy. „Když jsem někdy v roce 2001 
dostala za úkol zajistit stánkový pro-
dej, vůbec jsem netušila, co všechno 
to obnáší. Přebírali jsme pořadatel-
ství od  Tep touru, žádné informace 
jsem od  nich nedostala, bála jsem 
se, že budu muset stánkaře shánět,“ 
vzpomíná Eva Václavíková, tehdy 
pracovnice ekonomického odděle-
ní DK Teplice. „Opak byl pravdou. 
Od samých začátků lázeňské se stán-
kaři hlásili sami! Samozřejmě jich 
zdaleka nebylo tolik, co dnes,“ do-
dává energická a usměvavá důchod-
kyně. Jak rostlo povědomí o největší 
městské „open air“ akci v Česku, ros-
tl i zájem o stánkový prodej. Sjížděli 
se prodejci z  Čech, Moravy, Slezska 
i  Slovenska a  stávalo se, že lázeňská 
sotva skončila, už se zajímali o příští 
rok. Proto dům kultury od  začátku 
vyžadoval přihlášky pouze písemné. 
Rajón, kde v  roce 2001 stálo „Evi-
ných“ zhruba 50 stánků, čítal pouze 
ulice Dlouhou a U Zámku. „Už je to 
nějaký pátek, ale pokud mě paměť 
neklame, vybíralo se tehdy 500,- Kč 
za stánek s občerstvením a 300,- Kč 
za  ty ostatní,“ upřesňuje. Poplatek 
za prodejní místo se tehdy jako dnes 
odvíjel od velikosti stánku. „Chodily 
jsme s  metrem mezi stánkaři a  stá-
valo se, že se kvůli pár centimetrům 
prodejní plochy i  poprali,“ zdůraz-
ňuje Eva. Jak říká, každý rok se našel 
prodejce, který tak zvaně „prudil“. 
Ruční výměna názorů mezi nimi do-
šla prý někdy tak daleko, že některé-
mu musela být účast na příští rok za-
kázána. Na druhou stranu však měla 
Eva Václavíková mezi stánkaři i  své 
oblíbence, příjemné chlapíky, na kte-
ré se každý rok těšila. Jedním z nich 
byl majitel prvního obřího pivního 
stanu, pan Zlámalík. „To bylo, tuším, 
v  roce 2002. Vyprávěl mi, že právě 
prodával na podobné slavnosti v Kar-
lových Varech, když zaslechl v rádiu 
mluvit ředitele teplického kulturáku 
o  přípravách na  lázeňskou. Na  to 
konto nám pan Zlámalík zatelefono-
val a přijel. Více než deset let čepoval 
na  Ptačích schodech Plzeňský Praz-
droj a  spolupráce s ním byla skvělá. 
Slyšela jsem, že se oženil a žena mu 
zřejmě další účast zatrhla,“ směje se 
Václavíková. Malé shrnutí závěrem: 
v prvních létech slavnosti zvané Za-

hájení lázeňské sezony v Teplicích, si 
návštěvníci mohli koupit občerstvení 
či jiné zboží ve  zhruba 50 stáncích. 
Odhadnete, kolik byste jich napočí-
tali v současnosti?

Stánky kam oko pohlédne
Eva Václavíková spolupracovala 

s  kolegyní z  účtárny Zdenou Ko-
želuhovou, která dnes tvoří „stán-
kařskou“ dvojici s  další pracovnicí 
ekonomického oddělení DK Teplice, 
Hanou Koníčkovou. Společně umis-

v průběhu roku spatřili v sekretariá-
tu ředitele, má na  starosti přibližně 
60 prodejců a  stánků s historickými 
řemesly na Zámeckém náměstí. 

Pořadatelky mají v nohách 
kilometry

Suma sumárum je to 275 stánkařů, 
s  nimiž musí být uzavřeny smlou-
vy a  od  nichž se vybírají poplatky 
za místo, přípojku elektřiny a odsta-
vené vozidlo u stánku. „Poplatky jsou 
určeny nejenom velikostí stánku, liší 

i nemožné…. Jak vzpomíná Václaví-
ková: „Tuším, že to byl rok 2013, kdy 
nám lázeňská kompletně propršela, 
zima byla hrozná. Mnozí stánkaři 
odjížděli už v průběhu neděle a mně 
neustále volala paní, která prodáva-
la krůtí stehna. Stěžovala si, že je má 
všechny pod vodou a  vehementně 
se dožadovala vrácení poplatku. Co 
jsem mohla dělat?“ krčí Eva rameny. 
„Za počasí nikdo nemůže!“ Podle ní 
je ideální teplota vzduchu plus mínus 
23 °C. To si lidi kupují pivo i  jídlo. 
Když je vedro, dají si dvě piva a kon-
čí, bojí se, že by se opili. Je-li velká 
zima, pivo nejde na  odbyt vůbec 
a lidi si většinou nedají nic. 

Když je slunce moc, tak je 
ho příliš

Je-li řeč o  počasí, přílišné vedro 
vadí návštěvníkům, ale možná ješ-
tě víc muzikantům, kteří z  té výhně 
na  pódiu utéct nemohou! „To bylo 
v  roce 2005, panovalo tenkrát pří-
šerné tropické horko, na  jaké jsme 
vůbec nebyli zvyklí,“ vzpomněla 
si Zdenka Sixtová. „Na  mojí scéně 
vystupoval David Kraus s  kapelou. 
Až mi ho bylo líto! Sluníčko do  něj 
pražilo, zpíval do  půl těla svlečený, 
neustále si máčel hlavu, za  krkem 
měl mokrý ručník, vypadalo to, že 
zkolabuje. Naštěstí se mu podařilo 
tu hodinu odzpívat, ale potom v zá-
kulisí doslova odpadl.“ A ještě jednu 
vzpomínku si neseme do každé nové 
„lázeňské“:

Nekonečný Nekonečný
Odehrálo se to zhruba před de-

seti roky. Na velké scéně Na Ptačích 
schodech vystoupil jako poslední 
kapela před ohňostrojem Šum svistu 
s  Danem Nekonečným. Charisma-
tický, veselý, v  podstatě nekonfliktní 
chlapík, ale velmi, opravdu velmi ne-
disciplinovaný. Alespoň co se plnění 
pokynů manažerky scény týká. Tehdy 
jí byla naše zesnulá kolegyně Ilona 
Šachová. Nakázala Danielovi, aby 
skončil před 22 hodinou 22 minutou. 
Několikrát mu to důrazně připomně-
la. Výsledek byl takový, že Nekonečný 
v  závěrečné euforii šplhal do  výš-
ky po  konstrukci podia a  na  nějaký 
pokyn stran času absolutně nemys-
lel. Nebe už svítilo, Šum svistu hrál 
do  burácející hudby k  ohňostroji…. 
„Musela jsem ho vypnout,“ vyprávěla 
tehdy Ilonka. „Jednoduše jsem dala 
zvukaři pokyn a  odstřihli jsme Ne-
konečného od proudu. Jinak by tam 
řval ještě dnes,“ smála se, ale ve sku-
tečnosti jí do smíchu moc nebylo.

ťují stánky na  kolonádě, na  náměstí 
Svobody, v ulicích Dlouhá, U Zámku 
, za domem kultury, na Ptačích scho-
dech a u tak zvané „mušle“ v šanov-
ském parku. „Celkem sepíšeme při-
bližně 170 smluv, ale letošní rok ještě 
nemám uzavřený, klidně jich může 
být i  víc,“ upozorňuje paní Zdena. 
Stánkaři začínají najíždět ve  čtvr-
tek odpoledne, v  pátek a  poslední 
v  sobotu ráno. Eva Dietzová, která 
má v  „civilu“ na  starosti pronájmy, 
obhospodařuje zhruba 45 stánků 
v Krupské ulici a v Divadelním par-
ku, Alena Manukjanová, kterou byste 

se i podle atraktivity místa, kde sto-
jí,“ vysvětluje Koželuhová. Ve  srov-
nání s  léty, kdy jsme s  „lázeňskou“ 
začínali, se cena za  umístění stánku 
s  občerstvením v  prestižních lokali-
tách zvedla zhruba desetkrát. „Vloni 
jsme za stánkový prodej vybrali od-
hadem 1  600 tisíc Kč“, konstatuje. 
Pořadatelé mají nástup ve  4 hodiny 
a  zkusme si představit, kolik za  ty 
čtyři dny našlapou kilometrů! Ať je 
horko nebo zima, neustále musí být 
k mání, připraveny s úsměvem řešit 
spory o  místo, přípojky elektrické 
energie, dotazy a  stížnosti možné 

Scéna za Domem kultury - Dan Bárta



Sedláček je nejrychlejší
 A  do  třetice perlička z  mojí scény 

Na  zámku. Je to tak zhruba tři čtyři 
roky zpátky, těšila jsem se na  Cadil-
lac s  Pavlem Sedláčkem. Měli hrát 
od 17 hodin, kapela přijela krátce před 
patnáctou. Chlapi nanosili nástroje, 
každý nazvučil svůj a začali se shánět 
po lídrovi. Sedláček nikde. Bylo 16.15, 
nádvoří narvané k prasknutí, Sedláček 
nikde. Bylo 16.30, muzikanti mě uklid-
ňovali, že Pavel jezdí vždycky nado-
raz, že má rychlý vůz, že…. Sedláček 
nikde. Když už bylo jasné, že koncert 
začne bez Sedláčka, dovolala jsem se 
mu konečně na mobil. „Kdepak jste?“ 
otázala jsem se, strachy bez sebe, že 
se mu po  cestě tím jeho rychlým au-
tem něco stalo. „Kde bych byl?“ opáčil 
bezstarostně Sedláček. „Doma. Dávám 
si rychlé kafe a  za  chvíli vyrážím.“ 
„Za chvíli?“, polil mě pot. „Jak, za chví-
li? Vždyť máte stát za pět minut na je-
višti!“ „A  od  kolika je ten koncert,“ 
vykřikl známý zpěvák a  v  jeho hlase 
zazněla panika. „Od  pěti! A  je za  pět 
minut pět!“ „Kriste pane, já myslel, že 
hrajeme až v šest! Za půl hodiny jsem 
tam!“ zařval a telefon oněměl. 

Dodnes nechápu, jak se mu to po-
dařilo, ale jak řekl, tak bylo. Cadillac 

začal sám, kapela posílena o  úžasné-
ho zpěváka a klavíristu Jana „Šlupku“ 
Svěráka utáhla bez problémů téměř 
hodinu. Když tu se dav na  nádvoří 
začal vlnit a samovolně rozestupovat. 
Vzniklou uličkou se řítila drobná po-
stavička, bez zastavení proběhla roz-
taženými zábranami, po  dvou scho-
dech vskočila na  pódium a  rovnou 
k  mikrofonu. „Zdravím vás, přátelé!“ 
udýchaně ho popadl a  spustil. Na  to, 
že už mu v té době muselo být přes se-
dmdesát, byl v úžasné kondici! A pak 
to šlo jeden rock and roll za druhým. 
Pavel Sedláček tenkrát posluchačům 
všechno vynahradil. Odehrál navíc 
další hodinu a  lidi mu to zpoždění 
odpustili.

Bezpečný a klidný chod 
Dle aktuálních informací, které je 

možno nalézt na internetu, mají Tepli-
ce 48 744 stálých obyvatel. V průběhu 
tří dnů na konci května vzroste jejich 
počet odhadem o  třicet a  při zvlášť 
vydařených „lázeňských“ až o padesát 
tisíc. S  tak obrovskou kumulací lidí 
v  historickém centru města je to ob-
rovský nápor na zajištění klidné a bez-
pečné dopravy, průjezdnosti městem 
a  samotné bezpečnosti návštěvníků. 
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Při počtu šedesáti skupin, orchestrů 
a jednotlivců, kteří do Teplic přijíždějí 
na pět různých scén, je zapotřebí vy-
pracovaného systému navigace a  zá-
tarasů, aby se do města autem dostal 
opravdu jen ten, kdo tam přijet musí. 
Běžní návštěvníci mohou využít par-
kovišť a  určených odstavných ploch. 
U šesti zátarasů mají službu opět ženy, 
dámy z  oddělení propagace, uklízeč-
ky, pokladní… Partnerem jsou jim 
strážníci Městské policie v  Teplicích. 
Od  pátečního rána po  nedělní večer 
se zde střídají a až na několik nočních 
hodin nepřetržitě navigují umělce 
k příslušným scénám a střeží centrum 
města před vjezdem nedisciplinova-
ných návštěvníků. „Sloužíme v  časo-
vých úsecích, jaké si domluvíme. Na-
stupujeme v sobotu v 5 hodin a nejdé-
le tam musíme stát do 23 hodin,“ říká 
Věra Košnarová, vedoucí oddělení 
propagace. 

Zázraky se dějí při lázeňské
Už léta dodržujeme s  kolegyní 

Zdenkou Sixtovou bohulibý rituál: 
v sobotu po ohňostroji, když program 
na scéně Na zámku skončí, se přesu-
nu k ní, na scénu Za Domem kultury. 
Tam si spolu přiťukneme na  zdár-

ný průběh prvního dne „lázeňské“ 
a hlavně, že už ho máme za sebou. Rok 
co rok se po cestě k ní doslova brodím 
mořem prázdných pet lahví, po kotní-
ky nastlanými kelímky od piva, tácky, 
papíry… To všechno je jako jednoli-
tá plocha rozprostřené na  cestičkách 
a  trávnících v  divadelním parku, 
na chodnících téměř po celém městě. 
Říkám si, bude to trvat týden, než to 
někdo uklidí! A ejhle, při lázeňské se 
dějí zázraky! V  neděli ráno po  devá-
té jdu pěšky centrem města směrem 
na  zámek, chodníky prázdné, zame-
tené, cestičky v parku a trávníky čisté, 
koše vysypané. Všechny scény jsou 
uklizené. Kdybych si na ně mohla bě-
hem roku stěžovat, v průběhu „lázeň-
ské“ jsou služby společnosti Marius 
Pedersen spolehlivé a stoprocentní!

Příští rok si posvítíme na další pořa-
datele – chlapy! Je jich hodně: elektri-
kářů, pomocníků na scénách, zvukařů, 
manipulačních dělníků, bez nichž by 
se slavnost zvaná Zahájení lázeňské 
sezony v Teplicích rozhodně neobešla. 
Ta letošní naše síly prověří už za  pár 
dnů. Nevím, jak vy, ale já se těším.

Eva Stieberová,
produkční, program DK Teplice,

manažer scény Na zámku
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Strom z písku
Přišlo tolik očekávané jaro a pří-

roda kolem nás rozkvetla všemi 
barvami. I  děti měly nesmírnou 
radost z  nadcházejících slunečných 
dnů, kdy nejenže odkládají zimní 
bundy a čepice, ale mohou opět sko-
tačit na  školní zahradě, která skýtá 
toliko legrace a zábavy. 

K  nejoblíbenějším hrám patří 

A protože jsou mezi dětmi i malí 
zahradníci, neváhali a  tu největší 
a  nejurostlejší rostlinku s  pomocí 
paní učitelky přesadili do květináče, 
a odnesli si jí do třídy na pozorová-
ní… o možná, kdo ví, jednou ji za-
sadí zase zpátky do zahrady, aby z ní 
mohl vyrůst krásný strom.

Monika Hoffmanová, učitelka
Vojanova 594/34, p. o.

Ústí nad Labem

ráda vzala zpět, ale už to nešlo…
Vybavila se mi její slova, jak mě 
má ráda, často jsme spolu mluvi-
ly o  hezkých věcech, byla bystrá 
a  talentovaná, možná jí tatínek 
malinko rozmazloval, ale rostla 
z ní krásná bytost. Dostalo mě to 
a přemýšlela jsem, jak ji i sebe této 
zátěže zbavit. „Táni, co jsem to sly-
šela?,“ vzala jsem si ji bokem…. 
„Ale to Míla, to byl její nápad“, ob-

Perličky dětí 
z Pastelky 
Proboštov

Děti si ve školce během dne užijí 
spoustu zábavy. Plno toho napoví-
dají a někdy to opravdu stojí za to. 
Dokonce až tak, že se o některé je-
jich přebrepty a myšlenky chceme 

1. června - svátek dětí
pískoviště. Máme dvě – jedno za-
střešené, druhé bez střechy. A každý 
rok z nich po zimě s dětmi odkrý-
váme ochranné plachty a čistíme vše 
v  jejich okolí. Letošní úklid přinesl 
překvapení a  všetečné děti se hned 
ptaly: „Paní učitelko, proč na  tom 
písku roste tráva? A proč má někte-
rá lístečky jako strom?“ Na to začne 
paní učitelka dětem vysvětlovat, 
jak každá rostlinka má svá semín-
ka, která jsou tak malá a  lehká, že 
je vítr zanese, kam se mu zamane. 
A  některá propadnou ochrannou 
fólií i  do  pískoviště, tam se uchytí 
a začnou růst, protože do pískoviště 
může pršet, a  tak je v něm i  vláha. 
Načež se paní učitelka zeptá: „A co 
s  tím, děti, uděláme?“ Nápadů ne-
bylo mnoho, ale nakonec se všich-
ni shodli, že rostlinky i  s  kořínky 
z  písku vytahají, aby byl zase čistý 
a mohli si s ním hrát. 

Odpuštění
Bylo ráno jako každé jiné, ve tří-

dě panoval běžný ruch a  Táňa se 
chovala jako obvykle. Bývala milá, 
ale v poslední době si často hráva-
la s Miluškou a nutno podotknou, 
že to byla divoška. Přišlo mi, že se 
mi Táňa malinko mění před oči-
ma, že ji Miluška strhává svým 
rozpustilým chováním a  nestačí-
me se divit. 

A  zanedlouho to přišlo: „Paní 
učitelko, Táňa řekla, že jste hnus-
ná,“ pošeptal mi do  ucha Patrik. 
Nebylo mi dobře. Tohle, že řekla 
moje oblíbená dívenka, jejíž oči 
a  srdce mluví za  vše? Ale věděla 
jsem, co za tím vězí. Snažila jsem 
se udržet klid, můj pohled však 
jasně vypovídal o  tom, co bych jí 
chtěla říct. I ona věděla. Také jí ne-
bylo dobře, četla jsem v ní, že by to 

hajovala se. „Moc mě to mrzí. Víš, 
nečekala bych to od Tebe. Táni, to 
nebylo hezké“. Byla moc smutná. 
Miluška pokukovala, co se tam 
mezi námi odehrává a nějak tuši-
la, že je v tom namočená. Rozho-
vor skončil, vše podstatné zaznělo 
a teď uvidíme. Myslela jsem na to 
do  chvíle, než mi na  stole přistál 
papír s velkým srdíčkem. „To máš 
ode mne, promiň.“ A  zakrátko 
další, krásná květinka. „Mám Tě 
ráda,“ uzavřela Táňa. Přitáhla 
jsem si ji k sobě a usmála se na ni. 
„Víš co? Já už si na  to nepamatu-
ji,“ objala jsem ji a zasmály jsme se 
tomu, co už bylo pryč.

Byl krásný jarní den a  venku 
na nás čekalo něco nového, něco, 
co nám pomohlo zapomenout.

 Petra Komorášová, učitelka
 Mateřská škola Žatec

 Bratří Čapků 2775, Žatec

podělit. Snažíme se věrně zachytit 
to, co děti vymyslí a  řeknou, ale 
někdy nemáme po ruce papír, a tak 
se to ne vždy zcela do slova podaří. 
Ale důležitá je přece pointa…

Ve třídě jsme se bavily s dětmi, 
zda vědí, kde pracují jejich rodi-
če a co ve své práci dělají. Někte-
ré děti věděly naprosto přesně co 
jejich maminky a  tatínkové mají 
za povolání, ale našlo se i pár, kte-
ré svým vyjádřením trochu perli-
ly. Dozvěděly jsme se, že tatínek 
pracuje v  kanceláři a  pořád píše, 
proto je písař. Jeden chlapeček 
řekl, že maminka je doma, nic ne-
dělá, jen se kouká na televizi. Jed-
na holčička povídala, že maminka 
je kuchařka, protože je jich doma 
hodně a ona musí pořád vařit. 

Pobyt venku – děti si hrají 
na  písku, když slyšíme, jak hol-
čička říká: „Bábovičko, jestli se mi 
nepovedeš, tak dostaneš na prd…“

V  předjaří když začínaly roz-
kvétat „kočičky“ jsme se během 
pobytu venku zeptaly dětí: „Děti 
co nám rozkvetlo na  jívě?“ když 
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v tom se ozvalo: „No přece štěňát-
ka!“.

Ptaly jsme se dětí, jestli vědí, 
k  čemu máme uši. Holčička nám 
odpověděla: „No přece na náušni-
ce.“

Děti si na  louce všimly děr 
od  myší a  prohlížely si je. Jeden 
chlapeček povídá: „ To může být 
taky od hada.“ Tak jsme mu odpo-
věděly, že had díry nedělá, protože 
nemá čím a  najednou se ozvala 
holčička: „Hm, had má totiž jenom 
jazýček, ale myška dělá díry lopat-
kou.“

Ranní cvičení – děti napodobují 
chůzi kačenky, jen jeden chlapeček 
leží na zemi. A tak říkám, že nele-
žíme a  děláme kačenky. Chlape-
ček s  ledovým klidem odpověděl: 
„Mně chcípla.“

Jednou odpoledne za mnou při-
šla holčička a povídá: „Paní učitel-
ko, já už mám vybraného ženicha.“ 
„Opravdu?“ říkám udiveně „Ano, 
je krásný a bohatý.“

V poledne se děti ptaly, co bude 
dobrého k obědu, odpověděly jsme 
jim, že máme žemlovku nebo-li 
zemlbábu. Když jedna holčička 
odcházela do  šatny s  maminkou, 
říkala: „Dnes jsme měly k  obědu 
výbornou „ježibabu“.

Při pozorování včely na zahradě 
jedna holčička říká: „Paní učitelko, 
včela dává švihadlo, viď?“

Karolína Kohoutková, učitelka 
MŠ Pastelka,

Krátká 520, Proboštov

Den v mateřské 
školce

Asi znáte titul knihy Roberta 
Fulghuma Všechno, co oprav-
du potřebuju znát, jsem se naučil 
v  mateřské školce …. Co se ale 
vlastně děti ve školce učí a jak vypa-
dá takový den malého předškoláka?

Pojďte se s námi podívat, jak to 
chodí v malé vesnické školce v Kře-
šicích u Litoměřic …

V  naší školce se děti schází už 
od 6 hodin ráno. Pro takové malé 
špunty je to doba, kdy skoro ještě 
napůl spí. A  tak den rozjíždíme 
pěkně pomaloučku – třeba lehkou 
společnou snídaní, při které probe-
reme, s čím bychom si chtěli hrát. 
Ranní hry jsou ideální příležitostí 
pro individuální činnosti, při kte-
rých děti rozšiřují své schopnosti 

u  různých stavebnic, společen-
ských her či výtvarných činností. 

Často se tedy po  osmé hodině 
sesedneme v  kruhu na  koberci, 
společně se přivítáme a  pomo-
cí různých motivačních činností 
se věnujeme řízeným činnostem. 
Děti v  naší mateřské školce jsou 
rozdělené do  dvou tříd – mlad-
ších a  starších dětí. Ty nejstarší 
mimo jiné připravujeme na  školu, 
tudíž jsou řízené činnosti delší, 
než ve  třídě s  dvouletými dětmi. 
U předškoláků se snažíme rozvíjet 
předmatematické a  předčtenářské 
dovednosti. S  tím je spojená také 
zvýšená logopedická práce, kterou 
doplňujeme řečová cvičení ve spo-
lupráci s  rodinou. Každopádně ať 
malé či velké - děti rády zpívají 
písničky s klavírem, říkají básničky 
s  pohybem, vyrábí z  papíru nebo 
keramické hlíny, a  také rády cvičí 
a hrají pohybové hry. 

V 9 hodin už se děti mohou těšit 
na  nějakou tu zdravou svačinku, 
po které si dopřejeme chvilku klidu 
pro dobré zažívání a  pak vyráží-
me ven. Dostatek pohybu je zdra-
vý a  na  školní zahradě je parádní 
prostor pro volné hry, proto ven 
chodíme téměř za každého počasí. 
Pouze občas, když nám to špatný 
stav ovzduší nedovolí, musíme zů-
stat vevnitř . A protože na čers-
tvém vzduchu rychle vytráví, v po-
ledne se hrneme do školky na něco 
dobrého k obědu. 

No a  kdo z  vás by se po  obědě 
s  chutí na  chvilku nenatáhnul? 
A ještě když byste k tomu měli po-
hádku! Po  takové klidové relaxaci 
na  lehátkách se děti opět s  chutí 
pustí do  společných her, vytahují 
oblíbené stavebnice a  skládačky. 
Po  odpolední svačince si děti se 
svými kamarády mohou hrát až 
do  16 hodin, dokud si pro ně ne-
přijde mamka nebo taťka. 

Tak takový je den zlatíček ve škol-
ce. Je hodně odlišný od toho, co jste 
ve  školce zažili třeba vy, nebo se 
toho mnoho nezměnilo? A dá se to 
považovat za opravdu všechno, co 
je v  životě potřeba znát? Ať tak či 
onak - naše práce nás baví a doufá-
me, že to baví i vaše děti s námi!  

Bc. Magdaléna Chladilová,
vedoucí učitelka 

Základní škola a Mateřská škola 
Křešice, okres Litoměřice

Bezručova 141, Křešice

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

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

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

matematiky a přírodovědných 
předmětů

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

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

Přihlášky přijímá ředitelství školy do pátku 19. května 2017.

Více informací na www.buzulka.cz

T520018

*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

Konopný léčebný pobyt

*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

Konopný léčebný pobyt

Lázeňský resort nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně

 tel.: +420 416 866 007 • e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz

Délka pobytu: 5 dní / 4 noci
Ubytování: jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Strava: polopenze, včetně salátového bufetu, moučníků a příloh 
Lázeňská péče:
• lékařská prohlídka 
• klasická masáž zad
• koupel s výtažky z konopí 
• konopná bylinná masáž zad  
• konopný zábal dolních končetin 
• volné plavání v bazénu (30 minut) 
• vulkanpack (záda)

Cena pobytu již od
5.030,- Kč/osoba*
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Na  podzim roku 2016 byla 
započata rekonstrukce ordinace 
v  pavilonu G teplické nemoc-
nice, kde je od  dubna letošního 
roku v rámci odborných poraden 
provozována poradna pro paci-
enty se stomií (vyvedení střeva či Dobrovolníci teplické nemocnice pravidelně pořádají tvůr-

čí dílny pro pacienty. Hospitalizovaným se tak kromě léčby 
dostává odreagování a  odvedení jejich myšlenek od  trápení. 
Každý týden se setkáváme na gastroenterologii vždy ve středu 
od 14 hodin, na oddělení následné péče ve čtvrtek od 13 hodin 
a na dílnách, které jsou ve druhém patře nad prádelnou vždy 
ve čtvrtek od 15 hodin. Tvůrčí dílny na gastroenterologii pro-
bíhají ve  společenské místnosti. Oddělení následné péče má 
dílny na chodbě v prvním patře, kam si přinášíme stoly. Ně-
kteří pacienti přicházejí samostatně, některé přiváží zdravotní 
personál a někdy se dílny účastní i pacienti na lůžku. 

Pro pacienty se stomií
je otevřena poradna

V rámci této poradny bychom 
chtěli poskytnout pacientům 
komplexní péči v  předoperač-
ním a pooperačním období. Pa-
cientům poskytneme odborné 
poradenství v  ošetřování všech 
druhů stomií včetně ošetření 

TVŮRČÍ DÍLNY
dobrovolníci pořádají

v teplické nemocnici

KAŽDÝ TÝDEN

Tvořivá dílna.  Foto: Krajská zdravotní, a. s.

Téma dílen je vždy zaměřené podle ročního období. Větši-
nou však pracujeme s keramickou hlínou. Pacienti už za rok 
trvání dílen vyzkoušeli: misky, hrníčky z plátů, vázy. Z dalších 
materiálů jsme se společně pokusili vyrobit květiny, muchlali 
jsme z krepových papírů, věnovali jsme se pedigu atd. Dílny 
nad prádelnou potom slouží k vzájemnému setkávání nemoc-
ničního personálu s dobrovolníky. Dílna je vhodná i pro paci-
enty celé nemocnice. 

V dílnách pracujeme na dlouhodobých projektech: háčkuje-
me malé čepičky pro novorozenecké oddělení, vyrábíme přání, 
která rozdáváme při koncertech, spolu se studenty teplického 
gymnázia, kteří nám v rámci psychologického semináře chodí 
pomoci, pokud je o to požádáme, vyrábíme sluníčka s přáním 
brzkého uzdravení, která může nemocniční personál darovat 
svým pacientům při příchodu, nebo během pobytu v nemoc-
nici. Anebo vytváříme dárky pro pacienty, kteří zůstanou bě-
hem Vánoc na oddělení následné péče. 

V  tvůrčích dílnách se rovněž čas od  času věnujeme tema-
tickým workshopům: Vazba květin, barvení vajíček, předvá-
noční dílny, Velikonoční dílny, drátování, papírový pedig aj. 
Pokoušíme se oslovit vždy nějakou lektorku, která o tématu ví 
vše potřebné a může nás to naučit. A my to potom učíme dále 
pacienty. 

Petra Suchomelová, koordinátorka dobrovolníků
Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.

močovodu mimo dutinu břišní). 
Pacienti si tak mohou chodit pro 
radu, pomůcky a  povzbuzení. 
V  rámci této rekonstrukce byl 
v  ordinaci vybudo-
ván sprchový kout, 
který je při ošet-
řování pacientů se 
stomií nezbytný. 

Poradna je pro-
vozována součas-
ně s  proktologickou poradnou, 
tzn. každý pátek od 12.30 hodin. 
V této poradně pracuje odborně 
proškolená stomická sestra, kte-
rá bude řešit ve  spolupráci s  lé-
kařem z  proktologické poradny 
případné komplikace apod. 

a ochrany kůže a hojení případ-
ných komplikací. Zároveň bude-
me pacienty seznamovat s nabíd-
kou a  používáním jednotlivých 

pomůcek a příprav-
ků tak, aby vyhovo-
valy jejich individu-
álním potřebám. 

Závěrem bychom 
chtěli touto cestou 
poděkovat všem 

sponzorům, kteří nám přispěli 
finančními prostředky na  vyba-
vení této poradny. 

Ing. Květa Bereznaninová,
vrchní sestra

Krajské zdravotní, a. s.
- Nemocnice Teplice, o. z.



Zákaznické centrum Centropol Energy v Teplicích je v provozu již měsíc. 
Zákazníci jej vítají s nadšením.
Na začátku dubna se v Teplicích slavnostně otevřela 
kamenná pobočka jednoho z největších českých dodavatelů 
plynu a elektřiny, společnosti Centropol. Ta tím započala 
svou snahu přiblížit se k zákazníkům a vyhovět jejich přání 
osobního kontaktu, přestože se tento trend již zdál být 
dávnou minulostí.

Přátelské uživatelské rozhraní zákaznických webů a  četné 
e-shopy totiž nenabízeli to hlavní, a  to je možnost jednat 
s obchodníky z očí do očí. „Pro Centropol je otevírání nových 
poboček i  otázka fi remní kultury. Zákazník je pro nás více 
než pouhé číslo na faktuře, proto bychom do konce roku rádi 
otevřeli zákaznická centra v  každém kraji v  České republice. 
V  tuto chvíli máme pobočky na pěti místech, a  to v Ústí nad 
Labem, v  Olomouci, v  Českých Budějovicích, v  Pardubicích 
a  právě i  v  Teplicích. Věříme, že to zákazníci ocení,“ říká 
obchodní ředitel Centropolu Tomáš Hlaváček. 

A čísla vyplývající ze statistik slova pana Hlaváčka jen potvrzují. 
Osobní kontakt stále preferuje naprostá většina zákazníků, 
a to nejen těch starších, jak bychom se mohli domnívat. Před 
otevřením zákaznického centra v  Teplicích CENTROPOL 
ENERGY, a.s. provedla malý průzkum, ze kterého vyplynulo, že 

lidé bez ohledu na věk či povolání v řadě případů mají opravdu 
raději osobní jednání. „Stále samozřejmě nabízíme možnost 
i  online poradenství či poradenství po  telefonu, postupné 
otevírání zákaznických center ovšem bereme jako krok 
kupředu. V současnosti evidujeme přes tři sta tisíc odběrných 
míst a  toto číslo stále roste. Na  rozdíl od  jiných dodavatelů 
energií totiž neslibujeme, že jsme nejlevnější. Zákazníkům 
nabízíme férové ceny, za  které se nemusíme stydět a  se 
kterými jsou zároveň spokojeni. Velký důraz je ale také kladen 
na pozitivní a osobitý zákaznický přístup,“ uzavírá Hlaváček. 

Zmiňované teplické zákaznické centrum se nachází v  ulici 
Pražská 121 v  areálu bývalých plynáren a  na  klienty tu čeká 
tým profesionálů připravených poradit a zodpovědět všechny 
dotazy. „Každému zákazníkovi, který přinese svá dosavadní 
vyúčtování za  elektřinu či plyn, připravíme nabídku ušitou 
na  míru a  také malý dárek. Snažíme se vyjít všem vstříc 
a  veškeré požadavky řešit individuálně,“ dodává k  otevření 
severočeské kamenné pobočky Aleš Kaděra, regionální 
ředitel pro sever. Na pobočce je kromě jiného možné rovnou 
uzavřít smlouvu o  dodávce energií a  vyhnout se tak nutným 
byrokratickým krokům, které mnoho lidí od změny dodavatele 
odrazují.

www.centropol.cz

Zákaznická linka

478 575 555

S námi to jde jednoduše

Pražská 3227, Prosetice
415 01 Teplice
(areál bývalých plynáren)

Spolehlivý a osvědčený dodavatel 
elektřiny a plynu po celé ČR.
Nyní nově v Teplicích.

Přineste vaše vyúčtování, 
odnesete si dárek.
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A čísla vyplývající ze statistik slova pana Hlaváčka jen potvrzují. 
Osobní kontakt stále preferuje naprostá většina zákazníků, 
a to nejen těch starších, jak bychom se mohli domnívat. Před 
otevřením zákaznického centra v  Teplicích CENTROPOL 
ENERGY, a.s. provedla malý průzkum, ze kterého vyplynulo, že 

lidé bez ohledu na věk či povolání v řadě případů mají opravdu 
raději osobní jednání. „Stále samozřejmě nabízíme možnost 
i  online poradenství či poradenství po  telefonu, postupné 
otevírání zákaznických center ovšem bereme jako krok 
kupředu. V současnosti evidujeme přes tři sta tisíc odběrných 
míst a  toto číslo stále roste. Na  rozdíl od  jiných dodavatelů 
energií totiž neslibujeme, že jsme nejlevnější. Zákazníkům 
nabízíme férové ceny, za  které se nemusíme stydět a  se 
kterými jsou zároveň spokojeni. Velký důraz je ale také kladen 
na pozitivní a osobitý zákaznický přístup,“ uzavírá Hlaváček. 

Zmiňované teplické zákaznické centrum se nachází v  ulici 
Pražská 121 v  areálu bývalých plynáren a  na  klienty tu čeká 
tým profesionálů připravených poradit a zodpovědět všechny 
dotazy. „Každému zákazníkovi, který přinese svá dosavadní 
vyúčtování za  elektřinu či plyn, připravíme nabídku ušitou 
na  míru a  také malý dárek. Snažíme se vyjít všem vstříc 
a  veškeré požadavky řešit individuálně,“ dodává k  otevření 
severočeské kamenné pobočky Aleš Kaděra, regionální 
ředitel pro sever. Na pobočce je kromě jiného možné rovnou 
uzavřít smlouvu o  dodávce energií a  vyhnout se tak nutným 
byrokratickým krokům, které mnoho lidí od změny dodavatele 
odrazují.

www.centropol.cz

Zákaznická linka

478 575 555

S námi to jde jednoduše

Pražská 3227, Prosetice
415 01 Teplice
(areál bývalých plynáren)

Spolehlivý a osvědčený dodavatel 
elektřiny a plynu po celé ČR.
Nyní nově v Teplicích.

Přineste vaše vyúčtování, 
odnesete si dárek.
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SCÉNA NA PTAČÍCH SCHODECH
Sobota 27. 5.
13.00 JAMARON
  Tři sourozenci, jeden bubeník a jeden Filip Karlík... To je Jamaron! Mladá 

kapela fungující od roku 2013, vytváří při hudebním podkladu Funky-
Folk-Rock zajímavé trojhlasy, které podporuje smyslností textů a zakládá 
si i na precizní rytmice, kterou vede Bassmaster Filip Karlík a Drummer 
David Albrecht.

14.30 BUTTERFLY KISS
  Crossoverová formace z Havířova koncertuje od roku 2010. Kapela 

zručně kombinuje melancholické smyčce, zvuk osmistrunné kytary 
a elektronické samply. Výrazný hlas zpěvačky Paulee pak hudbě dodává 
potřebnou razantnost. Výsledkem je žánrově nezařaditelná hudba, která 
si ale s každým koncertem získává nové fanoušky.

16.00 INTERITUS
  Symfonický metal z Plzně – pěvecký model „kráska a zvíře“ – hrubý 

mužský hlas a jako protipól něžný ženský vokál, k tomu smyčce – housle 
a viola, kytary, flétna a také kostýmy. Předskokané mimo jiné například 
Scorpions, Korpiklaani, Axiss, či U.D.O

17.30 HRDZA /Slovensko/
  Účastník finále Česko - Slovensko má talent 2016! Kořeny slovenského 

folkloru přetvořené do moderního šatu, který se mimo Slovenska nazývá 
folk, worldbeat, ethnic fusion, world fusion nebo velmi všeobecně world 
music. Slušné vokály a působivé melodie evokující odezvu u jakéhokoliv 
publika. 

19.00 SIGNUM REGIS /Slovensko/
  Slovenští power metaloví SIGNUM REGIS potvrzují, že se vítězi soutěže 

Spark Fresh Blood na jaře 2016 ze 400 českých a slovenských kapel, 
stali právem. Profesionální výkon, melodický zpěv, plné vokály a krásné 
kytarové linky, 4 alba, účast na festivalech v Německu, Holandsku, 
Švýcarsku, Itálii, Norsku, zkrátka vyšší liga, které jsou těsné i hranice 
České republiky.

21.00 ČESKÉ HVĚZDY ZPÍVAJÍ QUEEN 
  Základ skvělého projektu tvoří skupina PRAGUE QUEEN, složená ze 

špičkových muzikantů, se sólovým zpěvákem JAROSLAVEM BŘESKÝM, 
který skončil na 2. místě v celosvětové soutěží, pořádané ve švýcarském 
Montreux, u příležitosti nedožitých 70. narozenin Freddieho Mercuryho. 
Jako hosté vystoupí IVETA AMAN, sólistka kapely Wishmasters, DAVID 
KRAUS, DAVID ULIČNÍK, VLASTA HORVÁTH a VLADIMÍR HRON.

Neděle 28. 5.
13.00 VILDA ČOK & BYPASS
  Jedno je jisté! Všude, kde se zjeví Vilém, to čiší provokací a stylem „jít 

svou cestou“. Člen Pražského Výběru v době jeho timeoutů připravil nový 
projekt a po kapelách Nová Růže a Delirium založil kapelu s pracovním 
názvem „Běž pro ty šproty“, ze které se posléze stal BYPASS, se kterým 
naplno koncertuje a kromě toho účinkuje i v muzikálech, například jeho 
Herodes se stal nazapomenutelným!

14.30 DOGA
  Hard rock z Karviné s charismatickým zpěvákem ROMANEM „IZZI“ 

IZAIÁŠEM, který občas koketuje také se stříbrným plátnem, poprvé 
na ZLS! Doga oslaví v příštím roce již 30 let svého působení. Kapela 
koncertovala mimo jiné také s celosvětově uznávanou kapelou 
MANOWAR. 

16.00 ARRHYTHMIA 
  Nezapomenutelný zážitek, neotřelá, strhující show – čtyři violoncellisté 

s bubeníkem, jediná kapela svého druhu ve střední Evropě. Hudební 

PROGRAM 863. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY v TEPLICÍCH
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nářez popových, rockových, či metalových hitů z celého světa 
naservírovaný na klasické nástroje. (Jak říká klasik: „Inspirace 
APOCALYPTICOU je zřejmá, což vůbec nevadí, protože skvělé věci se mají 
napodobovat!“)

17.30 PETR KOLÁŘ S KAPELOU
  Nejen zpěvák s rockovým srdcem, ale držitel mnoha cen a v neposlední 

řadě i muzikálový zpěvák, se představí v Teplicích se svojí rockovou 
kapelou.

20.00 ČECHOMOR
  Kapela, spojující prvky moravského (i světového) folkloru s řízným 

rockovým nasazením, držitelé mnoha ocenění a platinových desek s pány 
Karlem Holasem a Františkem Černým v čele.

SCÉNA ZA DOMEM KULTURY
Sobota 27. 5. 
13.15 COP
  Česká bluegrassová hudební skupina, která vznikla v roce 1978. V roce 

1980 vyhrála v té době nejprestižnější cenu PORTA a v roce 1981 si 
úspěch zopakovala. V roce 2002 COP získal „Anděla“, trofej České hudební 
akademie za oblast Folk & Country.  V listopadu 2008 oslavila 30 let 
svého trvání.

14.45 SEBASTIAN 
  Nadějný popový zpěvák, kytarista a textař. Do hudební branže Sebastian 

vkročil poté, co se zúčastnil soutěže Česko Slovensko má talent. V roce 
2015 dostal Českého slavíka za nejstreamovější českou skladbu, jíž se 
stala jeho Toulavá.

16.15 BRONTOSAUŘI REVIVAL
  Folková kapela hrající skladby od Brontosaurů, ale také tvorbu našich 

nejúspěšnějších folkových písničkářů Jana a Františka Nedvědových. 
17.45 OZZY OSBOURNE CZECH REVIVAL 
  Kapela hrající od r. 2012, tentokrát nikdo menší, než metalový král OZZY 

OSBOURNE, sice ne osobně, ale v převtělení do Tomáše Krajčinovského 
a kapely OZZY OSBOURNE CZECH REVIVAL. Jejich repertoár tvoří nyní 17 
písní od Ozzyho a 2 pecky od Black Sabbath.

19.15 MOTÖRGANG - THE BEST TRIBUTE OF MOTÖRHEAD 
  Kapela byla založena jako pocta Lemmymu Kilmisterovi a jeho 

legendárním MOTÖRHEAD a vznikl projekt, který si dal za úkol dopřát 
posluchačům rockových koncertů pokračování této heavy metalové 
ikony.

21.15 KISS FOREVER BAND /Maďarsko/
  Skupina Kiss Forever Band je věrná kopie známé americké skupiny 

Kiss. Jedná se o maďarsko-českou skupinu, která objíždí Evropu a baví 
fanoušky. Kapela byla založena roku 1995 v Budapešti. Zpočátku se kluci 
z kapely malovali jen na půl obličeje, později se však přeměnili do svých 
idolů úplně. 

Neděle 28. 5.
13.15 HOLDEN
  Pražská kapela Holden vznikla v roce 2016 na torzu skupiny Holden 

Caulfield. Zkrátila název, rozhodla se pokračovat s českými texty a vydala 
debutovou desku Střepy v postelích. Ihned po vydání se vydala na turné 
s kapelou Mandrage, kde poprvé představila svoji živou podobu.

14.15  Taneční divadlo Teplice – ukázky scénického tance .
 Choreografie : Lucie Tesařová
15.00 VLADIVOJNA LA CHIA A KAPELA VLADIVOJSKO
  Zpěvačka, textařka, hudební skladatelka a výtvarnice patří 

k vyhledávaným autorům divadelní a filmové hudby, za kterou byla 
nominována na Českého lva. Její koncerty jsou výjimečné a i proto 
spolupracovala s Lacem Deczim, Richardem Müllerem, zpívala před 
Marylinem Mansonem či Scorpions. Proslula, kromě hudebního talentu, i 
výstředními kostýmy a excentrickým hlasovým a pódiovým projevem.

16.00 Taneční divadlo Teplice – ukázky scénického tance .
 Choreografie : Jana Volrábová
16.30 FEŠÁCI 
  Skupina „Fešáci“ byla založena počátkem šedesátých let minulého 

století a brzy se stala nejlepší bluegrassovou skupinou v tehdejším 
Československu. Později začala hrát i jiné styly country hudby. To byl také 
hlavní důvod její velké popularity nejen v České republice, ale i v dalších 
zemích východní Evropy. Legenda české country skupina Fešáci oslaví 
v letošním roce padesát let své úspěšné hudební dráhy.

18.00  TRIO VLADIMÍR MERTA, ONDŘEJ FENCL, 
 JAN HRUBÝ + KAPELA HROMOSVOD
  Základní kámen českého písničkářství Vladimír Merta, fenomenální 

houslista Jan Hrubý a klavírista a kytarista Ondřej Fencl spojují své síly 
v sérii koncertů napříč republikou.

19.45 BRATŘI EBENOVÉ
  Bratři Ebenové je název české hudební skupiny, kterou tvoří bratři 

Kryštof, Marek a David Ebenové. Spojení Markovy kytary, Kryštofova 
klavíru či flétny, Davidova klarinetu a sopránsaxofonu vytváří ojedinělý 
ebenovský sound, obohacený dalšími nástroji. V jejich hudbě se 
proplétají vlivy klasiky, folku, rocku či jazzu a prvky vytříbeného 
hudebního humoru.

SCÉNA NA ZÁMKU 
Pátek 26. 5.
19.00  „PARTY BEFORE“ aneb BIG BAND 
 TEPLICKÉ KONZERVATOŘE
  podpořený zpěváky oddělení populární hudby Konzervatoře Teplice. 

Největší městskou „open air“ slavnost v Česku odstartujeme v její 
podvečer, rytmy swingové a taneční hudby.

Sobota 27. 5. 
13.00 AJETO GLASS DIXIELAND NOVÝ BOR
  Kapela se orientuje na současný neworleánský styl. Její repertoár 

je složen z osvědčených dixielandových standard, kterým odpovídá 
vyspělost a hudební cítění jednotlivých hráčů.

15.00 JIŘÍ STIVÍN & BELADONE QUARTET
  Legendární multiinstrumentalista v projektu s dámským smyčcovým 

kvartetem. Program přinese uchu lahodící virtuózní skladby z oblasti 
klasické i jazzové hudby.

17.00  ZTRACENÉ ILUZE
  Folk rockové trio tvoří nestoři české rockové scény, bratři Bohumil 

a Vladimír Zatloukalovi a Jamajka Koblicová (kytary, zpěv, rytmika).
19.00 LA BANDE DE CONTENEDOR
  Temperamentní latinsko – americké rytmy, jazz, inspirace klasikou 

i world music. To vše nabízí kapela, která vychází z tradice jihoamerických 
pouličních orchestrů. Její složení se neustále obměňuje, základ tvoří 
parta muzikantů, kteří se soustřeďují kolem populární klavíristky Pavly 
„Waser“ Vasserbauerové.
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www.urbanauto.cz

T285037

PŘIJMEME do našeho týmu AUTOMECHANIKA s praxí
Nástupní plat 20 000,- Kč čistého plus prémie dle výkonu.

Více informací na telefonu 724 772 602
nebo e-mail martin.urban@urbanauto.cz

21.00 CONDURANGO
  Hudba, která působí jako bylinný likér pro podzimní večer. Tvůrčím 

jádrem a zakladatelkou žánrově těžko zařaditelné kapely je herečka 
Barbora Hrzánová, z jejíhož „lehkého“ pera pochází většina písní. 
Inspirací její zvuk skupin Nerez a Marsyas, moderní český folk, ale také 
latinskoamerické rytmy.

Neděle 28. 5.
13.00 JAZZBIGGANG
  Dvacetičlenný jazzový big band z Chebu složený z mladých zapálených 

jazzmenů. Kapela v klasickém bigbandovém obsazení hraje moderní 
i tradiční jazzový repertoár. Kapelníkem je renomovaný klavírista, 
absolvent Konzervatoře Teplice Radim Vojíř.

15.00 STANLEY´S DIXXIE STREET BAND
  Pohodový jazz a stylová hudební kulisa navozující atmosféru 

nekomplikovaného společenského veselí první třetiny minulého století. 
Kapela vystupuje v klasickém retro dixie oblečení s buřinkami a ´la 20. 
léta.

16.30  SOUL SISTERS A LUCIE ZEMANOVÁ
  Soul, jazz, pop, latin music, repertoár Stevie Wondera, Arethy Franklin aj.
18.00  AFTERGLOW
  Jižanský hardrockový kvartet ve složení Jan Holeček (klávesy, zpěv), 

Jindřich Musil, Pavel Horák a bubeník Jiří „Zelí“ Zelenka. 
19.30  MARUSH
  Akustické trio, unikátní spojení tří osobností české rockové a folkové 

hudby: Ondřej Hejma – frontman skupiny Žlutý pes, Oskar Petr – 
hitmaker, spoluzakladatel Marsyas a Kateřina Pelíšková – kytaristka 
Panika, Gaia Messiah, Žlutý pes. Tři kytary a tři hlasy prezentují výběr 
toho nejlepšího z tvorby zmíněných skupin i světový repertoár od 60. let 
po současnost.

SCÉNA NA NÁMĚSTÍ SVOBODY
Sobota 27. 5.
9.30 MELODICA
  Vystoupení dětského rockového sboru z Bíliny, který vznikl v roce 2013 

po projektu se Sámerem Issou. Od té doby vítězí Melodica v různých 
pěveckých soutěžích a vystupuje s mnoha celebritami.

11.15  DEVIANT
  Rocková kapela Deviant byla založena v roce 1999. Kapela odehrála pár 

koncertů a nastal rozpad. V roce 2010 vznikla kapela L.T.D. Po vzájemné 
dohodě se domluvili, že obnoví název Deviant  .

 http://bandzone.cz/thedeviant?at=info&cd=1
12.45  FIVE BRASS
  Žesťové kvinteto vzniklo v roce 2014 z potřeby členů SČF zúročit své 

schopnosti v komorním souboru. Jednotliví členové jsou vedoucí 
nástrojových skupin tohoto orchestru a kromě orchestrální praxe 
mají i praxi pedagogickou. Vyučují na základních uměleckých školách 
a Konzervatoři Teplice. Jsou absolventy konzervatoří Teplice a Brno 
a vysokých hudebních škol. Hudebníci mají i bohaté zkušenosti se 
sólovým vystupováním. Z mnoha koncertních vystoupení je třeba 
vyzdvihnout spolupráce na komorním cyklu SČF Teplice a účast 
na festivalech v Úštěku a varhanním festivalu v Litoměřicích. Five Brass je 
složeno ze dvou trumpet, lesního rohu, pozounu a tuby. 

14.15  HLAHOL
  Historie této kapely sahá až do roku 1984, kdy byla založena heavy 

metalová kapela Black Out. Název na Hlahol změnil Milan Špalek 
(Kabát). V roce 1986 s nimi hraje chvíli i Pepa Vojtek . Kapela se 
několikrát rozpadla a zase dala dohromady. V roce 2008 se začíná psát 
nová etapa skupiny Hlahol.

16.00  FUNKY BROTHERS
  Kapela se skládá ze dvou umělců, Ladislava Ciroka a Davida Rostaše. 

Jsou to mladí kluci z Loun, kteří mají za sebou vystupování v klubech, 
na velkých scénách i festivalech. Jsou to hudebníci, kteří vytvářejí hudbu 
srdcem a jejich žánrem je funky, jazz i pop. Jejich videa na You Tube mají 
až 350 tisíc shlédnutí. 

17.30  SILENT SESSION
  Silent Session vznikl v roce 2009, ale historie sahá až do hloubky 80. 

let. V letošním roce vydali zbrusu nové album „Poslední na zemi“, které 
kapelu ukazuje v té nejlepší a nejvyzrálejší formě. Toto CD přijedou 
představit i do Teplic.

19.30  PASSAGE
  V roce 2007 dává dvojice kamarádů dohromady repertoár pro své 

Duo Passage a začíná úspěšně koncertovat. Z dua se postupem času 
stala kapela, která v listopadu 2016 pokřtila své první CD „Na hraně“. 
Na ZLS vystoupí ve své „velké sestavě“ a toto album představí jejím 
návštěvníkům.

21.00 MARTIN MAXA
  Český zpěvák, kytarista a skladatel (rodným jménem Ivan Varga), kterého 

není třeba nijak představovat. V rámci ZLS vystoupí na této scéně poprvé 
a zazpívá své známé hity i méně známé písničky.

Neděle 28. 5.
11.30 COUNTRY GANG
  Společný zájem o dobrou muziku svedl před sedmi lety dohromady 

kytaristu Jirku a banjistu Břéťu. Občas se sešli v Nádražní restauraci 
v Novém Boru a hráli country písničky. Netrvalo dlouho a přidal se k nim 
s kontrabasem Pepa, s další kytarou  Václav a se zpěvem se k zvučným 
mužským hlasům připojila Marie…a to byl začátek Country Gangu. 
Začátek bez houslí. Od roku 2014 s nimi hraje i houslistka Lenka.

13.00  NEW BLACK JACK
  Skupina Black Jack působí na rockové scéně od roku 2004. Od roku 

2011 po personálních změnách vystupují pod názvem New Black 
Jack. Vystupovali s Alešem Brichtou, Arakainem, Motorbandem, Dodo 
Doležalem nebo s jednou z nejlepších revivalových kapel v Evropě Kiss 
Forever z Maďarska.

14.30  PAVEL PETRAN A KAPELA
  Country folková kapela hrající vlastní tvorbu. Hráli na takových akcích 

jako je Stodola Michala Tučného, Trampský širák, Folkový Most, 
Sedmihorské léto ad. Jejich písničky zní na vlnách rádií Samson, Bonton, 
Folk, Country a mnoha dalších.

16.00  PETRA BÖRNEROVÁ TRIO
  Petra Börnerová trio je projekt české zpěvačky, skladatelky 

a akordeonistky Petry Börnerové a jejího manžela, slovenského 
hudebníka Tomáše Bobrovniczkého. Jako třetí se za bicími představí 
jejich osmiletý syn Tomáš Bobrovniczký junior.

17.30.  BONIFANTI
  Skupina Bonifanti je dnes opravdovou opravdovou legendou ústeckého 

hudebního života. Více než padesát let existence (byla založena 
v říjnu 1964) je výjimečných nejen v České republice, ale ani ve světě 
nenajdeme mnoho kapel, které se mohou něčím takovým pochlubit. 

19.00  WANASTOWI VJECY REVIVAL
  Wanastowi Vjecy Revival se snaží šířit tvorbu a poslání své originální 

předlohy a vzdává tak čest této výrazně specifické a neopomenutelné 
ikoně české hudební scény, kterou Wanastowi Vjecy bezpochyby jsou.

MUŠLE – ŠANOVSKÝ PARK
Sobota 27. 5.
9.00 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - DĚTSKÝ HAPPENING
  Prezentace zájmových činností a soutěže pro děti /Domy dětí a mládeže 

z Teplicka/ Taneční a hudební vystoupení dětí. 
14.00  BIG BAND TEPLICKÉ KONZERVATOŘE 
  Orchestr ZUŠ Teplice vznikl v září 2008. Zaměřuje se především 

na interpretaci populární, muzikálové, filmové, jazzové i swingové 
hudby. Pod vedením LUKÁŠE ČAJKY se vypracoval v kvalitní těleso, které 
vystupuje nejen v regionu, ale přiváží řadu ocenění z mnoha soutěžních

15.30  BAJCS - NASZVAD A ZOLTÁN VÖRÖS 
17.00  KRUŠNOHORSKÁ DECHOVKA
  Krušnohorská dechovka je volným pokračováním litvínovské Pichlovanky, 

která vzhledem k pokročilejšímu věku některých členů ukončila činnost. 
Část mladších členů doplnili muzikanti z krušnohorského podhůří. Kapela 
hraje klasickou českou dechovku z díla autorů Fr. Kmocha, Karla Vacka, 
Jaromíra Vejvody, Antonína Borovičky, Josefa Poncara a doplnila svůj 
repertoár i známými moravskými melodiemi Františka Maňase a Jana 
Slabáka.  

18.30  BRASS BAND RAKOVNÍK
  Brass Band Rakovník je dixielandová kapela s mezinárodními 

zkušenostmi, jejíž vznik se váže k 1. květnu 1990. Zaměřením je 
ortodoxní dixieland, nebo-li neworleánský jazz, jak se hrával ve 20. a 30. 
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20.00  JIŘÍ SCHELINGER MEMORY BAND
  Jedná se o výtečnou jihočeskou beatovou kapelu, která 
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53. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA 2017
Pod záštitou primátora statutárního města Teplice Jaroslava Kubery a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka    

25. 5. 2017 19:00 TEPLICE Shlomo Mintz - housle (Izrael) ZAHAJOVACÍ KONCERT
čtvrtek Dům kultury Meehae Ryo - violoncello (Jižní Korea) J. S. Bach: Koncert pro dvoje housle d moll, BWV 1060

300 Kč absolvent mistrovských kurzů Shlomo Mintze J. Brahms: Koncert pro housle a violoncello a moll
Severočeská filharmonie Teplice
dirigenti: Shlomo Mintz, Charles Olivieri-Munroe

27. 5. 2017 16:00 JIMLÍN Trio IMK Yong-Won Sung: Jeong Jung Dong pro klavír (premiéra)
sobota Nový Hrad Eldar Saparayev - violoncello (Rusko) J. Ireland: Fantasy Sonata pro klarinet a klavír

120 Kč Sunhee Lee - klarinet (Jižní Korea) P. I. Čajkovskij: Pezzo Capriccioso, op. 62
Mijung Koo - klavír (Jižní Korea) B. Martinů: Variace na Rossiniho téma pro violoncello 
koncert ve spolupráci s Novým Hradem Jimlín a klavír, H. 290

L. van Beethoven: Trio Es dur, op. 38

29. 5. 2017 19:00 TEPLICE David Oistrach kvartet P. I. Čajkovskij: Smyčcový kvartet č. 1 D dur, op. 11
pondělí Zahradní dům Andrey Baranov, Rodion Petrov - housle (Rusko) D. Šostakovič: Smyčcový kvartet č. 9 Es dur, op. 117

160 Kč Fedor Belugin - viola, Alexey Zhilin - violoncello (Rusko)

30. 5. 2017 19:00 TEPLICE Mládí s filharmoniky L. van Beethoven: Coriolan, předehra, op. 62
úterý Dům kultury Sára Smoliarová - klavír W. A. Mozart: Koncert pro klavír d moll, KV 466

160 Kč Severočeská filharmonie Teplice a nejlepší žáci ZUŠ ÚK A. Dvořák: Symfonie č. 8 G dur „Anglická“, op. 88
dirigent: Ladislav Cigler

31. 5. 2017 19:00 DĚČÍN Mládí s filharmoniky L. van Beethoven: Coriolan, předehra, op. 62
středa Městské divadlo Sára Smoliarová - klavír W. A. Mozart: Koncert pro klavír d moll, KV 466

200 Kč Severočeská filharmonie Teplice a nejlepší žáci ZUŠ ÚK A. Dvořák: Symfonie č. 8 G dur „Anglická“, op. 88
dirigent: Ladislav Cigler

3. 6. 2017 19:00 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Flautus vocis J. Bodin de Boismortier, A. Vivaldi, W. A. Mozart 
sobota zámek Anežka Vargová, Anna Nešverová - flétny F. Mendelssohn-Bartholdy, E. Bozza, C. Debussy

100 Kč Nikola Květoňová, Petr Grau - flétny E. H. Grieg, A. Piazzolla

5. 6. 2017 19:00 TEPLICE Heroldovo kvarteto A. Dvořák: Smyčcový kvartet G dur, op. 106
pondělí Zahradní dům Petr Zdvihal - 1. housle, Jan Valta - 2. housle L. van Beethoven: Smyčcový kvartet e moll, op. 59, č. 2

120 Kč Karel Untermüller - viola, David Havelík - violoncello „Razumovský“

7. 6. 2017 19:00 VELKÉ BŘEZNO Smyčcové kvarteto SČF F. X. Richter: Smyčcový kvartet C dur
středa zámek David Pospíšil - 1. housle, Eliška Krčková - 2. housle L. van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 4, op. 18

160 Kč Petr Pospíšil - viola, Jana Podolská - violoncello A. Dvořák: Smyčcový kvartet F dur, op. 96 „Americký“

8. 6. 2017 19:00 TEPLICE Severočeská filharmonie Teplice L. van Beethoven: Egmont, předehra, op. 84
čtvrtek Dům kultury Teplice David Castro-Balbi - housle L. van Beethoven: Koncert pro housle D dur, op. 61

160 Kč dirigenti: Henri Christopher Aavik, Martijn Dendievel J. Brahms: Symfonie č. 2 D dur, op. 73 
Friedrich Praetorius, André Callegaro, David Preil 
koncert ve spolupráci s Musikhochschule Franz Liszt Weimar

11. 6. 2017 16:00 OSEK Miriam Rodriguez Brüllová - kytara (Slovensko) G. Fauré, R. Gnattali, P. I. Čajkovskij
neděle Klášter Petr Nouzovský - violoncello J. S. Bach, E. Granados, A. Rodríguez, F. Schubert

120 Kč

12. 6. 2017 19:00 TEPLICE Eduardo García Salas, Tomáš Olšer - housle W. A. Mozart: Klarinetový kvintet A dur, KV 581
pondělí Zahradní dům Petr Kubík - klarinet, Vendula Svobodová - viola J. Brahms: Kvintet h moll, op. 115 

120 Kč Marek Vancl - violoncello

13. 6. 2017 19:00 CHOMUTOV Setkání s Bachem, Paganinim a našimi současníky J. S. Bach, N. Paganini, P. Janda
úterý Kostel sv. Ignáce Pavel Eret - housle J.-R. Combes-Damiens

100 Kč 

15. 6. 2017 19:00 TEPLICE Yukiko Kinjo - soprán, Vratislav Kříž - baryton J. Brahms: Německé requiem, op. 45
čtvrtek Dům kultury Teplice Pražský smíšený sbor, Pěvecký sbor ČVUT Praha

160 Kč Severočeská filharmonie Teplice
dirigent: Jiří Petrdík

18. 6. 2017 16:00 OSEK Collegium SOČR W. A. Mozart: Malá noční hudba, KV 525
neděle Klášter Bohuslav Matoušek - housle W. A. Mozart: Divertimento D Dur, KV 136 

120 Kč A. Vivaldi: Čtvero ročních dob

19. 6. 2017 19:00 TEPLICE Dagmar Zelenková - soprán L. van Beethoven, V. Bellini
pondělí Zahradní dům Václav Krahulík - klavír B. Smetana, Ch. L. Ambroise Thomas

120 Kč F. Liszt, G. Puccini

21. 6. 2017 19:00 LITOMĚŘICE Prague String Sextet J. Brahms: Sextet č. 2 G dur, op. 36
středa Bývalý jezuitský kostel Radim Kresta - housle, Markéta Říhová - housle P. I. Čajkovskij: Souvenir de Florence, op. 70

120 Kč Kristina Fialová - viola, Silvie Hessová - viola
Petr Nouzovský - violoncello, Lenka Kavalová - violoncello
koncert ve spolupráci se Severočeskou galerií Litoměřice

22. 6. 2017 19:00 TEPLICE Koncert tří tenorů ZÁVĚREČNÝ KONCERT
čtvrtek Dům kultury Jose Manuel Montero (Španělsko) Italské, španělské a turecké písně 

300 Kč Paolo Lardizzone (Itálie) O sole mio, Sorrento, Passione
Arda Doğan (Turecko) Granada, Zarzuelas, Andaluza
Severočeská filharmonie Teplice Dimetoka, Yandim Yandim, Ummana
dirigent: Alfonso Scarano a další

Oficiální partneři festivalu Festival podporují Prodej a rezervace vstupenek

FESTIVALOVÉ KONCERTY V TEPLICÍCH:
od 23. 3. 2017

Pokladna Domu kultury Teplice
pondělí - pátek 9.00 - 20.00 hodin

sobota - neděle 14.00 - 20.00 hodin
Telefon: 417 515 940, 417 515 925

e-mail: pokladna@dkteplice.cz
online rezervace: www.dkteplice.cz

FESTIVALOVÉ KONCERTY MIMO TEPLICE:
v místě konání koncertu vždy hodinu před jeho začátkem

Z pověření statutárního města Teplice festival pořádá 

Statutární město Teplice
Státní fond kultury ČR

Program Rodinné stříbro Ústeckého kraje 

Města 
Litoměřice, Děčín, Osek, Chomutov a Klášterec n. O.

inzerat 210x285 do regia2017 barva:inzerat do casopisu 07 cb.qxd 9.5.2017 12:47 Stránka 1



53. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA 2017
Pod záštitou primátora statutárního města Teplice Jaroslava Kubery a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka    

25. 5. 2017 19:00 TEPLICE Shlomo Mintz - housle (Izrael) ZAHAJOVACÍ KONCERT
čtvrtek Dům kultury Meehae Ryo - violoncello (Jižní Korea) J. S. Bach: Koncert pro dvoje housle d moll, BWV 1060

300 Kč absolvent mistrovských kurzů Shlomo Mintze J. Brahms: Koncert pro housle a violoncello a moll
Severočeská filharmonie Teplice
dirigenti: Shlomo Mintz, Charles Olivieri-Munroe

27. 5. 2017 16:00 JIMLÍN Trio IMK Yong-Won Sung: Jeong Jung Dong pro klavír (premiéra)
sobota Nový Hrad Eldar Saparayev - violoncello (Rusko) J. Ireland: Fantasy Sonata pro klarinet a klavír

120 Kč Sunhee Lee - klarinet (Jižní Korea) P. I. Čajkovskij: Pezzo Capriccioso, op. 62
Mijung Koo - klavír (Jižní Korea) B. Martinů: Variace na Rossiniho téma pro violoncello 
koncert ve spolupráci s Novým Hradem Jimlín a klavír, H. 290

L. van Beethoven: Trio Es dur, op. 38

29. 5. 2017 19:00 TEPLICE David Oistrach kvartet P. I. Čajkovskij: Smyčcový kvartet č. 1 D dur, op. 11
pondělí Zahradní dům Andrey Baranov, Rodion Petrov - housle (Rusko) D. Šostakovič: Smyčcový kvartet č. 9 Es dur, op. 117

160 Kč Fedor Belugin - viola, Alexey Zhilin - violoncello (Rusko)

30. 5. 2017 19:00 TEPLICE Mládí s filharmoniky L. van Beethoven: Coriolan, předehra, op. 62
úterý Dům kultury Sára Smoliarová - klavír W. A. Mozart: Koncert pro klavír d moll, KV 466

160 Kč Severočeská filharmonie Teplice a nejlepší žáci ZUŠ ÚK A. Dvořák: Symfonie č. 8 G dur „Anglická“, op. 88
dirigent: Ladislav Cigler

31. 5. 2017 19:00 DĚČÍN Mládí s filharmoniky L. van Beethoven: Coriolan, předehra, op. 62
středa Městské divadlo Sára Smoliarová - klavír W. A. Mozart: Koncert pro klavír d moll, KV 466

200 Kč Severočeská filharmonie Teplice a nejlepší žáci ZUŠ ÚK A. Dvořák: Symfonie č. 8 G dur „Anglická“, op. 88
dirigent: Ladislav Cigler

3. 6. 2017 19:00 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Flautus vocis J. Bodin de Boismortier, A. Vivaldi, W. A. Mozart 
sobota zámek Anežka Vargová, Anna Nešverová - flétny F. Mendelssohn-Bartholdy, E. Bozza, C. Debussy

100 Kč Nikola Květoňová, Petr Grau - flétny E. H. Grieg, A. Piazzolla

5. 6. 2017 19:00 TEPLICE Heroldovo kvarteto A. Dvořák: Smyčcový kvartet G dur, op. 106
pondělí Zahradní dům Petr Zdvihal - 1. housle, Jan Valta - 2. housle L. van Beethoven: Smyčcový kvartet e moll, op. 59, č. 2

120 Kč Karel Untermüller - viola, David Havelík - violoncello „Razumovský“

7. 6. 2017 19:00 VELKÉ BŘEZNO Smyčcové kvarteto SČF F. X. Richter: Smyčcový kvartet C dur
středa zámek David Pospíšil - 1. housle, Eliška Krčková - 2. housle L. van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 4, op. 18

160 Kč Petr Pospíšil - viola, Jana Podolská - violoncello A. Dvořák: Smyčcový kvartet F dur, op. 96 „Americký“

8. 6. 2017 19:00 TEPLICE Severočeská filharmonie Teplice L. van Beethoven: Egmont, předehra, op. 84
čtvrtek Dům kultury Teplice David Castro-Balbi - housle L. van Beethoven: Koncert pro housle D dur, op. 61

160 Kč dirigenti: Henri Christopher Aavik, Martijn Dendievel J. Brahms: Symfonie č. 2 D dur, op. 73 
Friedrich Praetorius, André Callegaro, David Preil 
koncert ve spolupráci s Musikhochschule Franz Liszt Weimar

11. 6. 2017 16:00 OSEK Miriam Rodriguez Brüllová - kytara (Slovensko) G. Fauré, R. Gnattali, P. I. Čajkovskij
neděle Klášter Petr Nouzovský - violoncello J. S. Bach, E. Granados, A. Rodríguez, F. Schubert

120 Kč

12. 6. 2017 19:00 TEPLICE Eduardo García Salas, Tomáš Olšer - housle W. A. Mozart: Klarinetový kvintet A dur, KV 581
pondělí Zahradní dům Petr Kubík - klarinet, Vendula Svobodová - viola J. Brahms: Kvintet h moll, op. 115 

120 Kč Marek Vancl - violoncello

13. 6. 2017 19:00 CHOMUTOV Setkání s Bachem, Paganinim a našimi současníky J. S. Bach, N. Paganini, P. Janda
úterý Kostel sv. Ignáce Pavel Eret - housle J.-R. Combes-Damiens

100 Kč 

15. 6. 2017 19:00 TEPLICE Yukiko Kinjo - soprán, Vratislav Kříž - baryton J. Brahms: Německé requiem, op. 45
čtvrtek Dům kultury Teplice Pražský smíšený sbor, Pěvecký sbor ČVUT Praha

160 Kč Severočeská filharmonie Teplice
dirigent: Jiří Petrdík

18. 6. 2017 16:00 OSEK Collegium SOČR W. A. Mozart: Malá noční hudba, KV 525
neděle Klášter Bohuslav Matoušek - housle W. A. Mozart: Divertimento D Dur, KV 136 

120 Kč A. Vivaldi: Čtvero ročních dob

19. 6. 2017 19:00 TEPLICE Dagmar Zelenková - soprán L. van Beethoven, V. Bellini
pondělí Zahradní dům Václav Krahulík - klavír B. Smetana, Ch. L. Ambroise Thomas

120 Kč F. Liszt, G. Puccini

21. 6. 2017 19:00 LITOMĚŘICE Prague String Sextet J. Brahms: Sextet č. 2 G dur, op. 36
středa Bývalý jezuitský kostel Radim Kresta - housle, Markéta Říhová - housle P. I. Čajkovskij: Souvenir de Florence, op. 70

120 Kč Kristina Fialová - viola, Silvie Hessová - viola
Petr Nouzovský - violoncello, Lenka Kavalová - violoncello
koncert ve spolupráci se Severočeskou galerií Litoměřice

22. 6. 2017 19:00 TEPLICE Koncert tří tenorů ZÁVĚREČNÝ KONCERT
čtvrtek Dům kultury Jose Manuel Montero (Španělsko) Italské, španělské a turecké písně 

300 Kč Paolo Lardizzone (Itálie) O sole mio, Sorrento, Passione
Arda Doğan (Turecko) Granada, Zarzuelas, Andaluza
Severočeská filharmonie Teplice Dimetoka, Yandim Yandim, Ummana
dirigent: Alfonso Scarano a další

Oficiální partneři festivalu Festival podporují Prodej a rezervace vstupenek

FESTIVALOVÉ KONCERTY V TEPLICÍCH:
od 23. 3. 2017

Pokladna Domu kultury Teplice
pondělí - pátek 9.00 - 20.00 hodin

sobota - neděle 14.00 - 20.00 hodin
Telefon: 417 515 940, 417 515 925

e-mail: pokladna@dkteplice.cz
online rezervace: www.dkteplice.cz

FESTIVALOVÉ KONCERTY MIMO TEPLICE:
v místě konání koncertu vždy hodinu před jeho začátkem

Z pověření statutárního města Teplice festival pořádá 

Statutární město Teplice
Státní fond kultury ČR

Program Rodinné stříbro Ústeckého kraje 

Města 
Litoměřice, Děčín, Osek, Chomutov a Klášterec n. O.

inzerat 210x285 do regia2017 barva:inzerat do casopisu 07 cb.qxd 9.5.2017 12:47 Stránka 1

KULTURNÍ PROGRAMY 21

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

9. května v 19.00 hod. - kostel sv. Jana Křtitele
 KONCERT BRIXIHO KOMORNÍHO 
 SOUBORU TEPLICE A PĚVECKÉHO
 SBORU JEŠTĚD Z LIBERCE
9. května - Estrádní sál
 Dům dětí a mládeže v Teplicích: 
 AKADEMIE 2017
10. května v 16.00 hodin - ES
 TANČÍME S DOUBRAVANKOU
  Další z  pravidelných tanečních odpolední, 

tentokrát s  populárním teplickým decho-
vým a swingovým orchestrem.

11. května v 19.00 hodin - KS
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
  7. abonentní koncert cyklu B.
16. května v 16.00 a 17.00 - Společenský klub
 Maňáskové divadlo Teplice
 KAČÁTKO
 Malá pohádka pro malé diváky.
17. května v 19.00 hodin - ZD
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
 7. abonentní koncert cyklu K.
18. května v 19.00 hodin
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE
 PŘEDSTAVUJE MLADÉ INTERPRETY
 TEPLICKÉ KONZERVATOŘE
19. května v 15.30 hodin
 PRAMÍNEK –
 Kytička uvitá z písniček a tanečků
 Hudební a taneční vystoupení dětí.
25. května v 19.00 hodin - KS
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
  Zahajovací koncert 53. ročníku Hudebního 

festivalu Ludwiga van Beethovena.
27.-28. května
 ZAHÁJENÍ LAZEŃSKÉ SEZONY
29. května v 19.00 hodin - ZD
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
 Hudební festival Ludwiga van Beethovena
 DAVID OISTRACH KVARTET
30. května v 19.00 hodin - KS
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
 Hudební festival Ludwiga van Beethovena
 MLÁDÍ S FILHARMONIKY

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

11.-12. května v 10.00 a 18.00 hodin
 Herecké studio DK Teplice
 SLUHA DVOU PÁNŮ
 Hra napsaná v duchu komedie dell´arte.
15. května v 19.00 hodin - VS
 Divadlo v Rytířské
 CHVILKOVÁ SLABOST
  V  hlavních rolích jímavé komedie excelují 

Petra Špalková, David Matásek a  Sandra 
Černodrinská. 

18. května v 10.00 (pro školy) a 19.00 hodin
 Herecké studio DK Teplice
 DŮM BERNARDY ALBY
22. května v 19.00 hodin - VS
 Studio Dva divadlo
 CELEBRITY
  Stand-up comedy. Nečekaný pohled 

do  soukromí režiséra, scénáristy, herce 
a moderátora Ondřeje Sokola.

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

8.-9. května ve 20.00 hodin
 VĚDĚT JE DOBRÉ. VĚDĚT VŠECHNO,
 JE JEŠTĚ LEPŠÍ.
 Drama / Sci-Fi / Thriller. USA / SAR - titulky.
10. května ve 20.00 hodin
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
 MŽITKY
 Životopisný / Drama / Historický. Polsko.
11.-14. května v 17.30 hodin
 KRÁL ARTUŠ: 
 LEGENDA O MEČI
  Akční / Dobrodružný / Drama / Fantasy.  Vel-

ká Británie / Austrálie / USA - titulky.

TEPLICE

11.-14. května ve 20.00 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
  Rodinný portrét viděný pohledem žen, kte-

ré osud svedl dohromady. Drama. Česko / 
Slovensko.

13. května ve 13.30 hodin
14. května v 10.00 a 13.30 hodin
 MIMI ŠÉF
 Animovaný / Komedie / Rodinný. USA.
13.-14. května v 15.30 hodin
 ANDĚL PÁNĚ 2
 Pokračováním úspěšné vánoční pohádky.
15.-16. května ve 20.00 hodin
 LADY MACBETH
 Drama. Velká Británie - titulky.
15.-17. května v 17.30 hodin
 ŠPUNTI NA VODĚ
 Rodinný / Komedie. 
16. května v 15.00 hodin
 FILMOVÉ ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY
 MOLDAVSKÁ DRÁHA 
 A FLÁJSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL
  Poznejte zapomenuté příběhy těchto dvou 

staveb ve dvou poutavých filmových doku-
mentech. ČR.

17. května ve 20.00 hodin
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
 NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN V ŽIVOTĚ 
 OLLIHO MÄKIHO
  Životopisný / Drama / Romantický / Spor-

tovní. Finsko / Švédsko / Německo - titulky.
18.-19. května v 17.30 hodin
 CUKY LUKY FILM
  Nový film od režiséra Karla Janáka. Sloven-

sko.
18.-19. května ve 20.00 hodin
20.-21. května v 17.30 a 20.00 hodin
 VETŘELEC: COVENANT
  Dobrodružný / Sci-Fi / Thriller / Akční / Ho-

ror. USA - titulky.
20.-21. května ve 13.30 a 15.30 hodin
 PŘÍŠERKY POD HLADINOU 
 Animovaná komedie. Španělsko - dabing.
21. května v 10.00 hodin
 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
  Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Ro-

dinný / Fantasy. USA - dabing.
22.-24. května v 17.30 hodin
 ŠPUNTI NA VODĚ
 Rodinný / Komedie. Česko.
22.-23. května ve 20.00 hodin
 PÁD
  Dobrodružný / Drama / Thriller / Romantic-

ký / Fantasy. USA - titulky.
 - 91 min.
23. května v 15.00 hodin
 FILMOVÉ ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY
 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
 Česko / Slovensko.
24. května ve 20.00 hodin
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
 KAFE A CIGÁRA 
 Komedie / Drama / Hudební / Povídkový.

25.-26. května v 17.30 a 20.00 hodin
29.-31. května v 17.30 hodin
 PIRÁTI Z KARIBIKU: 
 SALAZAROVA POMSTA 
  Dobrodružný / Akční / Fantasy / Komedie.

USA - dabing.
27.-28. května
 ZAHÁJENÍ 
 LÁZEŇSKÉ SEZONY
29.-30. května ve 20.00 hodin
 VETŘELEC: COVENANT 
  Dobrodružný / Sci-Fi / Thriller / Akční / Ho-

ror. USA - titulky.
30. května v 15.00 hodin 
 FILMOVÉ ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY
 VŠECHNO NEBO NIC
 Komedie / Romantický. ČR.
31. května ve 20.00 hodin
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
 LEMMY
  Dokumentární / Životopisný / Hudební. 

USA - titulky.
3.  června v 18.00 hodin
 THEATRUM MUNDI
 Giuseppe Verdi: Trubadúr Il Trovatore 
 Salzburg Festival

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

VÝSTAVY
do 2. července - I. výstavní místnost
 NESMRTELNÁ KRÁSA
  Výstava mineralogické sbírky a  sbírky ulit 

mořských měkkýšů.
do 28. 5května - III. výstavní sál
 ŽIVOT JAKO V POHÁDCE
  Přejete si žít jako v pohádce? Máte rádi dob-

ré konce? 
26. května - 20. srpna - Jízdárna
 POD OCHRANOU SVATÉHO FLORIÁNA
  150 let hasičského sboru v Teplicích a  170 

let od narození Reginalda Czermacka.

EXPONÁT MĚSÍCE DUBNA
Foyer teplického zámku / vstup volný
 MINERÁLY
  Exponáty minerálů jsou upoutávkou sou-

časně probíhající výstavy „NESMRTELNÁ 
KRÁSA“ a také upozorněním na expozicí pa-
leontologie, která je nově otevřena na tep-
lickém zámku.

20. května v 18.00 a 21. května v 17.00 / Roko-
kový sál teplického zámku
 VEPŘOVÁ ODYSEA aneb 
 CO HÁJEK ZATAJIL
 Opera buffa o založení teplických lázní.
23. května v 17.00 / Místnost pro návštěvníky 
teplického zámku
 Přednáška: 
 TRADIČNÍ LIDOVÁ
 ARCHITEKTURA NA TEPLICKU
  Obsahem přednášky bude rozbor základní 

typologie venkovských stavení a porovnání 
stavu některých domů před rokem 1989 
a v současnosti. 

26. května 15-17 hodin
 DĚTSKÉ MUZEJNÍ HASIČSKÉ 
 ODPOLEDNE
 Zábavné aktivity pro děti od 5 do 12 let.
26. května 19-24 hodin
 XIII. MUZEJNÍ NOC V TEPLICÍCH
 na téma VÝROČÍ XXL
 Komentované prohlídky teplického zámku.
30. května v 17.00 / Místnost pro návštěvníky 
teplického zámku
 Promítání filmu 
 FREEDOM TO MARRY
  Dokument o  více než třicetileté kampani 

za práva gayů, leseb, bisexuálů.

PALEONTOLOGIE TEPLICKA
  Nová expozice představuje zkameněliny 

všech geologických útvarů zastoupených 
na území okresu Teplice. 

ROMÁNSKÁ EXPOZICE 
 PO STOPÁCH ZANIKLÉHO KLÁŠTERA
 V TEPLICÍCH
  Expozice pozůstatků ženského benediktin-

ského kláštera v Teplicích. 

T5
20
02
4

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM:

PLANETÁRIUM: 
10. května v 19.00 hodin
 KVĚTNOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
14. května ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
14. května v 19.00 hodin
 KVĚTNOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
17. května v 19.00 hodin
 MYTHOLOGIE JARNÍ OBLOHY
21. května ve 14.00 hodin
 Pohádka 
 LAKEMOVA DOBRODRUŽSTVÍ
21. května v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + GALAXIE
24. května v 19.00 hodin
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ
28. května ve 14.00 hodin 
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
28. května v 19.00 hodin 
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ
31. května v 19.00 hodin
 NOCÍ OD JARA K LÉTU

CAFÉ NOBEL:
  Další setkání se zajímavým tématem a  za-

jímavou osobností vědy 18. května 2017 
od  18.00 hodin. Přednášet přijede pan 
Mgr. Petr Pravec, Dr. a téma zní Objevy aste-
roidů a jejich satelitů.

HVĚZDÁRNA
 JE Z DŮVODU REKONSTRUKCE
 PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA
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KULTURNÍ CENTRUM
16. května v 17.00 hodin - Kulturní centrum
 TANEČNÍ PODVEČER S KRUŠNOHORKOU
16. května v 17.00 hodin - klubovna KC
 DÁMSKÝ KLUB - TVOŘENÍ PRO RADOST
17. května v 19.30 hodin - Obřadní síň
 HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER - 
 RŮŽENCOVÉ SONÁTY
 Vernisáž a koncert barokní hudby.
23. května v 19.00 hodin - kino Lípa 
 SHIRLEY VALENTINE
  One woman show Simony Stašové. Bravurní 

komedie o hledání vlastní identity. 
30. května v 17.00 hodin - klubovna KC
  DÁMSKÝ KLUB - TVOŘENÍ PRO RADOST

KINO 
16. května v 19.00 hodin
 PÁD
 Romantický / Fantasy / USA.
17. května v 19.00 hodin
 RYCHLE A ZBĚSILE 8
 Akční / USA. 
18.-19., 21. a 24. května v 19.00 hodin
 VETŘELEC: COVENANT
 Sci-Fi / Thriller / Akční / Horor / USA.
25. května v 10.00 hodin
 BÁBA Z LEDU
 Drama / Komedie / ČR. 
25. května v 17.00 a 26. května v 19.00 hodin
28. května v 19.00 hodin
 PIRÁTI Z KARIBIKU:
 SALAZAROVA POMSTA 
 Dobrodružný / USA.
30. května v 19.00 hodin
 CUKY LUKY
 Komedie / SR.  
31. května v 19.00 hodin
 PIRÁTI Z KARIBIKU: 
 SALAZAROVA POMSTA
 Dobrodružný / USA.

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
14. května v 15.00 hodin
 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 
 Animovaný / USA.

DUCHCOV 21. května v 15.00 hodin
 PŘÍŠERKY POD HLADINOU
 Animovaný / Esp. 
28. května v 15.00 hodin
 PŘÍŠERKY POD HLADINOU 
 Animovaný / Esp. 

bílina

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
23. května v 8.30 hodin
 VÝTVARKA ZA ŠKOLOU 2017
  20. ročník výtvarné soutěže Bořeňské čaro-

dějnice 2017 na téma ROBOT. 

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
11. května - 4. června
 VÝSTAVA ČESKOJIŘETINSKÉHO SPOLKU 
 PRO OŽIVENÍ KRUŠNOHOŘÍ
 Moldavská dráha a Flájský plavební kanál. 
  Dokumenty poodhalují poutavou formou 

zapomenuté příběhy těchto dvou staveb. 

DIGITÁLNÍ KINO
19. května v 17.30 hodin
 KRÁSKA A ZVÍŘE 
  USA / Rodinný / Fantasy / Muzikál / Roman-

tický / Český dabing.
19. května ve 20.00 hodin
 VETŘELEC: COVENANT
  USA/ Sci-Fi / Thriller / Akční / Horor/ titulky.
20. května v 17.30 hodin
 KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 
  Velká Británie / Austrálie / Akční / Dobro-

družný / Drama / Fantasy / České titulky.
20. května ve 20.00 hodin
 THE CIRCLE
  USA / Spojené arabské emiráty/ Drama / 

Sci-fi / Thriller / České titulky.
21. května v 15.00 hodin
 PŘÍŠERKY POD HLADINOU
 USA/ Animovaná komedie / Český dabing.
26. května v 17.30 hodin
 ŠPUNTI NA VODĚ
 ČR / Rodinná / Komedie.
26. května ve 20.00 hodin
27. května v 17.30 hodin

 PIRÁTI Z KARIBIKU: 
 SALAZAROVA POMSTA
  USA / Dobrodružný / Akční / Fantasy / Ko-

medie / Český dabing.
27. května ve 20.00 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
 ČR / Drama / České znění / 
28. května v 15.00 hodin
 MIMI ŠÉF 
 USA / Rodinný / Animovaný / Český dabing.

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
OPERY A BALETU

Masarykova 3, Ústí nad Labem
15. května v 10.00 hodin - zadáno pro školy
 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
 Balet.
16. května v 19.00 hodin
 RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
 Komedie.
17. května v 19.00 hodin
 ZEMĚ ÚSMĚVŮ
 Opereta.
19. května v 19.00 hodin
 DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ!
 Divadelní společnost Háta Praha. Komedie.
20. května v 17.00 hodin
 BALETNÍ KONCERT aneb
 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
 Pořádá ZUŠ Neštěmice - taneční oddělení.
21. května v 17.00 hodin
 LIMONÁDOVÝ JOE aneb KOŇSKÁ OPERA
 Muzikál.
23. května v 19.00 hodin
 LABUTÍ JEZERO
 Balet.
24. května v 18.00 hodin
 SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 
 E. Randové
25. května v 18.00 hodin
 JARNÍ KONCERT
 ÚSTECKÉHO DĚTSKÉHO SBORU UJEP
27. května ve 14.00 hodin
 TANEC, TANEC 2017 
  Krajská postupová přehlídka skupin scénic-

kého tance pro dospělé.

28. května v 15.00 hodin
 O TŘECH PŘADLENÁCH
 Pohádka. Divadlo Rozmanitostí - Most.

KULTURNÍ STŘEDISKO
Informace o programech na www.ksul.cz 

12. května ve 20.00 hodin - Národní dům
 THE NECKS (AUS)
  Vystoupení sydneyského experimentálního 

ansámblu kombinujícího jazz s  minimalis-
mem.

13. května ve 20.00 hodin - Národní dům
 STOLETÁ DISKOTÉKA HAŠKA & DOSTÁLA
  Hudba šedesátých, sedmdesátých a  někdy 

i osmdesátých let.
15. května ve 20.00 hodin - Národní dům
 COTTON WING (PL)
  Klasické, velmi dobře zahrané rhythm & 

blues obohacené mixem rocku, funky a go-
spelu.

16. května ve 20.00 hodin - Národní dům
 ANTIDISKOTÉKA JIŘÍHO ČERNÉHO
 Klubový poslechový pořad.
19. května ve 14.31 hodin - Letní kino
 UL-LET 2017
 Sjezd horských kol v centru města.
20. května v 9.00 hodin - Národní dům
 ZOO TRHY
  Prodej akvarijních a  terarijních zvířat, ptac-

tva a mnoho dalšího.
23. května ve 20.00 hodin - Národní dům
 THE STEEPWATER BAND (USA)
  Drsný blues rock v  podání stejně drsných 

chlápků z Illinois.
25. května v 16.00 hodin
 ZÁPIS DO TANEČNÍCH KURZŮ 
 PRO MLÁDEŽ
 Ve vestibulu Domu kultury v čase 16 - 18 h.
1. června v 17.00 hodin
 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PORTA 2017
7. června ve 20.00 hodin - Národní dům
 ENERGIT
  Česká jazz rocková skupina, vznikla v r. 1973, 

vystupovala především v 70. letech. 

DĚČÍN

MĚSTSKÉ DIVADLO
15. května v 19.00 hodin
 DONAHA!
17. května v 19.00 hodin
 PAN BÍLÝ, ZRZKA A TI DRUZÍ
21. května v 15.00 hodin
 PÍSKOMIL SE VRACÍ
24. května v 19.00 hodin
 SHYLOCK
26. května v 19.00 hodin
 DAVID DEYL
31. května v 19.00 hodin
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
1. června v 19.00 hodin
 MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
4. června v 15.00 hodin
 NEZBEDNÁ POHÁDKA O KOBLÍŽKOVI

která se koná ve dnech 17. a 18. června 2017

Firemní inzerce
u nás

jako vaše vlastní
reklamní tiskovina
vydaná v nákladu

25 000!!!
Volejte:

775 646 267

BÍLINA

ÚSTÍ NAD LABEM

DĚČÍN
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KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most 

POHÁDKY V KINĚ KNIHOVNA
20. května v 10.00 hodin
 KRTEK A BULDOZÉR
27. května v 10.00 hodin
 ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE
PROMÍTÁNÍ PRO MAMINKY (TATÍNKY)
S DĚTMI
16. května v 9.30 hodin-Kosmos Maxi
 OZZY

PROMÍTÁNÍ NEJEN PRO SENIORY
23. května ve 14.00 hodin- Kosmos Maxi
 MILUJI TĚ MODŘE

SÁL MAXI
13.-17. května ve 20.00 hodin
22.-24. května v 17.30 hodin
 KRÁL ARTUŠ. LEGENDA O MEČI
  USA / VB / Austrálie, dobrodružný / fantasy.
13.-14. května v 15.00 hodin
 MIMI ŠÉF 
15.-17. května v 17.30 hodin
 ZAHRADNICTVÍ. RODINNÝ PŘÍTEL
 Česko, drama. První z filmů trilogie.
18.-21. května v 17.30 hodin
20.-21. května v 15.00 hodin
 PŘÍŠERKY POD HLADINOU 
18.-24. května ve 20.00 hodin
29.-31. května v 17.30 hodin
 VETŘELEC. COVENANT 
  USA, dobrodr./ sci-fi / thriller / akční / horor.
25.-28. května v 17.30 hodin
27.-28. května v 15.00 hodin
29.-31. května ve 20.00 hodin
 PIRÁTI Z KARIBIKU. 
 SALAZAROVA POMSTA
  USA, dobrodr. / akční / fantasy / komedie.
25.-28. května ve 20.00 hodin
 CUKY LUKY FILM
 Česko / Slovensko, komedie.

SÁL MIDI
11.-17. května v 19.00 hodin
 CIRCUS FANTASTICUS
18.-24. května v 19.00 hodin
 NA MLÉČNÉ DRÁZE
25.-31. května v 19.00 hodin
 LADY MACBETH

MĚSTSKÉ DIVADLO
18. května v 19.00 hodin - Velká scéna
 BALADA PRO BANDITU
22. května v 19.00 hodin - Velká scéna
 TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA
23. května v 17.00 hodin - Velká scéna
 NEBEZPEČNÉ VZTAHY
24. května v 19.00 hodin - Komorní scéna
 TESTOSTERON
26. května v 19.00 hodin - Velká scéna
 CHARLEYOVA TETA
27. května v 19.00 hodin - Komorní scéna 
 ŘIDIČ PANÍ DAISY
29. května v 19.00 hodin - Komorní scéna
 TESTOSTERON
31. května v 19.00 hodin - Velká scéna
 NEBEZPEČNÉ VZTAHY

KINO SVĚT
16. května v 17.00 hodin
 THE CIRCLE
 Sci-fi, thriller / USA / 2017. 
16. května v 19.00 hodin
 KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 
  Akční, dobrodružný, fantasy / USA.
17. května v 17.00 hodin
 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
17. května v 18.00 hodin
 POSLEDNÍ RODINA
 Životopisný / Polsko / 2016.
17. května v 19.30 hodin
 KRÁSKA A ZVÍŘE

18. května v 17.00 a 20.00 hodin
 VETŘELEC: COVENANT
 Dobrodružný, sci-fi, horor / USA / 2017.
18. května v 18.00 hodin
 MINISTERSTVO LÁSKY 
 Komedie / Chorvatsko, Česko / 2016.
19. května v 17.00 hodin
 PŘÍŠERKY POD HLADINOU
19. května v 18.00 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
 Milostné drama / Česko / 2017.
19. května v 19.30 hodin
 VETŘELEC: COVENANT
20. května v 15.00 hodin
 PŘÍŠERKY POD HLADINOU
20. května v 17.00 hodin
 ŠPUNTI NA VODĚ
 Rodinný, komedie / Česko / 2017.
20. května v 18.00 hodin
 VETŘELEC: COVENANT
20. května v 19.30 hodin
 MINISTERSTVO LÁSKY
21. května v 15.00 hodin
 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
21. května v 17.00 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
21. května v 18.00 hodin
 VETŘELEC: COVENANT
21. května ve 20.00 hodin
 UTEČ
 Thriller, horor / USA / 2017.
22. května v 17.00 hodin
 VETŘELEC: COVENANT
22. května v 19.00 hodin
 RYCHLE A ZBĚSILE 8
  Akční, krimi, thriller.
23. května v 17.00 hodin
 KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 
23. května v 19.00 hodin
 STRÁŽCI GALAXIE VOL.2
 Akční, dobrodružný / USA / 2017.
24. května v 17.00 hodin
 UTEČ

24. května v 18.00 hodin
 LADY MACBETH
24. května ve 20.00 hodin
 VETŘELEC: COVENANT
25. května v 17.00 a 20.00 hodin
 PIRÁTI Z KARIBIKU: 
 SALAZAROVA POMSTA
25. května v 18.00 hodin
 POSLEDNÍ RODINA  
26. května v 17.00 a 20.00 hodin
 PIRÁTI Z KARIBIKU:
 SALAZAROVA POMSTA
26. května v 18.00 hodin
 MINISTERSTVO LÁSKY 
27. května v 15.00 hodin
 MIMI ŠÉF
27. května v 17.00 a 18.00 hodin
 PIRÁTI Z KARIBIKU:
 SALAZAROVA POMSTA 
27. května ve 20.00 hodin
 ZTRACENÉ MĚSTO Z
28. května v 15.00 hodin
 ŠMOULOVÉ: 
 ZAPOMENUTÁ VESNICE
28. května v 17.00 a 18.00 hodin
29. května v 19.00 hodin
 PIRÁTI Z KARIBIKU:
 SALAZAROVA POMSTA
28. května ve 20.00 hodin
 UTEČ
29. května v 17.00 hodin
 ZTRACENÉ MĚSTO Z
30. května v 17.00 hodin
 MIMI ŠÉF
30. května v 19.00 hodin
 POLINA
31. května v 17.00 hodin
 PIRÁTI Z KARIBIKU: 
 SALAZAROVA POMSTA
31. května v 18.00 hodin
 I DVA JSOU RODINA
31. května ve 20.00 hodin
 STRÁŽCI GALAXIE VOL.2

MOST

Severočeská filharmonie Teplice 
nadchla Jižní Ameriku

Severočeská filharmonie Teplice 
uskutečnila své první turné po Jižní 
Americe. Během dvou týdnů seve-

ročeští filharmonici koncertovali 
napříč jihoamerickým kontinen-
tem, od Santiaga de Chile přes nej-
větší argentinská města San Juan, 

Cordoba, Rosario až po  Buenos 
Aires. V chilském Santiagu zahajo-
vala Severočeská filharmonie Tep-

lice koncertní sezónu 
CorpArtes, během níž 
budou dále účinkovat 
umělci světového jmé-
na, například Trevor 

Pinnock s  Neues Kammerorches-
ter Potsdam, Pinchas Zukerman 
s  Orquesta Sinfónica de Chile, 
Sinfonietta Amsterdam nebo John 

Malkovich, Joshua Bell a další. Diri-
gentem všech koncertů byl Roberto 
Montenegro z Uruguaye a sólistou 
vynikající český klavírista Martin 
Kasík. V  průběhu pěti koncertů 
zazněl střídavě Koncert pro klavír 
a orchestr č. 1 Johannesa Brahmse 

a Fryderyka Chopina, dále Brahm-
sovy Variace na  Haydnovo téma, 
Brahmsova Symfonie č. 4, Předehra 
a  Furiant z  České svity Antonína 
Dvořáka a  Oblivion Astora Piaz-
zoly. Koncerty provázely nadšené 
reakce tamního publika i  skvě-
lé kritiky. V  Buenos Aires vznikl 
i  záznam celého koncertu pro ar-
gentinskou televizi. Díky přízni-
vým ohlasům získala Severočeská 
filharmonie Teplice pozvání v roce 
2018 na  jeden z  nejvýznamnějších 
jihoamerických festivalů Festival 
Internacional Cervantino v Mexiku 
i k dalším koncertům v Ekvádoru, 
Peru, Kolumbii a v roce 2020 opět 
do Argentiny a Chile.

CHOMUTOV



11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM DB 2+1+L, 50 m2 v 1 p. v centru Teplic, ul. 
Alejní. Byt po rekonstrukci. K bytu patří sklepní kóje. 
V současné době v bytě žije nájemce. Cena 480 000,- 
Kč. Tel.: 777 271 563. (51101)
• PRODÁM 2+1+L, 56 m2 v OV, Bílina, Za Chlumem. 
Dům prošel revitalizací, zateplení, pl. okna, nové vý-
tahy. Byt v 1. nadz. podl., po celkové vkusné rekonstr. 
V  okolí veškerá obč. vybavenost, plno zeleně a  dět-
ských hřišť. Tel.: 773 230 697. (51102)
• BYT v Teplicích, DB 3+1+B, sklep v 1. nadz. p., ul. 
Májova, Teplice, Trnovany. Velmi nízký nájem 1 600,- 
Kč, vč. menších záloh na vodu a teplo. V okolí obč. vy-
bavenost. V bytě kuch. linka na míru, pl. okna, obýv. 
stěna. Parkování u  domu zcela bez problémů. Nízké 
náklady na bydlení, byt spravuje SBD Mír. Cena bytu 
450 000,- Kč. Tel.: 730 331 191. (51103)
• PRODÁM byt 3+1, Trnovany, 1. p., 56 m2, nízký ná-
jem, RK nevolat, 227 tis. Kč. Tel.: 603 818 995. (51104)
• PRODÁM byt v OV 2+1+L, J. Zajíce, Ústí nad Labem 
- Severní terasa, 3. p., 58 m2, standard, okna plasto-
vá, vytápění ústř. dálkové, sporák plynový, prostorná 
lodžie, cena 890 000,- Kč. Tel.: 776 228 913. (51105)
• PRODÁM 2+0, Masarykova, TP, u McD, zvýš. příze-
mí, po rekonstr. 450 tis. Kč. Tel.: 601 338 301. (51106)
• PRODÁM DB 1+kk, 33 m2, Trnovany, Maršovská 
ul., žádaná lokal., bezb. vchod, cena dohodou, kompl. 
zaříz. Tel.: 732 404 222. (51107)

• PRODÁM DB 1+1, 41 m2, Řetenice, Bratislavská, 
pův. stav., nový kombi sporák, 168 tis. Kč, dohoda, 
k disp. v 5/17. Tel.: 725 701 952, 720 611 079, RK ne! 
(51108)
• PRODÁM DB2+kk, Teplice - Trnovany, Edisonova 
(u hotelové školy), 43 m2, 2p ze 7, s výtahem, druž-
stvo BD Trnovany, lze převést na občany bez trvalého 
pobytu v ČR, cena 280tis. Kč. Tel.: 776 228 913.
• PRODÁM DB 3+1+B, Teplice, Jankovcova, 78 m2, 
2p ze 3, SBD Mír Teplice, byt ve velmi dobrém stavu, 
rekonstruovaný, cena 860tis. Kč. Tel.: 776 228 913.

• PRODÁM byt 1+1 32 m2, ul. Slovenská 2650, Bílá 
cesta, 5 min pěšky do  Zámeckého parku k  rybníku. 
Nízký panel. dům, 2. p. bez výtahu, ve stand. pěkném 
stavu, moderní kuch. linka, krásný veliký balkon přes 
obě místnosti orientovaný na jih, slunný a teplý. Kou-
pelna vhodná k vlastní rekonstrukci. Dům s novou fa-
sádou a zateplením, pl. okna. Prádelna, sklepy, sušár-
na k dispozici. Min. náklady na bydlení, komp. nájem 
se zál. na vodu a topení je 2 900,- Kč! Absolutně klidná 
lokalita i dům! Ihned volný. MHD přímo u domu, rest. 
a obchod 200 m. Nejsem RK, ale přímý majitel. RK ne-
volat! Cena 300 000,- Kč. Tel.: 774 951 095.

• PRODÁM DB 1+1+L, Teplice - Trnovany, J.Koziny, 
38 m2, 8p ze 13, bezbariérový, s  novou kuchyňskou 
linkou, plyn. sporákem a  digestoří, BD Trnovany, lze 
převést na  občany bez trvalého pobytu v  ČR, cena 
262tis. Kč + přepis. Tel.: 776 228 913.
• PRODÁM malý byt 1+kk Teplice, Olbrachtova 1589, 
naproti čerp. stanici Shell, Vysoký panel. dům, 5. 
p.  s  výtahem. Pěkný standardní stav, nová plovoucí 
podlaha, v koupelně sprchová vanička. Nová pl. okna. 

Nízký nájem se vším 2  500,- Kč/měs. Klidné, tiché 
místo, mimo rušnou komunikaci. Nejsem RK, ale pří-
mý. RK nevolat! Volný ihned. Cena 199 000,- Kč. Bez 
převodu na družstvu. Tel.: 774 951 095.

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM menší byt v  Teplicích a  okolí 1+1 nebo 
2+1. Platba v hotovosti. Tel.: 705 286 945. (51201)
• KOUPÍM DB 2+kk - 3+1 v  lokalitách Řetenice, Tr-
novanská ul., A. Sochora. Na  stavu nezáleží, platím 
hotově. Tel.: 704 277 873. (51202)
• KOUPÍM 1+1 až 1+2 Vančurova, TP a  okolí, vyšší 
podl., slunný. Tel.: 607 669 854. (51203)
• KOUPÍM byt v  Teplicích 2+kk, 1+1 s  balkónem 
a výtahem. Nejsem RK. Tel. 774 128 040. (51204)
• KOUPÍM byt v TP nebo Krupce za roz. cenu, možno 
i s dluhem. Platím hotově. Tel.: 608 155 603. (51205)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRONAJMU byt 1+1 zařízený. Tel.: 608  922  231. 
(51301)
• HLEDÁME do  pronájmu byt 3+1 v  Teplicích. Tel.: 
725 288 682. (51302)
• PRONAJMU byt 1+kk v  Teplicích ul. Buzulucká - 
byt po  kompl. rekonstrukci, ihned k  dispozici. Tel.: 
607 204 152, nájem 3 000,- Kč. (51303)

• PRONAJMU hezkou garsoniéru (zařízená), spoleh-
livému zájemci. Budova je zateplená, třída en. ná-
ročnosti „C“, plast. okna, plné měření médií a energií. 
Kauce dohodou. Teplice. Tel.: 777 233 084. (51304)
• JSEM sám, ID a hledám pronájem bytu 1+kk v TP 
a okolí, spěchá. Tel.: 730 924 672. (51305)

14 - BYTY - VÝMĚNA

• VYMĚNÍM 2+1 v  OV zrekonstr. v  klidné lokalitě 
v Mostě u hradu, za malý byt v Teplicích, do 2. p. Tel.: 
737 819 399. (51401)

• VYMĚNÍM byt 1+1 po rekonstrukci v Teplicích Ře-
tenicích za 1+1 nebo 1+2 v Děčíně. Případný rozdíl 
doplatím. Tel.: 608 922 231. (51402)
• PRODÁM nebo vyměním DB 3+1 85 m2 za zahradu 
v TP se sítěmi s doplatkem, ten je na dohodě dle stavu 
zahrady. Byt se nachází Teplice, žádaná lokalita, blíz-
ko centra, ul. Komenského, vše v dosahu. Byt je v 7. 
p.  Pouze dva byty na  patře. Čistý, udržovaný, klidný 
panelák, dva sklepy. V  bytě plov. podlaha, dlažba, 

Sháním byt v Teplicích
1+1, 2+kk, 2+1, 3+1. 
Děkuji.  T: 776 228 913

T53036

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

T56009

www.elsen.cz

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

T599007

Nabízíme levné
stěhování

a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel: 604 844 179

T530023

REALITY24

Nabízíme
opravy plochých střech.

Cena 220,- Kč/m2

Tel.: 723 505 787 T53002

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

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

BYTY PRODEJ

BYTY KOUPĚ

BYTY PRONÁJEM

BYTY VÝMĚNA



REALITY 25

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

www.vyhodnereality.cz

POTŘEBUJETE
OPLOTIT POZEMEK?

využijte jarní slevy

PLOTOVÉ CENTRUM
U Vlečky 1, UL Předlice

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

T520016

T592020

nová kuch. linka. Nebo prodám za  350 tis. Kč. Tel.: 
721 952 021. (51403)
 

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM zahradu s chatkou v Bystřanech, Na Lišce 
o rozloze 384 m2. Tel.: 776 692 834. (51501)
• PRODÁM zahradu v  OV, el., 488 m2, podskl. cha-
ta, udržované, okras. keře, ovoc. stromy, okr. TP. Tel.: 
606 175 141. (51502)
• PRODÁM rekr. chatu v OV, Ústí n. L. Střížovický vrch, 
30 m2, 290 tis. Kč. Tel.: 702 480 450. (51503)

• PRODÁM pěknou zděnou zatepl. chatu s  plast. 
okny, podsklep., s  1. p.  a  zvýš. přízemím, ústře. to-
pení, vysoká kachl. kamna, pitná voda, splach. WC 
s umyvadl., sprch. kout. V patře ložnice, pokoj. Uvnitř 
vše ve dřevě a dlažbě. Venku zapušť. bazén, vše na vl. 
pozemku, 700 m2, oplocené, zčásti splývá s  lesem. 
Park. pro dvě auta před chatou, el. 220/380 V. Nad 
Domaslavicemi, u lesa, vedle Křižanova. Vše potřebné 
je v dosahu. Chata má možnost celoroč. využití. Dobře 
ulož. peníze. Tel.: 728 738 821. (51504)
• PRODÁM dům v Krupce, 2 500 000,- Kč, jen vážní 
zájemci. Tel.: 728 480 858. (51505)

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM zahradu nebo pozemek se sítěmi v dosahu 
v Teplicích nebo blízkém okolí na splátky po 10tis. Vše 
řádně ošetřeno smlouvou. Děkuji za  nabídky. Tel.: 
721 952 021. (51601)
• KOUPÍM ZAHRADU nebo POZEMEK Teplice a okolí se 
sítěmi na splátky po 10 tis. měsíčně. Vše řádně podlo-

STUDIO MÍLA HLEDÁ
DO DOBRÉHO KOLEKTIVU

KADEŘNICI
ŽL PODMÍNKOU. INFO: 606 216 272

T520038

Přijmeme zaměstnance
na zkrácený úvazek

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

Mzda od 72,90 až 90,- Kč na hodinu
Možnost ubytování

Email: ekonom@bramburky.cz 
Tel. +420 777 222 484

• HLEDÁM přivýdělek, 62letá SŠ z Bíliny, 1x týdně úklid fir-
my, domu. Tel.: 737 105 446. (51901)
• HLEDÁM brigádu, SŠ, nekuřačka - úklid domácnosti, mytí 
oken, žehlení prádla a  nákup seniorům. Tel.: 732  322  009. 
(51902)
• HLEDÁM brigádu, nejl. na víkendy, různé práce na zahra-
dě, domě, opravy střech. Samostatnost, flexibilita, jistota 
perf. odvedené práce. Jen solidně. Tel.: 773 953 139. (51903)

ZAMĚSTNÁNÍ

ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ

ženo smlouvou, přepis samozřejmě až po doplacení. 
Děkuji za nabídky. Tel.: 721 952 021. (51602)
• SHÁNÍM garáž v  Teplicích, nejlépe vnitroblok Li-
berecká-Americká-Moskevské nám. Případně u  ne-
mocnice. Na ceně se určitě dohodneme! Co nejdříve! 
Email: musrafa@centrum.cz. (51603)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONAJMU samostatný stánek o  rozměru 
380x390 cm ve zrekonstruovaném prostoru na Masa-
rykově tř. 2939/78, 415 01 Teplice. Jako součást stán-
ku je i samostatné WC, umyvadlo. Celý stánek funguje 
na elektřinu. Parkování: venku před domem u silnice. 
Cena dohodou. Tel.: 775 909 595. (51701)
• HLEDÁM pronájem garáže v  Teplicích s  elektric-
kým proudem na  slušném místě. Tel.: 776  860  061. 
(51702)
• NABÍZÍME pronájem nebo prodej hal v areálu býv. 
bavlnářského podniku BENAR a.s. v  Benešově n. 
P. Areál je oplocený, zabezp., velké parkovací a odstav-
né venkovní zpevněné plochy k dispozici. V blízk. vlak. 
nádraží, příjezdová komunikace s možností vjezdu ka-
mionové dopravy. Hlavní budova má tři posch., každé 
má 4 300 m2 a nákl. výtah. Na střeše fotovolt. panely. 
Přízemí s  kotelnou vhodné pro vybudování menší 
spalovny. Skladovací (výrobní) hala je zděná budova 
s železobeton. podlahou. Konstrukce budovy je žele-
zobeton. skelet s nosnými sloupy v halách. K disp. je 
sociální zařízení, vč. šaten a  kanceláře. Na  pozemku 
se nachází termální pramen. Dále máme k pronájmu 

NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI KOUPĚ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM

či prodeji fotbalové hřiště sousedící s  areálem. Tel.: 
774 700 953. (51703)
• PRONAJMU garáž v Řetenicích. Tel.: 725 649 030. 
(51704)
• PRONAJMU pivnici v  Krupce, levně. Tel.: 
723 505 787. (51705)
• PRONAJMU garáž v TP, Čelakovského ul. (za knihov-
nou). Tel.: 606 284 114. (51706)
• KDO pronajme dlouhodobě zahradu, TP a okolí. Tel.: 
730 924 672. (51707)

Koupím garáž v Teplicích
ideálně lokalita Bratislavská nebo jinde. 
Osobní vlastnictví. Platba hotově ihned. 

Pomůžu s úřady a smlouvou.
Rychlé a seriozní jednání. Tel: 774 951 095

T53031

RYCHLÁ PŮJČKA
PENÍZE NA RUKU I NA ÚČET

TEL.: 724 103 993 T53032

iTeplice.cz



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

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM plynovou varnou desku zn. Ardo, nerezový 
povrch. Jako nová, jen krátce používaná. Cena doho-
dou. Tel.: 608 477 626. (5101)
• PRODÁM el. bojler, 80 l, používaný 2 roky za 1 500,- 
Kč. Tel.: 736 649 782. (5102)
• PRODÁM automat. kávovar s  mlýnkem na  kávu - 
profesionální GAGGIA Syncronny Digital s  mlýnkem 
na kávu a možností používat mletou kávu. Hmotnost 
kávy na porci se dá předem nastavit na 6 - 9 g. Podle 
velikosti šálků, ty lze předehřívat, můžete do paměti 
uložit dávku vody. Na přípravu čaje nebo turecké kávy 
lze použít spařovací trysku se vřelou vodou. Kávovar 
komunikuje také v  ČJ (počitadlo, upozornění apod.) 
Cena: 7 000,- Kč. Tel.: 602 325 933. (5103)
• PRODÁM zachovalou kuch. linku, tvar L, výborný 
stav. Vybavení: trouba + mikrovl. trouba, varná deska 
plyn., myčka, digestoř, dřez + baterie, lednice. Zn. 
Whirpool, vše plně funkční a v dobrém stavu. Rozm.: 
285x165, š. prac. desky 60 cm. Cena je za  komplet 
vč. elektrospotř., kuchyň je odmontovaná a  připra-
vená k náhledu u mě v garáži, cena 28 500,- Kč. Tel.: 
730 976 228. (5104)

• KOUPÍM funkční ždímačku zn. Romo - Perla C 41 
s  hlubokým černým krytem z  období počátku 80. 
let 20. století. Děkuji za  nabídky. Tel.: 728  957  152. 
(5105)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM válendu s  úl. prostorem, téměř nové, 
800,- Kč, PC 1 500,- Kč. Tel.: 737 981 155, večer. (5201)
• PRODÁM kov. zdrav. postel polohov. s  bočnicemi 
(odnímatelné), šibenice na  zvedání, molit. matrace 
omyvat., na kolečkách, sundávací, cena 450,- Kč. Tel.: 
731 102 009, volat 17 - 20 h. (5202)
• PRODÁM postel, sv. masiv, vyšší, úlož. prostor, 
90x200 cm, nutno složit, 900,- Kč. Tel.: 732 937 931. 
(5203)
• PRODÁM 2 pěkné válendy rozkládací do L. Válendy 
mají opěrné polštáře, které se dají prát. Válendy byly 
zhotovené na zakázku. Cena 4 000,- Kč. Důvod prode-
je stěhování. Tel.: 602 715 386. (5204)
• PRODÁM bar. židli s  opěrkami, nová, PC 1  500,- 
Kč, nyní 300,- Kč nebo dohoda, nevh. dárek. Tel.: 
605 147 861. (5205)
• PRODÁM nový konf. stolek, d. 105 cm, nevh. dárek. 
Tel.: 602 853 100. (5206)

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• PRODÁM zachovalý kočárek - trojkombinace, v pří-
padě zájmu pošlu foto emailem nebo přes WhatsApp, 
kombinace barev a  šedá a  světle hnědá. Teplice, 
57janicka@seznam.cz, 606 479 093, cena 2 000,- Kč. 
(5301)
• PRODÁM krabici plyšáků, některé nové. Tel.: 
605 864 376. (5302)
• PRODÁM pěkný a  starý kočárek značky Liberta, 
funkční a kompletní. Cena dohodou, foto mohu poslat 
do emailu. Tel.: 721 771 991. (5303)
 

8 - HOBBY

• VAŠE videokazety všech typů převedu na DVD, lev-
ně, rychle. Tel.: 603 904 397. (5801)
• KOUPÍM stolní hodiny Kienzle, děkuji za  nabídku. 
Prosím SMS nebo volat 737 148 291. (5802)
• PRODÁM duchovní knihy zaměření křesťanské i ty 
co již nevycházejí velmi staré (K. Weinfuter, Kornig- kř. 
mystika) až po nové od T. Halíka i knihy s východním 
zaměřením, strojopisy svázané. Seznam zašlu mailem 
z janousjo@tiscali.cz, osobní odběr. (5803)
• SBÍRÁM a koupím porcelán např. šálky, sošky, servi-
sy apod. Tel.: 725 552 967. (5804)
• PRODÁM juniorské kolo Vector Tango 24“, převody 
3x6, brzdy V. Cena 1 500,- Kč. Tel.: 773 625 253. (5814)
• VYKOUPÍM staré knihy, časop., obálky, bankovky, 
známky, mapy, odznaky, medaile, šavle, bajonety, 
rádia, fotoap., dalekohl. aj. Tel.: 737 397 806. (5805)
• VYKOUPÍM za  hotové porcelán, sošky, hodiny, 
nábytek, odznaky, známky, knihy, rádia, harmoniky, 
obrazy, váhy, sklo. Tel.: 775 691 189. (5806)
• VYSOCE zaplatím mince - zlaté, stříbrné a  z  obec. 
kovu, medaile, plakety, řády, vyznamenání. Děkuji 
za nabídky, sběratel. Tel.: 603 230 673. (5807)

• SBĚRATEL koupí staré obrazy, malov. orig., též ko-
pie, tisky, aj. staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. 
Tel.: 733 511 224. (5808)
• 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. (5809)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel.: 
722 150 816. (5810)
• PRODÁM housle, 4/4, výrobce Francesco Ruggeri, 
znalec. posudek mám. Tel.: 704 724364. (5811)
• PRODÁM fotoaparát, čtverec, velmi jednoduchý, 
starý, pro sběratele. Tel.: 721 512 530. (5812)
• PRODÁM stav. Merkur č. 8, lze postavit 130 mode-
lů, nová, a 2+1 - motor poháněcí, nabíjecí jednotka. 
Za 5 000,- Kč. Tel.: 608 065 164. (5813)
• PRODÁM juniorské kolo Vector Tango 24“, převody 
3x6, brzdy V. Cena 1 500,- Kč. Tel.: 773 625 253. (5814)
• PRODÁM dig. piano, nové, nehrané. Z  důvodu 
změny oboru studia. PC 15 tis., nyní 10 tis. Kč. Tel.: 
603 764 914. (5815)
• PRODÁM kolo, vel. 24“ za 1 000,- Kč a vel. 26“ také 
za 1 000,- Kč. Tel.: 774 267 287. (5816)
• PRODÁM novou knihu: Filip 1759 - 1918, Papí-
rové peníze Papiergeld od  Marie Terezie po  Karla 
I., Von Maria Teresia bis Karl I. Cena 900,- Kč. Tel.: 
721 777 132 (CV). (5817)
• PRODÁM pianino Forster, leštěný ořech, 9 800,- Kč, 
TP. Tel.: 731 788 093. (5818)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM Peugeot 207, RV 07, motor 1.6, 16V, 
Turbo, vůz vyrobený na zakázku, motor 110 KW /150 
koní/, šedozelená metal., 2x digi klima, 6x airbag, 
ALU kola 16“, kůže, el. okna, el. zrcátka+sklopná, 
palubní PC, dešťový senzor, vyhřívané sedačky, tem-
pomat, rádio+CD+6x repro s DO, televize, navigace, 
panoramatická střecha, natáčecí světla, denní svícení, 
ABS, ASR, centrál na  DO, zámek převod., tažné zaří-
zení, imobilizer a  další, nehavarovaný, nepoškozený, 
nekuřák, koupeno v ČR, přímý majitel, servisní histo-
rie, najeto 84 000 km, atraktivní, výkonný, rychlý vůz, 
pohledově ve stavu nového. Cena 149 900,- Kč. Jsem 
z Teplic. Tel.: 605 577 264, email: aaafotobanka@vol-
ny.cz. (5901)

T5
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T56010 Silniční a odtahová služba

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

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

ZPROSTŘEDKUJI VÁM PŮJČKU
6 000 – 200 000,- Kč, KTERÁ JE URČENA PRO VŠECHNY!

Tzn. zaměstnané, podnikatele, důchodce, 
ženy na MD a také nezaměstnané pobírající sociální dávky.

NIC NENÍ ZTRACENO, ANI, POKUD JSTE JIŽ V REGISTRU.
VOLEJTE 722 788 376
Úplně nový a lepší PROVIDENT T5

30
39

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

T563011

SLEVY
AŽ 15%

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

HRAČKY-KOČÁRKY

HOBBY

AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM ND a  katalog ND a  návod na  obsluhu 
na  nakladače OSTROWEK K162, WARYNSKI. Dále ND 
na  nakladače STALOWA WOLA a  FADROMA. Volejte 
na tel.: 605 718 989. (5902)
• PRODÁM letní pneu 13, 14, 16, 16“, možno i na rá-
fcích, škoda, VW, Ford, Opel aj. Tel.: 737  927  915. 
(5903)
• PRODÁM dvě sady, 8 ks, zimních pneu, 155x13 
na  diskách, novou vodní pumpu a  před. kotou-
če na  Fiat Punto, cena komplet 800,- Kč. Tel.: 
774 585 812. (5904)
• NABÍZÍM ze zruš. os. vozu Dacia 1300 blok s kompl. 
sestavou, převodovka (celá sestava bez spojky, jen 
její díly), pal. deska s  přístroji, nosný střed. díl pro 
karoserii - nový, pravý zad. a před. díl, zad. sklo, 4 díly 
sedadel, 4 ks disky s  pneu, nárazníky a  další. Levně, 
dohoda o odvozu nutná. Tel.: 417 671 856 (volat ve-
čer). (5905)
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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

• PRODÁM zadní páté dveře Citroen Grant C4 Picasso. 
Dveře jsou nepatrně poškozené, barva stříbrná, bez 
skla, čalounění a zámku. Tel.: 775 020 066. (5906)
• PRODÁM novou sadu letních kol z vozu Škoda yeti, 
ocel. disky, 10 500,- Kč. Tel.: 724 619 533. (5907)

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• KOUPÍM škodovku stovku nebo stodesítku, i  bez 
dokladů, kompletní, i  nepojízdnou. Dále ND na  tyto 
vozy, jakékoliv. Email: stich.jaroslav@seznam.cz. 
(51001)
 

18 - SEZNÁMENÍ

• 63LETÁ ráda bych poznala pohodového nekuřáka 
na trávení volného času. Nejlépe Teplice, Ústí a okolí. 
Kontakt prosím 775 158 195 (SMS). (51801)
• TEPLIČÁK po padesátce 177/77 hledá štíhlejší ženu 
do  padesáti let ke  společnému životu s  bydlením 
u mně v domě, nekuřačku s dobrým vztahem k domá-
cím mazlíčkům, z Ústeckého kraje. Tel.: 702 941 946, 
nejlépe poslat SMS. (51802)
• MUŽ 45 let z Teplic hledá ženu, i vdanou, 35-55 let 
pro nezávazné schůzky u  mě. Diskrétnost samozřej-
mostí. Tel.: 720 150 923. (51803)
• 63LETÁ ráda poznám nekuřáka do 70 let, nechci už 
být sama. Nejraději TP, UL, v příp. zájmu o seznámení 
prosím o SMS na č. 775 158 195. (51804)
• ROZVEDENÝ nekuřák 70 let, střední postavy, s dob-
rým zázemím, hledá ženu pro život, která má ráda 
přírodu, zahrádku, zvířátka a  vše hezké. UL a  okolí. 
Tel.: 608 206 051. (51805)
• HLEDÁM svou lásku, která bude žít pro mě a já pro 
ni. Prosím pouze vážné seznámení, nikoliv koketo-
vání po netu, jsem 46-175-65, blond na ježka. Volat 
721 517 939. (51806)

• 45LETÝ svob. ID hledá ženu k seznámení, může být 
i starší. Zatím jen na posezení na kávě, výlety, čas uká-
že. Už nechci být sám, ve dvou se to lépe táhne. Tel.: 
792 200 981. (51807)
• 51/176/66 štíhlé postavy hledá ženu k  vážnému 
seznámení. Samota je zlá, jen skromnou a milou, TP 
a okolí. Tel.: 722 065 140. (51808)

• PRO svého známého VŠ 57/173 pracujícího jako děl-
níka v záp. části Německa hledám čistotnou přítelky-
ni. Může nabídnout podnájem v bytě 1+1, přespí zde 
1x za 6-12 týdnů. Tel.: 737 904 450, po 18. h. (51809)
• HLEDÁ SE pracovitý, solidní a upřímný muž z Tep-
licka. Pojď si popovídat nejen po  telefonu. Tel.: 
776 545 600. (51810)
• HLEDÁM vážný vztah založený na  lásce a  důvěře. 
Jirka, 45/65/175. Prosím o  vážné nabídky, nikoliv 
anonymní tlachání na  webu. Tel.: 735  273  328. 
(51811)
• ŽENA z  TP 52/175/85 hledá muže 51-55 let, nad 
180 cm, nekuřáka, pracujícího, také z  TP. Společné 

výlety, kultura, pro život. Pouze SMS. Výměna fota 
nutná. Tel.: 608 319 245. (51813)
• ŽENA po šedesátce ráda pozná muže, který je vše-
stranných zájmů. Ráda bych poznala kamaráda i pří-
tele. Setkání napoví. Tel.: 603 908 985. (51812)
• 80LETÁ hledá upřímnou paní, která má ráda pro-
cházky, nejlépe v  šanovském parku a  okolí. Tel.: 
731 278 094. (51814)
• 64LETÁ nekuř. SŠ 167/70 postrádá přítele do života, 
všestr. zájmy, léto kolo, voda. Tel.: 704  032  411 (TP, 
MO, UL) (51815)
• ZAVOLÁ krátce někdo milý a citlivý na rande. Email: 
hanka.stan@seznam.cz. Hodně štíhlá, stř. let, delší 
vlásky. Mám i  hezký mladý hlas. Tel.: 704  781  716, 
Hanča, Chomutovsko. (51816)
• VDOVA 73 let, 165 cm, silnější postavy hledá přítele 
přiměřeného věku. Může být i ze vsi. Stále čekat, na to 
je život příliš krátký. Tel.: 724 957 525. (51817)

22 - RŮZNÉ

• PRODÁM nový ruční secí strojek, nový, cena 250,- 
Kč, dva plastové sudy se šroubovacím víkem, obsah 
100 litrů. Cena za  oba 500,- Kč. Tel.: 732  342  115, 
večer po 20. h. (52201)
• PRODÁM krbová kamna s výměníkem, čerpadlem, 
kouřovodem, sklem, ventily. Cena 20  000,- Kč. Při 
rychlém jednání sleva. Tel.: 777 675 787. (52202)
• POMŮŽU odvézt různé věci z baráku, možnost od-
kupu pozůstalosti a jiných věci. Děkuji za nabídky. Tel.: 
721 771 991. (52204)
• NABÍZÍM drhaný závěs na zavěšení 1 nebo 2 květin 
pod sebou, očko k uchycení, čtyř ramenný nový, foto 
pošlu. Pěkná dekorace. Tel.: 737 127 852. (52205)
• PRODÁM nepoužívané zahradní kolečko na pevném 
bantamu, cena 450,- Kč. Tel.: 732 342 115. (52206)
• HLEDÁM někoho, kdo pořeže ovoc. stromy na  mé 
zahradě a  odveze, TP - Trnovany, Pořezané stromy 
lze využít jako palivo, daruji. Tel.: 723 974 038, SMS. 
(52207)
• PRODÁM kompl. požární uniformu, levně, 2x, nové. 
Tel.: 731 835 861. (52208)
• PRODÁM želez. truhlář. svery 120 cm 4 ks, 110 cm 
2 ks, 90 cm 2 ks, 40 cm 2 ks, 1 000,- Kč nebo dohodou. 
Tel.: 739 771 213. (52209)
• PRODÁM matraci 90x200 cm GOLD F85 WELLPUR 
v perf. stavu (1 měs použív.). Záruka 25 let. PC 4 800,- 

Kč, nyní 1 000,- Kč, v. 22 cm, antialerg. luxus. matrace 
s jádrem z 16 cm polyuretan. pěny a 4 cm tlakům od-
lehčující vzdušné paměť. pěny, která kopíruje křivky 
těla, pomáhá ulevit od  bolesti a  zmírňuje problémy 
oběh. systému. Měkký, odolný potah je prošívaný 
vzdušnou paměť pěnou a  má antibakt. úpravu se 
stříbrnými vlákny Silpure, která zabraňuje množení 
bakterií a  roztočů. Postranní ventilační pás pomáhá 
zlepšit proud vzduchu v  matraci. Volejte po  19. h. 
474 542 462 (nechte dlouho vyzvánět). (52203)
• PRODÁM velmi pěknou zachovalou paruku 
z  pravých vlasů, krátký střih, sv. hnědá barva. Tel.: 
607 866 573. (52210)
• PRODÁM plast. sudy 200 l, vhodné na  zahradu, 
usklad. krmiva atd. za  200,- Kč. Tel.: 774  968  386. 
(52211)
• PŘEPÍŠI vaše videozáznamy ze všech exist. formátů 
na DVD, přepisy na studiových zaříz., možnost střihu, 
potisku atd. Tel.: 725 065 344. (52212)
• PRODÁM levostr. bezp. dveře se závorou, vstup. 
dveře do bytu, zachovalé, 600,- Kč. Tel.: 736 132 436. 
(52213)

• PRODÁM 4 ks zednických výsuvných koz, nových, 
velmi robusních, 800,- Kč/ks. Tel.: 702  369  102. 
(52214)
• PRODÁM demižony na  víno, 50, 20 l, 100,- Kč/ks, 
dále kov. stojany na CD, 80,- Kč/ks. Tel.: 723 849 469. 
(52215)
• PRODÁM 3x plyn. bombu, 10 kg za 1 000,- Kč, dět. 
kolo, zachovalé, 1 000,- Kč. Tel.: 728 480 858. (52216)
• VĚNUJI za odvoz šicí stroj Singer Overlock A 2/3/4, 
Fili, typ 14SH754, nový, nepouž. Tel.: 602  364  037. 
(52217)
• HLEDÁM na  7,8/17 doučování žákyně 8. tř. ZŠ, 2. 
pol. pro nemoc absence. Seniorku apod. zaplatím, 
serioznost a poctivost. Tel.: 733 352 443 (TP). (52228)

T520016
T52034

NABÍZÍME MOŽNOST INZERCE
V NĚMECKÝCH NOVINÁCH

PRO DRÁŽĎANY A PŘÍHRANIČNÍ OBLAST
 FREITAL, DIPPOLDISWALDE, PIRNA, SEBNITZ

Podnikatelská inzerce. Výhodná cena!

 Kontakt: Redakce měsíčníku Regio
  tel.: +420 417 534 206, sekretariat@agenturais.cz

iTeplice.cz
zpravodajství Teplicka

AUTO-MOTO KOUPĚ

SEZNÁMENÍ

RŮZNÉ

Pietsch, Olaf - Gerd 55, 1,82; štíhlý, hledá věrnou, 
čestnou, atraktivní partnerku pro společnou cestu 

životem. O finanční zabezpečení se postarám.
Zájem o dům a zahradu. WochenKurier, Leipziger 

Straße 11, 01662 Meißen, Značka: 034/60719



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 5, ročník 27 - Vyšlo 15. 5. 2017
info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206

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

RŮZNÉ, SLUŽBY

• PRODÁM nebo vyměním známky ČR ** PL 578 Z. 
Braunerová, bez po uprostřed, ČSR II ** PL 2314 II re-
tuš, 2331 OZ, 2574 VV úplně v. podtisk, 2422 DV 40/1. 
Tel.: 723 467 644. (52218)
• KDO daruje nebo levně prodá elektrokolo důchodci 
po operaci kyčle. Tel.: 724 219 599. (52219)
• PRODÁM prázdnou PB lahev 10 kg za  430,- Kč. 
Možno i  plnou za  790,- Kč s  dokladem. Okr. TP, tel.: 
606 815 350. (52221)
• PRODÁM funkční satelitní Skylink kartu. Balíček 
programů do 19. 5. 17. Cena 1 100,- Kč. Okr. TP. Tel. 
606 815 350. (52222)
• PRODÁM originální art deco lustr z  doby okolo 
30. let ve  velmi dobrém zachovalém stavu, funkční 
s  původní elektrifikací se skleněným mramorovým 
stínidlem - fotky zašlu emailem, s osobním převzetím 
za 800,- Kč. Tel.: 705 107 791. (52223)
• PRODÁM elektrickou úhlovou brusku, 230 mm, 
skoro nepoužívanou, za  600,- Kč. Teplice, tel. 
606 807 192. (52224)
• KOUPÍM motocykl JAWA PANELKA KÝVAČKA, ČZ 
- CROSS, MOPED STADION, VELOREX, vozík PAV aj. 

i nekompletní nebo jen ND velký TP doklady, dále voj. 
vzduchovku, harmoniku Heligonku, flašinet, harmo-
nium hrací Strojek, soc. hračky, autíčka na  ovládání 
na bovden, také nářadí - kovadlinu, kleště, kovářskou 
probíjecí desku, signovačku, malý soustruh aj. Peníze 
na místě za vaši cenu. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv, 
ozvu se ihned, platí stále. Tel.: 603 335 591. (52225)
• KOUPÍM starší lavičku na zahradu a starší dřevěný 
žebřík 4 - 8 m. Tel.: 721 600 131. (52226)
• HLEDÁM na  7,8/17 doučování žákyně 8. tř. ZŠ, 2. 
pol. pro nemoc absence. Seniorku apod. zaplatím, 
serioznost a poctivost. Tel.: 733 352 443 (TP). (52228)
• PRODÁM zánovní udrž. dřev. vrata, š. 240 x v. 
190 cm, dohoda. Tel.: 724 140 802. (52229)
• HLEDÁM brigádníka na občas. výpomoc na chatě, 
z  okolí Bíliny. Jedná se o  zahradn. a  údržbář. práce. 
Tel.: 728 214 119. (52230)
• KOUPÍM vzduchovku, nejl. Slavii 630, 631, možno 
i  jiný typ pro sport. střelbu, možno i v horším stavu. 
Cena dle stavu. Tel.: 773 953 139. (52231)
• ZAPLATÍM si spolujízdu do  Itálie v  květnu. Tel.: 
605 776 332. (52232)

TEPLICE - OUTLET -50%
na ploše 2500 m2

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

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

e-shop

www.sobnabytek.cz

Tento měsíc doprava zdarma!
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