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Recitál v Rokokovém sále teplického muzea - 21. května 2016 v 16 hodin

Úplný program

Slavnostního 
zahájení

lázeňské sezóny
28. – 29. 5. 2016

na straně 14 a 15

C ALLCENTRUM
TEPLICE

nabízí pracovní místa 
pro muže i ženy
Možno i jako brigáda,

vedlejší pracovní poměr,
zkrácený pracovní úvazek.

Kontakt: 602 426 526
sekretariat@agenturais.cz



PEUGEOT 308 A 308 SW

peugeot.cz

Spotřeba a emise CO2 pro model 308 a 308 SW v kombinovaném provozu 3,2–5,2 l/100 km, 84–119 g/km. Uvedený příklad 5 990 Kč/měsíc vč. DPH je pro model 308 a 6 690 Kč/měsíc vč. DPH pro 
model 308 SW. Oba modely ve verzi  5 dv. ACTIVE 1.6 BlueHDi 100 k v programu RELAX na 2 roky / 40 000 km. RELAX je možnost financování Vašeho nového vozu bez nutnosti jeho koupě, kdy platíte 
pouze splátku 24 měsíců s maximálním nájezdem 40 000 km. Měsíční splátka obsahuje finanční splátku leasingu bez dodatečných služeb a povinné a havarijní pojištění. Foto je pouze ilustrativní. 

Operativní leasing RELAX je rychlý způsob, jak získat měsíční pronájem vozu a minimalizovat tak starosti spojené s běžným 
vlastnictvím. Je to také způsob, jak často a bez problémů měnit vůz a stále jezdit v „novém“. Program zahrnuje povinné a havarijní 
pojištění i nulovou akontaci. S operativním leasingem si můžete pořídit model 308 již za 5 990 Kč měsíčně a model 308 SW  
za 6 690 Kč měsíčně. Oba modely nabízíme v bohaté výbavě ACTIVE a s motorem BlueHDi.

VÍCE RADOSTI, MÉNĚ STAROSTÍ 
OPERATIVNÍ LEASING RELAX

308 S MOTOREM BlueHDi 
A BOHATOU VÝBAVOU  

ZA 5 990 Kč MĚSÍČNĚ

308 SW S MOTOREM BlueHDi 
A BOHATOU VÝBAVOU  

ZA 6 690 Kč MĚSÍČNĚ

AUTO DAKAR s.r.o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Srbická 474, 415 10 Teplice Sobědruhy, tel.: 417 569 419 - 425, 777 144 763, 777 144 790
www.autodakar.cz
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golfbarbora.cz

Collegium hortensis – první český 
hudební soubor, který doprovázel 
mši v bazilice sv. Petra ve Vatikánu

Nejvýznamnější chrám křesťanského 
světa rozezněla v sobotu 23. 4. 2016 česká 
hudba z Podkrušnohoří. Teplický soubor 
Collegium hortensis doprovodil slav-
nostní bohoslužbu k svátku sv. Vojtěcha, 
která zdůraznila význam tohoto světce 
pro sjednocenou Evropu a  zároveň při-
pomněla výročí založení české Papežské 
koleje Nepomucenum. 

Daruj krev s teplickou knihovnou
Darujte krev v  Nemocnici Teplice, o. 

z. a dostanete roční čtenářskou registraci 
v  Regionální knihovně Teplice zdarma. 
Kartičku projektu „Daruj krev s knihov-
nou“ si lze vyzvednout v oddělení pro do-

spělé a také na pobočkách knihovny nebo 
na transfuzním oddělení teplické nemoc-
nice. Až půjdete darovat krev, nechte 
si v  nemocnici potvrdit datum odběru 
razítkem a  poté s  potvrzenou kartičkou 
projektu přijďte do knihovny, kde získáte 
po jejím předložení roční čtenářskou re-
gistraci zdarma. Akce se mohou zúčast-
nit nejen prvodárci, ale i pravidelní dárci 
krve. Projekt potrvá až do března 2017.

Severozápadní Čechy za vlády 
Lucemburků

Regionální muzeum v Teplicích všech-
ny srdečně zve na výstavu Severozápad-
ní Čechy za  vlády Lucemburků, která 
se koná v  jízdárně teplického zámku. 
Na  návštěvníky čeká jedinečná výstava 
uměleckých děl, uměleckořemeslných 
artefaktů a  kulturně-historických a  ar-

chivních dokumentů, spojených s vládou 
Lucemburků v severozápadních Čechách 
ze sbírek muzeí a galerií Ústeckého kraje, 
majetku římskokatolické církve, Státního 
oblastního archivu v Litoměřicích a Ústa-
vu archeologické památkové péče seve-
rozápadních Čech v  Mostě, kterou pod 
záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka 
pořádá Ústecký kraj. Výstava potrvá až 
do 30. října 2016. 

Na Barboře to žije s golfem i bez 
golfu!

V okolí Golf Resortu Barbora je hod-
ně kilometrů v krásné podkrušnohorské 
přírodě pro pěší turistiku, běh či jízdu 
na  kole. Aktivní relax v  přírodě může-
te ukončit v  golfovém areálu návštěvou 
útulné restaurace. Je to výzva pro ty z nás, 
kteří golf (zatím?) nehrají. Nalákali jsme 

vás a  chcete s  golfem začít? Golf Resort 
Barbora a  Golfová akademie Martina 
Kovaříka nabízí začínajícím golfistům je-
dinečnou možnost, jak odstartovat svou 
golfovou kariéru.Ve startovacím balíčku, 
který je pro vás připraven, najdete vše 
od  golfových tréninků, přes osvědčení 
pro hru na  hřišti, vstup do  golfového 
klubu BARBORA GC a také roční hrací 
poplatek. To znamená, že zakoupením 
startovacího balíčku za  9  900,- Kč máte 
vyřešeny všechny poplatky na  celý rok 
a  hrajete na  golfovém hřišti Barbora 
po celý rok zdarma. Neváhejte a využijte 
skvělé akce, která obstará vaše první gol-
fové krůčky. Podrobné informace získáte 
na webu golfbarbora.cz.  (tz)

www.iteplice.cz 
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První se v teplém 
prameni koupaly jeptišky

Podle renomované historičky 
Jitky Budínské (Kapitoly z  dě-
jin lázeňství, vydalo Regionální 
muzeum Teplice, 2006) můžeme 
za  vším hledat jeptišky z  kláštera 
benediktinek, o  němž je zmín-
ka v  úvodu Vincentiovy kroniky, 
napsané ve  druhé polovině 12. 
století. Někdy kolem roku 1160 
prý královna Judita, podporovaná 
svým chotěm králem Vladislavem, 
nechala poblíž ze země vyvěra-
jícího teplého pramene (vnitřní 
nádvoří teplického zámku) vy-
budovat klášter, který zasvětila 
sv. Janu Křtiteli, patronovi vod. 
Další zmínku o  zdejších lázních 
lze najít v  Kronice české Přibíka 
Pulkavy z  Radenína, který kolem 
roku 1370 napsal, že král Vladislav 
II. mimo jiné postavil též klášter 
řádu svatého Benedikta v  Tepli-
cích u lázní. Těžko říct, zda zdejší 

lázně začaly fungovat souběžně se 
vznikem kláštera, asi sotva. Roz-
hodně se o nich ale v časech kro-
nikářových vědělo. Kromě Teplic 
byly tehdy v  Čechách lázně jen 
v Karlových Varech, jejichž vřídlo 
objevil podle pověsti král Karel IV. 
„až“ v  roce 1350. Teplice se tedy 
právem pyšní přívlastkem nejstar-
ší lázně v Čechách. A když už jsme 
nakousli historii zdejšího lázeň-
ství, prvním významným hostem 
byl v květnu 1416 jakýsi Giovanni 
Francesco Poggio Bracciollini, se-
kretář papežské kurie a učenec se 
zásluhami o  záchranu a  studium 
antických památek. Teplice navští-
vil při cestě na nechvalně proslulý 
koncil v Kostnici. 

Lázeňská sezona
Co paměť teplických lázní sahá, 

hosté sem za léčením jezdili od čas-
ného jara do  pozdního podzimu 
a v menším počtu i v zimních mě-

sících. Oficiálně však sezona začí-
nala 1. května a končila 29. srpna. 
K první novodobé velké slavnosti 
spojené s  jejím zahájením, která 
se během 18 let rozrostla v  nej-
větší městský „open air“ festival 
v Česku, se váže datum 1998. Ano, 
právě v  tomto roce se v Teplicích 
konalo první honosnější zahájení 
lázeňské sezony, jejíž pořadí bylo 
stanoveno na 844. K této číslovce 
se došlo odečtem dvou letopoč-
tů: aktuálního roku 1998 mínus 
1154, což je předpokládaný rok 
založení kláštera „u  vod teplých“. 
Z  výběrového řízení na  pořada-
tele tenkrát do  nejužšího výběru 
postoupily organizace: FK Teplice, 
IG Promotion, RA Nordeko a Rá-
dio Tep. „Projekt jsme odevzdali 
30. listopadu 1997. Sponzoři se 
nad výběrem sešli 12. prosince 
téhož roku a  výběrové řízení se 
konalo 2. ledna 1998 v  Sanatoriu 
Beethoven“, vzpomíná Ing.  To-
máš Ondrášek, ředitel Městské 

knihovny Most. Tehdy působil 
jako ředitel v Teplicích velice po-
pulárního Rádia Tep. Jako jeho 
moderátorka jsem se v  kolektivu 
pracovníků rádia tohoto řízení 
zúčastnila. Dodnes na to s veselou 
myslí vzpomínám. „Hrozně jsem 
si přál uspět, opravdu moc jsem 
o  to pořadatelství stál,“ vypráví 
Tomáš s úsměvem. „Projekt mám 
stále schovaný a jsem přesvědčený, 
že jsme ho zpracovali perfektně. 
Jeden po  druhém jsme se před-
stavili, pohovořili o tom, co který 
z nás umíme, ale ani jsme nestačili 
dojít k programové nabídce. Člen 
výběrové komise, tehdejší ředitel 
Komerční banky Vlastimil Tichý 
nás ustřihl slovy, že náš čas urče-
ný k prezentaci vypršel. A museli 
jsme odkráčet.“ 

První pódium: před 
léčebnou Beethoven

Pořadatelství historicky první 

LÁZEŇSKÉ SEZONY

Teplice / Tak a je to zase tady! Rok se s rokem sešel a sláva v podobě Zahájení 862. lázeňské 
sezony je na dosah. Zajímalo mě, jak jsme dospěli k této číslovce, kdo s tím odpočítáváním 
začal, z  jakého data při tom vycházel a proč právě z  toho. Nezbylo, než sáhnout hlouběji 
do knihovny a obrátit se na informované zdroje.

Zahájení

za dveřmi



novodobé, 844. „lázeňské“ získal 
v  roce 1998 FK Teplice. V  jeho 
režii se část programu odvíjela 
na  pódiu před léčebnou Beetho-
ven, kde se například konala od té 
doby tradiční módní přehlídka 
Studia Marika. V  následujících 
létech byla hudební scéna umís-
těna u bývalého sídla VZP. Ale to 
stále ještě nebylo ono. Až v  roce 
2001, kdy byl pořadatelem „lá-
zeňské“ jmenován Dům kultury 
Teplice, odstartovala éra několika 
hudebních pódií, jejichž počet se 
v  uplynulých deseti letech ustálil 
na pěti: scéna Za domem kultury, 
Na  náměstí Svobody, Na  zámku, 
Na Ptačích schodech a v šanovské 
mušli. A od roku 2010 k nim při-
byl Zahradní dům s koncerty, kte-
rými k horečce sobotní a nedělní 
noci pořadatelsky přispívá Anto-
nín Moravec. Pravidelný termín 
zahájení lázeňské sezony v  Tep-
licích se, s  výjimkou roku, kdy 
se ve  stejném datu konaly volby, 
ustálil na posledním celém víken-
du v květnu.

Slavnost chválená, 
haněná, vyhledávaná 
i pomlouvaná

Málokterý počin města vzbuzu-
je v Tepličanech tak bohatou škálu 
emocí, jako zahájení lázeňské se-
zony. V  názoru na  ni se kolikrát 

neshodnou lidé ani v rámci jediné 
rodiny. Konkrétně v té naší já, jako 
manažer scény Na zámku a noto-
rický milovník společenských akcí, 
se na novou „lázeňskou“ začnu tě-
šit v okamžiku, kdy ta stará skon-
čí, zato můj partner před ní ujíždí 
na  zahradu. Mám známé, kteří si 
zdejší lázeňský pobyt plánují tak, 
aby vyšel konkrétně na  „lázeň-
skou“. A jiní lázenští hosté se děsí 
dvou hlučných dní a nocí, během 
kterých se padesátitisícové Teplice 
o  třetinu „nafouknou“ a  v  histo-
rickém centru města doslova není 
k  hnutí. Ale myslím, že po  čer-
stvém počinu radnice, která se 
uvolila zaplatit v průběhu léta ještě 
jeden malý festiválek na  náměstí 
Svobody, umlknou alespoň ná-
mitky těch, kteří soudí, že by bylo 
lepší velkou akci rozdělit během 
sezony do několika menších.

Tak, dome kultury, ukaž se!
Po  šestnácti letech jistě nemu-

sím nikoho přesvědčovat o  tom, 
že na zahájení lázeňské sezony se 
pracovně podílejí absolutně všich-
ni zaměstnanci teplického domu 
kultury od  vrátných, uklízeček, 
propagace, technického perso-
nálu až po  administrativu, včet-
ně ředitele. Všechny nás poznáte 
podle slušivých barevných triček 
s logem a číslovkou, letos na nich 
bude 862. 

(Pokračování na straně 6)
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PLÁŽOVÁ SEZONA 
Sportovní hala Teplice

BEACH VOLEJBAL & BEACH TENIS

DENNĚ 8-20 
200 Kč/hod.

WWW.HALATEPLICE.CZ

T590046

Biopark
Gymnázia Teplice

Prohlídky
pro veřejnost

každou sobotu
13 – 17 hod.
vstup budovou C - od parkoviště Alejní

T53044
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(Pokračování ze strany 5)

Scéna Na Ptačích 
schodech

Pozornost zřejmě největšího 
počtu posluchačů se upírá ke scé-
ně Na Ptačích schodech. Její ma-
nažerka Milena Schejbalová je 
především co se rockové hudby 
týká fajnšmekrem. Osobně ne-
vynechá jediný větší festival a  ví, 
z  čeho vybírat. „Tahákem mojí 
scény bude určitě Dan Bárta s Ali-
cí a  také se těším na  Barock Ba-

ní Fleret a  Wishmasters, kteří se 
z  Nightwish revivalu vypracovali 
k vlastní tvorbě a zní jako cizí ka-
pela,“ líčí Milena s nadšením. Jen 
lituje, že si koncerty dokonale ne-
vychutná, protože manažer scény 
řeší nepřetržitě záležitosti spojené 
s  vyplácením honorářů, příjezdy 
kapel, či různé telefonáty. Scéna 
Na  Ptačích schodech reflektuje 
tři zásadní události ve  světě čes-
ké rockové muziky: návrat Ládi 
Křížka do  kapely Citron, 25 let 
od vzniku skupiny Alice s Danem 
Bártou a 30 let teplického Motor-

v  neděli zazní spíše folk a  coun-
try. Vzhledem k  této různoro-
dosti je moje publikum smíšené. 
Na  Trabandy a  Support Lesbiens 
přijdou zcela jistě jiní posluchači 
než na  revival Michala Tučného“. 
Za  největší tahák scény Za  do-
mem kultury považuje sobotní 
koncert Václava Neckáře s Bacily. 
„Osobně se ale nejvíc těším v ne-
děli na Druhou trávu s Robertem 
Křesťanem a  Lubošem Malinou,“ 
dodává s  potutelným úsměvem 
Zdenka. 

Scéna Na náměstí 
Svobody

Zahrát si na  této scéně mohou 
muzikanti, kteří působí v  Ústec-
kém kraji. Pro některé je to křest 
ohněm a  první příležitost, jak se 
pod dohledem zkušeného zvuka-
ře představit širokému publiku. 
Zájemců je mnoho a  manažerka 
Petra Šustová jen s těžkým srdcem 
vybírá a  nerada odmítá. Právě 
proto jsme kdysi stanovili pravidlo 
minimálně dvouleté pauzy pro vy-
stoupení stejné kapely. „Skupiny, 
které se už letos nevešly, zařadím 

do programu příští rok. U mě jsou 
tahákem všechny kapely, vůbec si 
netroufám říct, na  kterou přijde 
nejvíc lidí. Osobně se moc těším 
na  Monokl či Recycler ZZ Top,“ 
prozrazuje Petra.

Scéna Na zámku
Co říci ke scéně, jíž jsem mana-

žerkou. Snažím se, aby příležitost 
na  ní dostali muzikanti z  okrajo-
vých hudebních žánrů, mladé pro-
gresivní kapely i  ostřílení borci, 
kteří to přes pokročilý věk dokáží 
těm mladým „nandat“. Takže vás 
pozvu v sobotu na Dášu Vokatou 
a  Oldřicha Kaisera v  roli dopro-
vodného muzikanta renomova-
né undergroundové písničkářky, 
na  původně teplickou kapelu Už 
jsme doma, která slaví třicet kříž-
ků, uvidíme, zda tak zvaně naostro 
v  quiltech vystoupí nefalšovaná 
skotská skupina ze Štětí Navostro 
a přivítáme šestinásobnou držitel-
ku výročních hudebních cen An-
děl, Lenku Dusilovou s  kapelou 
Baromantika. V  neděli nás origi-
nálním banjo futur punk jazzem 
potěší skvělí mladí Poletíme, úžas-
né alternativní Květy a legendární 
Sváťa Karásek jako sedící, nehra-
jící, nicméně na  jevišti přítomný 
kouč skupiny Svatopluk. (Těm ně-
kolika kapelám a orchestrům, kte-
ré se do výčtu nevešly, se omlou-
vám). 

Scéna v šanovské mušli
Manažerka scény v  šanovském 

parku Soňa Müllerová je jednou 
z  těch, pro které je „lázeňská“ sr-
deční záležitostí. „Asi díky tomu, 
že jsem v Šanově vyrůstala a byd-
lím tady. Už vidím, jak za  mnou 
moji senioři přijdou, budou vzpo-
mínat na  mládí a  děkovat mi, 
že jsem jim tím jejich Pepíčkem 
Zímou udělala radost,“ směje se 
Soňa. „Osobně se vždycky nejvíc 

rokní a rockové hity, úžasné pro-
pojení rockové muziky se světem 
barokních velikánů, drsného zvu-
ku elektrické kytary a libozvukem 
smyčců ve  skladbách barokních 
mistrů v  čele s  Antoniem Vival-
dim a  Johannem Sebastianem 
Bachem a rockových legend, jako 
jsou například QUEEN, či AC/
DC. No a  přijedou moji milova-

bandu s vystoupením jeho zaklá-
dajícího člena Kamila Střihavky. 

Scéna Za domem kultury

„Moje scéna je složena z vícero 
žánrů, proto se je snažím trochu 
oddělit,“ říká manažerka Zdenka 
Sixtová. „Sobota je věnovaná hlav-
ně rockové a  populární hudbě, 



těším na  Big band teplické kon-
zervatoře a  orchestr ZUŠ Tep-
lice Gaudeamus. A  letos navíc 
na  Naďu Urbánkovou a  skupinu 
Bokomara“. 

Závěrem se nabízí ostřílená for-
mulka o  tom, že v  soboru 28.  5. 
2016 ve  22.22 hod. se nebe nad 
Teplicemi rozsvítí slavnostním 
ohňostrojem. Zahájení lázeňské 
sezony je skvělé téma, na které lze 

nahlížet z  různých úhlů pohledu 
a jež by vystačilo na samostatnou 
sociologickou studii. Myslím, že 
nejrozumnější bude vybrat si z bo-
haté nabídky hudebních i  dopro-
vodných programů a jednoduše se 
zúčastnit. 

Eva Stieberová
dramaturg DK Teplice

manažer scény Na zámku

7
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Ekonomika na Teplicku je dobře 
nastartovaná. Zaměstnavatelé mají 
nové zakázky, vytvářejí nová pra-
covní místa a  mají zájem o  nové 
zaměstnance. Samozřejmě nejvíce 
volných míst nabízí sklárna, ale 
i  malé a  střední podniky získávají 
nové zakázky a potřebují nové lidi. 
I tam tedy mohu oživení potvrdit.

Teplicko má nejlepší výsledky 
z celého kraje. Proč právě Teplice?

Myslím si, že je to tím, že jsme 
ve  středu kraje. Máme tu výbor-
nou dopravní obslužnost a spojení 
s  Německem. Velkou výhodnou 
je nejvyšší počet zaměstnavatelů 
oproti jiným okresům Ústeckého 
kraje. Dále ve  srovnání například 
s Litoměřickem nejsme okres s vel-
kým podílem zemědělské produk-
ce, proto tu je nezaměstnanost 
poměrně stabilní s  mírně klesající 
tendencí s drobnými výkyvy, které 
zapříčiňuje převážně stavebnictví . 
V okresech s větším podílem země-
dělství, je vývoj nezaměstnanosti 
sinusoidní. V  zimě stoupá, v  létě, 
když je poptávka po  sezónních 
zaměstnancích, opět klesá. V  prů-
myslových okresech je vývoj stá-
lejší. 

Jak se o  ten příznivý vývoj za-
sloužil teplický úřad práce? 

Intenzivní spoluprací s  firmami 

a  klienty. Někteří naši zaměstnan-
ci se zabývají monitoringem firem. 
Zjišťují jaká je ekonomická situace 
firem, jestli chystají nová místa, 
na  která bychom mohli umístit 
naše klienty. Firmám nabízíme 
možnosti Úřadu práce ČR, od pod-
pory na  zaměstnávání uchazečů 
znevýhodněných na  trhu práce až 
po  úhradu různých forem vzdě-
lávání zaměstnanců i  uchazečů 
o  zaměstnání. Pokud se například 
zaměstnavatel rozhodne zaměst-

nat absolventa a  věnovat se mu, 
může po  určitou dobu dostávat 
dotaci na  mzdu. Podobné progra-
my existují i  u  dlouhodobě neza-
městnaných. Díky tomuto přístupu 
se nám daří umisťovat převážně 
dlouhodobě nezaměstnané klien-
ty. A  rozhodně nejde jen o  místa 
pomocného charakteru. Portfolio 
volných pracovních míst je velmi 
široké, od  míst, kde stačí základní 
vzdělání až po ta, kde je nutné mít 
vysokou školu. 

Zmínila jste dlouhodobě neza-
městnané. Lidé mívají někdy po-
cit, že dlouhodobě nezaměstnaný 
je ten, který pracovat ani nechce. 
Nevracejí se dlouhodobě neza-
městnaní po  krátké době zpátky 
do evidence? Skutečně v jejich pří-
padě pomocné projekty fungují?

U  dlouhodobě nezaměstna-
ných se mi zatím nejvíc osvědčil 
individuální přístup, a  to opravdu 
individuální. Je dobré s  člověkem 
cíleně pracovat a motivovat ho, a to 
nejen prostřednictvím projektů ale 
i osobním nasazením. Je pravda, že 
lidé, kteří jsou dlouhodobě bez prá-
ce a jsou nějakým způsobem zabez-
pečeni dávkami ze sociálního systé-
mu, mohou rychle pracovní návy-
ky ztratit, může se u  nich vytvořit 
určitá psychická bariéra, anebo jim 
dokonce jejich stav může vyhovo-
vat. Často je problémem, že mno-
zí dlouhodobě nezaměstnaní mají 
dluhy a  jsou v exekuci. V okamži-
ku, kdy začnou pracovat, má jejich 
zaměstnavatel povinnost exekuovat 
plat. Nástup do zaměstnání pak pro 
tyto lidi neznamená okamžité zlep-
šení jejich životní situace. V  tako-
vých případech je důležité s  lidmi 
pracovat a  vysvětlit jim, že stejně 
jednou dluhy splatit budou muset 
a že čím dřív se tak stane, tím lépe. 
Také jim připomínáme, pro lecko-
ho překvapivou informaci, že při-
znání důchodu ve  většině případů 
je podmíněno odpracováním ale-
spoň 35 let. Musím říct, že v komu-
nikaci s  dlouhodobě nezaměstna-
nými nám pomáhají i  neziskovky, 
převážně pan Majerák z  Oblastní 
charity Teplice. Individuálně cílený 
přístup ve spolupráci s příslušnými 
neziskovkami je v případě dlouho-
době nezaměstnaných podle nás to, 
co funguje naprosto nejlépe. 

Existuje nějaký recept i pro ab-
solventy a vůbec mladé lidi, kteří 
patří k  té nejrizikovější skupině 
na trhu práce? 

Setkáváme se se žáky 8. a  9. 
tříd základních škol, kde probí-
há výuka k  volbě povolání, dále 
i  studenty středních škol v  rámci 
osvět k dalšímu uplatnění na  trhu 
práce či k dalšímu studie na jejich 
profesní dráze. Spolupracujeme 
s  řediteli škol a  jejich výchovný-
mi poradci a  snažíme se vzbudit 
zájem dětí převážně o  technické 
obory a  také je přesvědčovat, aby 

O nezaměstnanosti
NA TEPLICKU

Z  české ekonomiky přicházejí dobré zprávy. Míra nezaměstnanosti je rekordně 
nízká, volných pracovních míst dost a českému hospodářství se daří. Jak říká ře-

ditelka Úřadu práce v Teplicích Martina Bečvářová, tento trend je znát i v Teplicích:
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do  školy vůbec chodily. Vzdělá-
ní je opravdu důležité. Člověka 
se základní školou sice dokážeme 
zaměstnat, máme z  různých tová-
ren poptávku po  lidech s  nízkou 
kvalifikací, ale přece jen to asi není 
nic, co by dnešní mladé lidi bavilo. 
Teď jsme například s panem ředi-
telem Alešem Frýdlem ze střední 
školy stavební a strojní v Teplicích 
zahájili zajímavý projekt. Na jejich 
škole nově působí pracovník, tzv. 
komunikační koordinátor, jenž má 
za úkol oslovovat žáky, kteří si ne-
plní docházku ve škole, nebo mají 
jiný problém. Pokusí se ho s  žáky 
a  případně i  s  jejich rodiči řešit 
a hlavně jim vysvětlit, že vzdělání je 
pro jejich další život opravdu důle-
žité. Zpětná vazba je pro nás důle-
žitá pro další činnost v této oblasti. 
Původně ředitel školy řešil pro-
blém žáků, kteří nechodí do školy, 
schůzkou s  rodiči, které jsme se 
zúčastnili a  kde jsme vysvětlovali, 
že zejména vzdělání v technických 
oborech je skutečně výhodné, že 
absolventi těchto oborů lehce na-
jdou zaměstnání a  nemusejí se 
obávat ani nízkých platů. Ovšem 

schůzky se zúčastnila jen třetina 
rodičů problémových žáků. Proto 
jsme se rozhodli vyzkoušet cestu 
koordinátora. 

Jaká je vůbec podoba trhu prá-
ce na Teplicku? Kteří lidé jsou nej-
častěji bez práce a kteří jsou nao-
pak nejpoptávanější? 

Mezi nejpoptávanější profese 

patři CNC obráběči, zámečníci 
a vůbec zaměstnanci v technických 
oborech, dále řidiči, kuchaři a  číš-
níci, ale i  pracovníci v  sociálních 
službách, samozřejmě zdravotní 
setry a  lékaři. V  Teplicích je kvůli 
lázním pochopitelně také velmi 
žádaná pozice ergoterapeuta a  fy-
zioterapeuta. Takových patnáct by 

tu práce našlo ihned. V  poslední 
době je poptávka také po  šičkách. 
Obecně se dá říci, že největší zájem 
je o  lidi s  technickým vzděláním. 
Těch je skutečný nedostatek. 

Jakou máte na závěr radu pro ty, 
kteří přišli o práci a delší dobu si 
žádnou nemohou najít?

V  první řadě se zamyslet nad 
svým dosavadním životem, říct si, 
kde se stala chyba a co s tím udělat. 
Samozřejmě úřad práce je tu proto, 
aby práci zprostředkoval a  klienta 
zabezpečil, ale to hlavní je na klien-
tech. Není dobré se pasivně smířit 
se situací a  čekat, jaké zaměstnání 
na  úřadě práce mu nabídneme. Je 
skutečně potřeba přemýšlet, jak 
se změnit, jestli si nevylepšit kva-
lifikaci, nenaučit se jazyk, třeba 
němčinu, se kterou se za  hranice-
mi dá práce najít podstatně lépe. 
Je možné zajít do knihovny a půjčit 
si učebnice, nebo využít jazykové 
webové portály. Pro hledání vol-
ných pracovních míst, sepsání živo-
topisu a podobné aktivity nabízíme 
u nás internetový koutek. Hlavní je 
nesložit ruce do  klína, ale sám se 
snažit ovlivnit svou situaci.
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Jen několik dní dělí jezero Milada u  Chabařovic 
od slavnostního zahájení sezóny. Na první červnový 

víkend je na březích jedné z nejčistších vodních ploch 
na  severu Čech připravena celá řada sportovních, 
vědomostních a zábavných akcí pro dospělé i děti.

Třicátého května to bude rok, 
co se Milada slavnostně otevřelo 
veřejnosti. Ta si rozlehlé jezero 
s  průzračně čistou vodou a  klid-
ným okolím okamžitě oblíbila. 
Pokud tedy počasí dovolí, dá se 
předpokládat, že ani letos v  létě 
nezůstanou pláže u Milady opuš-
těné. Zatím to tedy na  koupání 
není, ale na  sobotu 4. a  neděli 5. 
června se chystá oficiální slav-
nostní zahájení letní sezóny. Stej-
ně jako vloni bude doprovázeno 
bohatým programem. Letošní 
oslavy se v rámci projektu podpo-
řeného Nadací ČEZ „Jezero Mi-
lada – bezpečně a  bez bloudění“ 
ponesou především ve  znamení 
pohybu a  orientace v  přírodě. 
„Na  své si přijdou hlavně děti, 
pro které jsme připravili hru s ná-
zvem Indiánskou stezkou. Půjde 
o  orientační běh v  okolí Milady, 
během kterého budou děti muset 
v terénu hledat instrukce, kudy dál 
a  také proběhnou čtyřmi stano-
višti, na kterých budou plnit úko-

ly. Na  závěr budou hledat poklad 
v podobě čokoládových mincí. Běh 
bude startovat vždy v každou celou 
hodinu,“ uvedla Marta Šašková 
tajemnice Dobrovolného svaz-
ku obcí Milada. Úkoly se budou 
týkat především orientace v  pří-
rodě, poznávání zvířat a  rostlin 
z okolí Milady ale také mrštnosti 
a postřehu. Na vědomostní úlohy 
se mladí závodníci budou moci 
připravit v  informačním stanu. 
Kromě toho bude na  děti čekat 
výtvarný koutek, kde budou tvořit 
nejen pomocí barev a pastelek, ale 
i materiálů z okolí jezera. Také si 

budou moci zkusit rozdělat oheň 
pomocí křesadla nebo postavit 
indiánské týpí. A  když jde o  In-
diány, nesmí chybět ani indián-
ská hudba a  tanec a  samozřejmě 
veliký oheň, který bude hořet až 
do  večerních hodin. „Vedle dět-
ských soutěží chceme také širokou 
veřejnost seznámit s novým znače-
ním na Miladě. Zaujmout by určitě 
mohla i prezentace záchranářských 
technik a  v  sobotu program zpes-
tří oslavy stého výročí teplárny 
v  Trmicích,“ řekla ještě k  progra-
mu oficiálního zahájení sezóny 
na Miladě Marta Šašková. 

Těšíte se
na léto 2016
u Milady?
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Milada přeje mnoha 
sportům

Milada není ani zdaleka jen je-
zerem, kde lidé v horkých dnech 
hledají osvěžení. Už dávno před 
tím, než byla vodní plocha ote-
vřena veřejnosti, se okolí jezera 
stalo vyhledávanou oblastí pro 
cyklisty nebo běžce. A  ani na  ně 
slavnostní zahájení letošní se-
zóny nezapomene. V  sobotu 4. 
června se v  okolí jezera pojede 
9. ročník už tradičního cyklozá-
vodu v  Roudníkách, který je ur-

proto nechali vysázet už odrostlé 
stromy a také jsme s poskytovateli 
služeb na  jezeře dohodli zajištění 
slunečníků a  lehátek,“ říká Marta 
Šašková. Během jarních měsíců 
bylo také dokončeno osazení sig-
nalizačních bójek na jižním břehu 
jezera, takže jezero je už bójkami 
opatřeno kompletně. Z prací pro-
váděných během zimy a jara stojí 
za  zmínku určitě i  vybudování 
výhyben na  pobřežní cestě, které 
mají sloužit především rychlejší-
mu průjezdu vozidel záchranářů. 
Návštěvníci se mohou prý těšit 

čen všem věkovým kategoriím. 
V  neděli se pak kolem Milady 
poběží „Desítka s  Mumií.“ De-
setikilometrový závod, který je 
součástí seriálu závodů Ústecký 
běžecký pohár s Mumií. Na letoš-
ním zahájení sezóny na Miladě by 
si tedy mohl na  své přijít téměř 
každý. A  co se v  té nové sezóně 
chystá nového? Loňské extrémně 
horké léto naplno ukázalo hlavní 
handicap jezera Milada. Chybí tu 
stinná místa. „U hlavní pláže jsme 

také na další vylepšení a  rozšíře-
ní služeb. Během jarních měsíců 
proběhla výběrová řízení na  po-
skytování služeb u jezera. V nové 
sezóně by tu tak vedle občerstvení 
měly být návštěvníkům k dispozi-
ci půjčovny slunečníků a lehátek, 
prodejny plážových potřeb nebo 
dokonce bar s hudbou. 

Více najdete na  www.jezeromi-
lada.cz a FB Jezero Milada

Ještě pár informací,
než se na Miladu vypravíte...

Jak je s kvalitou vody?
Každý, kdo někdy u Milady byl, ví, že voda je tam skutečně křišťá-

lová. Bude taková ale i v budoucnu? Sleduje někdo její kvalitu? „Sle-
duje. Palivový kombinát Ústí, který zajišťoval napouštění jezer, má 
za úkol pravidelně vyhodnocovat kvalitu vody v akreditované labora-
toři. Každý měsíc se také analyzují mikrobiologické ukazatele, zjišťuje 
se množství sinic, řas a zooplanktonu a dvakrát do měsíce se měří 
průhlednost vody,“ vysvětluje Marta Šašková ze Svazku obcí Milada. 
Za zmínku určitě stojí, že ze všech měření vychází, že kvalita vody 
v Miladě je skutečně velmi dobrá a průhlednost je až 11 metrů! Vý-
sledky zmíněných měření se Palivový kombinát chystá uveřejňovat.

Jak na Miladě parkovat?
Důležitá otázka. Na převoz dětí, slunečníků, košů s jídlem, nafuko-

vacích kánoí, matrací, dek na opalování a všech těch dalších u vody 
nezbytných záležitostí zkrátka většina z  nás používá vlastní auto. 
S tím ale přímo na území jezera vjet nesmíte, leda na povolenku Pa-
livového kombinátu. Tu ale kombinát vydává jen těm, kteří u jezera 
vlastní nebo pronajímají nemovitost, v  areálu vykonávají nějakou 
práci nebo či pořádají akci. Ti ostatní musejí svůj automobil nechat 
na odstavných parkovištích. Jsou celkem čtyři a najdete je u bývalé 
vrátnice 5. květen, u vrátnice Zálužany, u příjezdu do obce Roudníky 
a u příjezdu do Trmic. 

Je na jezeře Milada možno lovit ryby?
Díky čisté vodě se v Miladě uchytili štiky, candáti i sumci, ale bohu-

žel, lovit se nesmějí. Rybářům, kteří se těšili, že si na Miladě zachytají, 
je možné jako náhradu doporučit nedaleké Liščí jezero. Najdete ho 
na kraji Chabařovic a dají se tu prý chytit opravdu kapitální kousky. 
„Podobně jako s rybolovem je to na Miladě i s lovem zvěře. Výjimku 
k lovu mají pouze oprávnění členové Mysliveckého sdružení Chaba-
řovice,“ dodává ještě Marta Šašková. 

Co ještě se na Miladě smí a nesmí? 
Na Miladě se toho hodně smí, ale několik málo věcí se nesmí. Dů-

vodem všech zákazů je zachování čistoty. Tak například se tu nesmí 
zakládat skládky a  vyhazovat odpadky. Pokud si s  sebou vezmete 
pejska, vykoupat ho můžete jen mimo pláže a místa určená ke kou-
pání. Zcela zakázáno je plavení koní. Projet se kolem Milady na koni 
ovšem smíte. Výjimkou jsou příbřežní komunikace, kde je na koních 
povoleno jezdit jen na lesních cestách a značených stezkách. Mimo 
cesty koně nemohou, podobně jako cyklisté. Co se vodních sportů 
týče, plavidla s motorem na Miladu rozhodně nesmějí. A ta bezmoto-
rová mají povoleno kotvit jen na vyhrazených místech. 



Jak jste se ke zpívání dostala? Pokud vím, 
vaše původní profese je úplně jiná? 

Dostala jsem se k  tomu velikou oklikou. 
Jsem vystudovaný ekonom, podnikala jsem, 
troufám si říct, že úspěšně, ve financích. V roce 
2013 ale přišel zlom, kdy jsem zažila krach úpl-
ně ve všem. V osobním životě, i v podnikání. 
Začala jsem hledat cesty, jak z  toho ven. Přes 
kouče jsem se dostala k  jedné filozofii, díky 
které jsem začala nacházet sebe. V dětství jsem 
totiž toužila být herečka nebo zpěvačka, ale 
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dební kořeny mám. Můj dědeček hrál velmi 
dobře na akordeon a i u svého mladšího syna, 
který se učí hrát na  kytaru, vnímám silný cit 
k hudbě. V současné době sice bydlím v Tepli-
cích, ale pocházím z Jižní Moravy, z krásného 
vinařského města Znojma. Možná právě proto 
mi v těle koluje zpěv, radost ze života a celko-

Scholzeová. Navíc jsem díky Hereckému stu-
diu ve spolupráci s Evropskou hudební akade-
mií měla možnost hrát v operním představení 
Prodaná nevěsta, kde jsem v roce 2014 ztvár-
nila postavu nemotorné provazochodkyně, což 
bylo mé první aktivní setkání s operou, i když 
z pozice herce. 

Jaké jsou vaše další cíle? Kam byste chtěla 
dojít?

Ráda bych se dostala do  operního divadla. 
Nejprve do sboru, abych mohla nasbírat další 
zkušenosti a  pak by se vidělo. Nejraději bych 
do  divadla v  Liberci nebo v  Plzni. Do  obou 
jsem už poslala životopisy a nyní čekám, jak se 
situace vyvine. Snažím se co nejvíce koncerto-
vat, aby o mně bylo slyšet, a doufám, že třeba 
někoho zaujmu. Petra Vacková:

NAŠLA JSEM SAMA SEBE

V sobotu 21. května bude Rokokový sál teplického zámku patřit recitálu 
sopranistky Petry Vackové. Nevysoká brunetka s výraznýma očima je 

důkazem toho, že nikdy není pozdě plnit si své sny. Dokázala to, po čem 
mnozí z nás touží, ale málokdo se odhodlá: nechala srdce, aby řídilo rozum. 

tatínek byl proti. Trval na tom, že nejdřív mu-
sím vystudovat „něco pořádného“. Takže jsem 
vystudovala, začala pracovat a  svoje původní 
sny jsem zašlapala. No a najednou v tom pře-
lomovém období mi do života začaly přicházet 
nové signály. Zničehonic mi začali přicházet 
do života herci. Řekla jsem si, že to asi není jen 
tak. Cítila jsem, že mám v sobě něco nevyře-
šeného a rozhodla se, že zkusím hrát divadlo. 
Šla jsem se představit do teplického Hereckého 
studia a hned jsem dostala roli, ve které jsem 
i zpívala. Tehdy jsem se rozhodla, že se umění 
začnu naplno věnovat. 

Když říkáte věnovat, myslíte tím, že jste 
opustila svoji dosavadní profesi?

Ano. Přestala jsem podnikat a  přemýšlela, 
jak rozvíjet své schopnosti. Bylo mi jasné, že 
kvůli rodině nemůžu odjet do  Prahy studo-
vat herectví. Uvažovala jsem proto o nějakém 
alternativním způsobu vzdělání. Uvědomila 
jsem si, že hereckou průpravu mohu získat 
v  Hereckém studiu, pohyblivost těla jsem si 
naplánovala udržovat cvičením a  hodinami 
tance, otázka byla jen, co se zpěvem. Začala 
jsem proto hledat kvalitní učitelku a přes své-
ho známého, jehož maminka studovala zpěv, 
jsem se dostala k paní Janě Scholzeové, býva-
lé sólistce ústecké opery a  jedinečné učitelce 
zpěvu. Stačila jediná hodina s ní a věděla jsem, 
že to je ono. Že jsem právě našla sama sebe. 
Pocítila jsem nesmírně silné emoce, jaké jsem 
nikdy dříve nezažila. Chtělo se mi štěstím pla-
kat. Začala jsem u ní studovat a je zajímavé, že 
hlas mi šel velmi rychle nahoru. I to je pro mě 
potvrzením toho, že jsem se vydala – doufám 
- správnou cestou. Je to také díky obětavé a tr-
pělivé práci mé učitelky zpěvu, za což jsem jí 
velmi vděčná.

Kde se vzal váš vztah k  divadlu a  hudbě? 
V rodině? 

Profesionálně se v naší rodině hudbě nikdo 
nevěnoval, ale i přesto mohu hrdě říci, že hu-

vě optimistický pohled na svět. Vyrostla jsem 
na krásných národních a lidových písních, kte-
ré mi neustále zpívávala a učila mě má babička. 
A musím říct, že dodnes mám velmi silné cito-
vé pouto k těmto písním a i v mém repertoáru 
mají své nezastupitelné místo. 

V  květnu se chystáte na  recitál, zmiňova-
la jste svoje působení v teplickém Hereckém 
studiu. Máte ještě další zkušenosti s vystupo-
váním? 

Pravidelně vystupuji s  pěveckým spolkem 
BEL CANTO, který vede moje učitelka Jana 

 Co když vám váš sen živit se hudbou ne-
vyjde?

V tom mám trochu výhodu oproti profesi-
onálním zpěvákům, kteří mají vystudovaný 
„pouze“ zpěv. Pokud bych neuspěla, ještě stále 
mi zůstane mé vzdělání a praxe. Ve svém pů-
vodním oboru bych určitě práci našla. Tak-
že zatím prostě dělám to, díky čemu se cítím 
šťastná a věřím, že to vyjde. 

Jak se na vaši novou cestu dívají vaši blízcí?
Rodina i okolí mě podporují, za což jsem jim 

nesmírně vděčná, protože bez zázemí, které mi 
poskytují, bych si svůj sen nemohla splnit. Nej-
více mi samozřejmě pomáhá manžel. Kdybych 
neměla jeho podporu, bylo by vše, vzhledem 
k tomu, že máme dvě děti, mnohem náročněj-
ší. Musím říct, že někdy mám obavy, jak pů-
jde skloubit zpěv a starost o rodinu, ale nechci 
se svého snu vzdát. I právě kvůli dětem. Chci 
jim ukázat, že člověk se nemá vzdávat a má jít 
za svým. 

Pojďme k vašemu recitálu. Na co se mohou 
posluchači těšit? 

Těšit se můžete na  výběr toho nejlepšího 
z  různých hudebních žánrů. Od  národních 
a  lidových písní, přes písně umělé, barokní, 
operetní i operní árie. Věřím, že každý poslu-
chač si najde to své.

Navíc jsem si pozvala hosty s krásnými sil-
nými hlasy. Mezzosopranistku Hanku Mokri-
šovou, dlouholetou členku ústeckého pěvecké-
ho spolku BEL CANTO, která již několik let 
pořádá své vlastní úspěšné recitály v Ústí nad 
Labem a tenora Jana Berka, dlouholetého člena 
Hudebního divadla Karlín, který hostuje mimo 
jiné v ústecké opeře i na dalších scénách. Ne-
smím opomenout také náš klavírní doprovod, 
který nám poskytne skvělá klavíristka a kore-
petitorka paní Olena Kondratyeva Janočková. 
Ráda bych, aby se hudební odpoledne strávené 
s  námi, stalo pro všechny návštěvníky časem 
příjemně prožitým a nezapomenutelným.



Sólisté newyorských Broadway Theatres se do Teplic 
vracejí po  dvou letech. Vystoupí na  Zahajovacím 

koncertu 52. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van 
Beethovena. Zazní skladby z filmů Jamese Bonda a svě-
tově známé muzikály. 

říká Roman Dietz, ředitel Severočes-
ké filharmonie Teplice, která Hudební 
festival Ludwiga van Beethovena kaž-
doročně pořádá. 

V jeho rámci se letos uskuteční cel-
kem 6 symfonických a 13 komorních 
koncertů. Představí se na  nich řada 
vynikajících umělců z  celého světa. 
Festivalové koncerty se přitom ko-
nají v  deseti městech Ústeckého kra-
je – kromě Teplic v  Terezíně, Oseku, 
Děčíně, Chomutově, Litoměřicích, 
Velkém Březně, Jimlíně, Klášterci 
nad Ohří a  nově letos také v  Mostě. 

Hvězdy z New Yorku
odstartují
Beethovenův festival

Sólisté z  New Yorku se v  rámci 
festivalu objevili v  Teplicích poprvé 
v roce 2011, pak v roce 2014 a úspěch 
byl pokaždé famózní. Na přání mno-
ha posluchačů se tedy tento unikátní 
projekt vrací, 26. května sem zavítají 
Debbie Gravitte, Capathia Jenkins 
a Hugh Panaro. 

„Pro posluchače to bude jistě vý-
jimečný zážitek. Náš festival ale trvá 
od  konce května téměř celý červen 
a  nabídne toho ještě mnohem více,“ 

Teplice nadále zůstávají domovským 
městem festivalu, kde se uskuteční 
řada koncertů včetně zahajovacího 
a  závěrečného. Za  zmínku jistě stojí 
i slavnostní koncert Symfonického or-
chestru Konzervatoře Teplice, kterým 
vyvrcholí oslavy 45. výročí jejího za-
ložení. Členy tohoto orchestru budou 
současní i bývalí studenti konzervato-
ře, kteří v současnosti působí v mnoha 
prestižních hudebních tělesech. 

„Považujeme za velký úspěch, že se 

Hudební festival Ludwiga van Beetho-
vena stal největším festivalem kla-
sické hudby, který se koná na  území 
Ústeckého kraje. Asociací hudebních 
festivalů ČR byl zařazen mezi prestiž-
ní festivaly, které se konají v  České 
republice. Své jméno má ale i za hra-
nicemi, o  čemž svědčí například ná-
vštěvnost našich německých souse-
dů. Pořádání takto rozsáhlé kulturní 
akce by ale nebylo možné bez stálé 
podpory statutárního města Teplice, 
Ústeckého kraje nebo Ministerstva 
kultury,“ dodává ředitel Severočeské 
filharmonie Roman Dietz. Festival za-
číná 26. května Zahajovacím koncer-
tem a končí o měsíc později 23. června 
Závěrečným koncertem, na kterém se 
představí operní pěvec Štefan Margita.

13

Zábavní
pyrotechnika

OC GALERIE

1. PODLAŽÍ

T590047

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

T590022



14

	sklářské	pece
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www.teplotechna-prima.com

SCÉNA NA PTAČÍCH SCHODECH
Sobota 28. 5.
13.00 BAROCK Barokní a rockové hity
  Úžasné propojení rockové muziky se světem barokních 

velikánů, drsného zvuku elektrické kytary a libozvukem smyčců 
ve skladbách barokních mistrů v čele s Antoniem Vivaldim 
a Johannem Sebastianem Bachem a rockových legend, jako jsou 
například QUEEN, či AC/DC.

  http://globart.cz/cs/projekty/aktualni-projekty/
barock-barokni-a-rockove-hity 

14.30 BLACK TIGER
  Olomoucko-bruntálská kapela hrající melodický hardrock má 

za sebou řadu úspěšných koncertů jak v ČR, tak v cizině, kde 
vystupovala jako předkapela řady zahraničních interpretů 
hrajících melodický rock, např. PRETTY MAIDS, HOUSE OF LORDS, 
MICHAEL SCHENKER GROUP … 

 http://www.blacktigerband.com 
16.00 WOLFARIAN 
  Lehce středověké melodie kapely z Brna jsou poskládány, mimo 

jiné z medového zvuku houslí a tónů fléten. Texty jsou pojetím 
historie, vikingů, pohanských božstev a bitev. Symphonic-folk 
metalovou bandu vedou dva kontrastní hlasy, hrubý mužský 
growl a něžný ženský zpěv. http://bandzone.cz/wolfarian 

17.30 WISHMASTERS
  Česká symphonic-metalová kapela vzniklá původně jako 

NIGHTWISH tribute band v r. 2007, se po období názorového 
formování, začala věnovat autorské tvorbě a v r. 2014 vydala své 
debutové album BEATRICE, jež sklidilo velmi pozitivní recenze. /
např. časopis Spark mu udělil 5,5 bodů ze 6/.

 http://www.wishmasters.cz
19.00 CITRON s LÁĎOU KŘÍŽKEM a TANJOU 
  Nejzásadnější informace a největší senzace loňského rockového 

dění v Česku - legendární LÁĎA KŘÍŽEK je zpět v CITRONU 
a s ním zpěvačka TANJA a nové EP REBELIE REBELŮ! Ocelové 
srdce CITRONU opět tluče!  www.citron-group.cz 

21.15 BUTY
  Návrat známé skupiny v čele s RADKEM PASTRŇÁKEM, v jejíž 

hudbě se mísí množství hudebních stylů - rocku, folkloru, 
různých etnik, country, jazzu a reggae, s nápaditými a vtipnými 
texty – zkrátka world-music. http://www.buty.cz

Neděle 29. 5.
13.00 KRAUSBERRY 
  Blues-rocková skupina založená zpěvákem MARTINEM KRAUSEM 

v roce 1984 poté, co opustil skupinu Bluesberry. V roce 1991 se 
členové Krausberry rozešli, ale po pěti letech se skupina znovu 
zformovala a vydala své nejúspěšnější album.

 http://www.krausberry.cz/ 

14.30 FLERET 
  Fleret se ZDEŇKEM „HRACHEM“, HRACHOVÝM, jednoznačně 

patří mezi legendy naší hudební scény. Bardi českého folk-rocku 
svým osobitým, originálním a neopakovatelným projevem baví 
fanoušky moravskými písněmi v rockovém hávu. Patnáct alb 
a 180 písniček, z nichž nejedna již zlidověla! 

  http://www.fleretmusic.cz 

16.00 MIRO ŠMAJDA & TERRAPIE
  Česká kapela TERRAPIE se slovenským frontmanem MIREM 

ŠMAJDOU, slibuje svěží vítr, rozmanitost, tvrdost, silné melodie 
i texty a hlavně velkou porci pozitivní energie! 

www.mirosmajda.com

17.30 MOTORBAND s KAMILEM STŘIHAVKOU j. h.
  Koncert na počest 30 let vzniku kapely, která prošla různými 

změnami, ale stále se zakládajícím Liborem Matejčíkem, nyní 
i s talentovaným zpěvákem Luďkem Struhařem (ex-Vindex) 
a Kamilem Střihavkou, jako hostem. Nový promo maxisingl 
a očekávané albu na podzim 2016!

http://www.motorband.cz

20.00 DAN BÁRTA se skupinou ALICE
  Jedna z nejzásadnějších českých rockových kapel 90. let ALICE se 

vydává v roce 2016 na turné v původní sestavě s Danem Bártou. 
Neopakovatelný vzpomínkový koncert je oslavou 25. výročí 
vzniku skupiny. https://www.facebook.com/alicedvacetpet

SCÉNA ZA DOMEM KULTURY
Sobota 28. 5. 
13.30 LUCIE REVIVAL
  Skupina vznikla na jaře 2005 a byla ve své době prvním 

a jediným revivalem nejslavnější české polistopadové kapely, 
LUCIE. http://www.lucierevival.cz 

15.00 TONYA GRAVES
  Sólový projekt Tonyi Graves, americké zpěvačky, žijící v České 

republice, známé svým nezaměnitelným hlasem a také tím, že 
je jednou z frontmanů kapely MONKEY BUSINESS.

 https://www.facebook.com/tonyagravesfanpage 

16.30 METALLICA REVIVAL CZ
  Revival americké heavy-metalové skupiny, kladoucí důraz 

na kvalitu zpěvu i zvuk kytar, v trochu nezvyklé, pětičlenné 
sestavě. http://www.revival-metallica.freepage.cz 

18.00 TRABAND
  A další skupina hrající world music. Vysloužila si mnoho 

přívlastků jako např. „lehká rocková“, „country - punk“ nebo 
třeba „dvoutaktní rock“. http://bandzone.cz/kapelatraband

19.30 SUPPORT LESBIENS
  Česká pop-rocková skupina a jedna z našich nejúspěšnějších 

kapel svoji hudební dráhu započala již v roce 1992. 
 http://www.supportlesbiens.cz

21.15  VÁCLAV NECKÁŘ SE SKUPINOU BACILY „ 
MEZI SVÝMI“

  Oblíbený český popový zpěvák a filmový herec Václav Neckář, 
který je s Teplicemi úzce spjat, a kterého není třeba více 
představovat, vystoupí s kapelou svého bratra, Jana Neckáře. 

 http://www.vaclavneckar.cz/

Neděle 29. 5.
13.30 MICHAL TUČNÝ REVIVAL Plzeň
  Skupina vychází z tvorby pěveckého fenoména 20. století nejen 

české, ale i evropské country music, báječného Michala Tučného.
http://www.michaltucnyrevivalplzen.cz 

15.00 KAREL KAHOVEC A GEORGE & BEATOVENS
   Pěvecká hvězda 60. let, Karel Kahovec, známý interpretacemi 

písní Petra Nováka. http://www.karelkahovec.cz/

16.30 ŽALMAN & SPOL. 
  Folková kapela založena legendou českého folku, Pavlem 

Žalmanem Lohonkou. http://www.zalman.cz

18.00 ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
  Bluegrassová skupina, kterou založili ji v roce 1991 textař, 

zpěvák a kytarista Robert Křesťan a banjista Luboš Malina.
 http://www.druhatrava.cz
19.30 PETR BENDE & BAND 
  Finalista soutěže Česko hledá SuperStar se svým pětičlenným 

týmem muzikantů. http://www.petrbende.cz/cze 

SCÉNA NA ZÁMKU 
Sobota 28. 5. 
13.00 JEŽKOVY STOPY
  Mladý a energický swingový orchestr, zabývající se 

předválečnou a válečnou českou swingovou hudbou.
 http://jezkovystopy.cz 

15.00 UŽ JSME DOMA
  Nejpopulárnější kapela druhé generace českého alternativního 

rocku slaví v Teplicích, kde vznikla, třicet let od svého založení.
 www.uzjsmedoma.cz 

17.00 DÁŠA VOKATÁ & OLDŘICH KAISER
  Zhudebněné básně a písně Dáši Vokaté a Martina Jirouse. 

Legendární undergroundová písničkářka našla uměleckou 
inspiraci v populárním herci a jako kdysi s básníkem Magorem, 
dnes s OLDŘICHEM Kaiserem vytváří stejně nerozlučnou dvojici. 

 www.dasavokata.webnode.cz

PROGRAM 862. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY v TEPLICÍCH
28. - 29. 5. 2016
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Lázně
Teplice

v  Č e c h á c h

Způsob jeho přípravy odkazuje na metodu z Beethovenových dob.

www.lazneteplice.cz

Mistr lázeňský
ZZpůsob jeho přípravy odkazuje na metodu z Beethovenových dob.ZZpůsob jj heho přříípravy odkdkazujje na m tet dodu z BBe tethhoveno ývý hch dd bob
Mistr lázeňský

28.5. – 29.5. 2016 LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 
v Teplicích 
se točí lázeňské pivo 

L
v
ss862.2288.55. – 2299.55. 2200111666

na slavnostním ZAHÁJENÍ 

Přĳďte na lázeňského Mistra. Bude celý slavnostní víkend ve stánku u hlavní scény nedaleko kašny s prasátkem.

Svrchně kvašený 
pivní speciál 
teplických lázní 
má výraznou chuť, 
ovocný nádech 
a plnou hořkost. 
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pipipipipipipipipivnvnvnvnvnvnvní í í ííí ssspspspspspspsppececececececece iáiáiáiáiááiáiáiállllll
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19.00 NAVOSTRO
  Česko-skotsko-americká kapela, která ve své tvorbě čerpá 

inspiraci především v keltské hudbě a to především skotské, 
irské, americké a v neposlední řadě i české. Skotská rocková 
skupina ze Štětí hraje zásadně v kiltech opravdu „navostro 
vostrou“, melodickou rockovou hudbu, inspirovanou tradičními 
keltskými vlivy. www.navostro.cz 

21.00 LENKA DUSILOVÁ & BAROMANTIKA
  Šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl v jednom 

ze svých projektů, v němž se úspěšně stírají hranice mezi 
rockem, popem a jazzem. http://www.baromantika.cz

Neděle 29. 5.
13:00 BIG BAND JULIUSE BAROŠE
  Julius Baroš je českým jazzovým trumpetistou, spolupracujícím 

s Pražským big bandem, Big bandem ND, ČTV a dalšími. Jazzové 
a swingové standardy, taneční a populární hudba - nápaditá 
melodická hra Juliuse Baroše snese srovnání s takovými velikány 
moderního jazzu, jako byli trumpetisté Freddy Hubbard, Clifford 
Brown i Miles Davis.

 https://goout.cz/cs/muzikanti/julius-baros/hgf
15:00 POLETÍME?
  Originál banjo punk future jazz kántry v turbošansonovém 

duchu. Žádné zvuky nástrojů co neexistují, žádné texty o věcech, 
co se nestaly, anebo nikdy nestanou. www.poletime.info

17:00 KVĚTY
  Alternative – experimental. Pod vedením Martina E. 

Kyšperského, všestranného muzikanta, skladatele, textaře 
a zpěváka, na jehož výslovnost a způsob projevu je i po letech 
nutné si s každým poslechem zvykat, patří brněnské Květy 
v současnosti k nejpopulárnějším českým kapelám.

 www.kapelakvety.cz 
19:00 SVATOPLUK & SVÁŤA KARÁSEK
  Písně evangelického duchovního SVATOPLUKA KARÁSKA 

v rockovém hávu. Písně známé v akustickém podání, zahraje 
kapela Svatopluk. Elektrická kytara, baskytara a bicí potvrzují, že 
Karáskovy spirituály jsou vlastně pořádný bigbít.

 http://www.guerilla.cz/?s=cd&ss=about&id=128
 

SCÉNA NA NÁMĚSTÍ SVOBODY
Sobota 28. 5.
9:30 B. B. FLINK
  Ústecká skupina muzikantů, kteří hrají pro radost písničky svého 

bigbeatového mládí. https://www.facebook.com/bbflink 
11:30 NORMAL + MELODICA
  Netradiční vystoupení teplické rockové kapely a dětského 

rockového sboru s Bíliny. www.normal5.webnode.cz 
13:15 MONOKL
  Ústecká country a bluegrassová kapela vystoupí se svým 

autorským koncertním programem. Kapela je známá 
i z úspěšných letních koncertů v Šanovské mušli.

 https://www.facebook.com/monoklband/ 

14:45 CARPATIA CASTLE
  Mostecká kapela hrající gothic rock zaujme nejen dobrou 

hudbou, ale zajisté i svými nápaditými kostýmy.
 www.carpatiacastle.cz
16:15 BÁRY
  Ženský trojhlasý vokál doprovázený akustickými nástroji - to 

je děčínská, výhradně dívčí kapela, hrající převážně country - 
bluegrass. www.kapelabary.cz

17:45 RAIN
  Pětičlenná kapela hrající melodický rock crossover.
 www.bandzone.cz/rain
19:30 RADEK MOLNÁR a JOSEF DANČ BAND
  Mladý zpěvák známý ze Superstar ve spojení se skvělou 

teplickou kapelou. www.bandzone.cz/radekmolnar
21:00 SABINA KŘOVÁKOVÁ s kapelou
  Nadějná mladá zpěvačka - vítězka Superstar 2013. Vydává 

nové album Sirkama a v poslední době se objevuje nejen 
na koncertech, ale můžeme ji vidět i v hudebních televizích.

 www.sabinakrovakova.cz

Neděle 29. 5.
11:30 ZERO ZERO
  Punk rocková kapela vznikla v roce 2000. Po několikaletém 

koncertování došel dech a nastala tříletá pauza. Od podzimu 
2011 již opět koncertují v plné síle.

 www.bandzone.cz/zerozero 
13:00 OVEČKY A OSTATNÍ
  Pseudo antipopová formace z Mostu hrající pod taktovkou 

mistra - pana Paneše. www.bandzone.cz/oveckyaostatni 
14:30 SORRY HOLKA
  Tříčlenná indie rocková kapela z Teplic. Jejich tvorba je ovlivněná 

především Pixies, Dinosaur jr., Sonic youth a Nirvanou. Jejich 
muzika obsahuje kořeny grunge, indie, garage, shoegaze 
a punk. Kapela aktivně koncertuje od června 2015 a hraje pouze 
vlastní tvorbu s českými texty.

 www.bandzone.cz/sorryholka?at=info
16:00 WAN MEN SONK
  Litvínovská rocková kapela, která spolu hraje už 11 let. 

Kapela kombinuje rockové rifty s pinky rytmikou a občasnými 
improvizemi. www.wanmen.com

17:30 MARTIN KETNER and TROUBLE HEROES
  Skvělý bluesrockový muzikant, kterého dobře znají i v zahraničí, 

se teplickému obecenstvu představí se svojí kapelou.
 www.martinketner.com 
19:00 RECYCLER ZZ TOP
  Notoricky známé písničky ještě známější dvojice v revivalovém 

podání. www.bandzone.cz/zztoprecycler72376

MUŠLE – ŠANOVSKÝ PARK
Sobota 28. 5.
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 festivalů. 

 http://www.konzervatorteplice.cz/skolni_bigband 
15:30 DALLAMVILÁG – CSALLÓKÖZ
 Maďarská hudební skupina 
17:00 PŘÍVORANKA
  Malá dechovka, která kromě klasického dechovkového 

repertoáru zařazuje skladby 60tých - 80tých let.
 http://www.privory.cz/index.php/privoranka 
18:30 LOUNSKÁ 13 
  Malý dechový orchestr, který má za sebou plodnou spolupráci 

s československým rozhlasem a se zpěváky jako je J. Zíma, Z. 
Kohoutová a další.  http://www.lounska13.cz 

20:00 JOSEF ZÍMA A ORCHESTR JIŘÍHO SLÁDKA 
  Josef Zíma, legendární zpěvák české dechovky, je dodnes 

aktivním muzikantem, který stále příležitostně koncertuje.
  https://www.youtube.com/watch?v=B2DPWA5ORmY&list=PL

YDSJ0yT1n6uCu_142VPYVtc4G7q6JKKS 

Neděle 29. 5. 
11:00 ZUŠ ŽATEC  http://zuszatec.cz/
12:30 GAUDEAMUS – ZUŠ TEPLICE
  Orchestr ZUŠ Teplice, se pod vedením Bc. MARTINA ŘÍHOVSKÉHO 

zaměřuje především na interpretaci populární, muzikálové, 
filmové, jazzové i swingové hudby. Mladí muzikanti seznamují 
sebe, ale i své okolí s hrou na nejrůznější hudební nástroje 
a učí se vnímat hudbu jako umělecký prostředek, na kterém se 
mohou aktivně podílet. Uměleckým dipl. um., dlouholetý člen 
orchestru Severočeského divadla v Ústí nad Labem.

  Více zde: http://orchestr-zusteplice.webnode.cz/o-nas/ 
 http://www.zusteplice.cz/smiseny-orchestr/
14:00 REVIVAL SWING BAND PRAHA
  Orchestr s dlouhou tradicí, věnující se prezentaci tradičního 

jazzu a swingu, který pobaví široké věkové spektrum 
posluchačů. www.revivalswingband.com

15:30 HELIGONKÁŘI Z PODŘIPSKA 
  V jejich repertoáru najdete většinu lidových písní, které se 

prostě zpívaly, zpívají a doufejme, že budou zpívat.
 www.heligonkari.com 
17:00 STRÁNÍCI 
  Folk z Krušných hor - litvínovská folková kapela, která si 

v minulosti zahrála např. s Mikim Ryvolou, s Pavlem Žalmanem 
Lohonkou, s Nezmary, atd.  http://www.stranici.cz

18:30 KRUŠNOHORSKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
  Vystupuje v jednoduchých krojích vycházejících z tradic 

podkrušnohorského regionu. Hraje písně z Chodska, Prácheňska, 
Pošumaví, ale též z našeho kraje. http://www.kdm-most.cz 

20:00 NAĎA URBÁNKOVÁ A BOKOMARA 
  Pětinásobná zlatá slavice zpívá v doprovodu Luboše Javůrka 

a jeho Bokomary. Toto spojení se stalo hvězdami největších 
festivalů a ohlas u publika je až překvapivě skvělý.

 http://www.nada-urbankova.cz, http://www.bokomara.cz



52. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU LUDWIGA VAN BEETHOVENA 2016
Pod záštitou primátora statutárního města Teplice Jaroslava Kubery a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka    

FESTIVALOVÉ KONCERTY V TEPLICÍCH:
od 17. 3. 2016

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

26. 5. 2016 19:00 TEPLICE James Bond Music a světové muzikály ZAHAJOVACÍ KONCERT
čtvrtek Dům kultury Debbie Gravitte, Capathia Jenkins, Hugh Panaro (USA) M. Norman, S. Barri, M. Hamlisch, D. Arnold, A. Adkins

380 Kč sólisté Broadway Theatres New York L. Schifrin, P. F. Sloan, T. Newman, F. Ebb, J. Cain
Severočeská filharmonie Teplice P. McCartney, P. Epworth, G. Gershwin, J. Kander
dirigent: Randall Craig Fleischer (USA) D. Parton, A. L. Webber, B. Andersson, B. Ulvaeus aj.

28. 5. 2016 16:00 JIMLÍN Ensemble 18+ A. Vivaldi: Koncert F dur, Sinfonia in d, L'inverno
sobota Nový Hrad Vilém Veverka - hoboj J. S. Bach: Koncert F dur, Koncert d moll

120 Kč koncert ve spolupráci s Novým Hradem Jimlín T. Albinoni: Sinfonia I a cinque in G 

30. 5. 2016 19:30 TEPLICE Škampovo kvarteto J. Haydn: Smyčcový kvartet d moll, op. 103
pondělí Zahradní dům Emilio Aversano - klavír (Itálie) L. van Beethoven: Smyčcový kvartet B dur, op. 18/6

120 Kč koncert ve spolupráci s Domem kultury Teplice L. Janáček: Klavírní kvintet č. 1

1. 6. 2016 19:00 CHOMUTOV Pražské dechové okteto G. Rossini: Tancredi, předehra z opery
středa Kostel sv. Ignáce Vladislav Borovka, Lukáš Pavlíček - hoboje G. Rossini: Italka v Alžíru, předehra z opery

100 Kč Kateřina Váchová, Aleš Hustoles - klarinety M. Hybler: Zatmění mysli, op. 18
Pavel Langpaul, Libor Soukal - fagoty W. A. Mozart: Serenáda Es dur, KV 375
Jiří Špaček, Jan Musil - lesní rohy

2. 6. 2016 19:00 MOST Edita Adlerová - mezzosoprán G. B. Pergolesi, J. S. Bach, G. Fauré, V. Bellini
čtvrtek Kostel Nanebevzetí P. Marie Anna Hlavenková - soprán W. A. Mozart, L. Janáček, G. Caccini, C. Franck 

120 Kč Augustin Kužela - klavír C. Debussy, F. Schubert, C. Saint-Saëns

4. 6. 2016 17:00 TEPLICE Vivat konzervatoř - 45 let Konzervatoře v Teplicích J. Strauss, A. Dvořák  
sobota Dům kultury Teplice Symfonický orchestr Konzervatoře v Teplicích G. Puccini J. Pastorius, J. Kopáček

100 Kč dirigenti: Jan Valta, Marek Štryncl, Jiří Knotte
All Stars Big Band, řídí Tomáš Čistecký

5. 6. 2016 16:00 OSEK Duo Soloneo A. Vivaldi, N. Paganini, M. Giuliani
neděle Klášter Alexej Bělousov - kytara (Izrael) M. Castelnuovo-Tedesco

120 Kč Jekatěrina Maťušenková - flétna (Rusko)

6. 6. 2016 19:00 TEPLICE Martinů Voices Hudba německého romantismu
pondělí Zahradní dům sbormistr: Lukáš Vasilek J. Brahms, R. Wagner, G. Mahler

120 Kč

8. 6. 2016 19:00 TEPLICE Sarm Kim - housle (Jižní Korea) W. A. Mozart: Sonáta pro housle, K. 301
středa Zahradní dům Václav Krahulík - klavír H. Wieniawski: Fantaisie brillante „Faust“, op. 20

120 Kč koncert ve spolupráci s Domem kultury Teplice C. Franck: Sonáta pro housle A dur

9. 6. 2016 19:00 TEPLICE Severočeská filharmonie Teplice Ch. W. Gluck: Ifigenie v Aulidě, předehra
čtvrtek Dům kultury Teplice sólisté: Elisabeth Marasch - housle J. Brahms: Dvojkoncert pro housle a violoncello

160 Kč Sophia Marie Garbe - violoncello L. van Beethoven: Symfonie č. 8 F dur, op. 93
dirigenti: Dominik Beykirch, André Callegaro
Marie Jacquot, Johannes Braun, Gábor Hontvári
koncert ve spolupráci s Musikhochschule Franz Liszt Weimar

10. 6. 2016 19:00 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Lubomír Brabec - kytara Kytara v čase staletí
pátek Zámek sólový recitál J. Dowland, I. Jelínek, L. S. Weiss, F. Sor

100 Kč I. Albéniz, J. Turina, F. Tárrega, B. Terzi

11. 6. 2016 19:00 LITOMĚŘICE Czech Ensemble Baroque Pocta českému baroku
sobota Bývalý Jezuitský kostel dirigent: Roman Válek J. A. N. Brosmann: Vesperae solemnes in C

120 Kč koncert ve spolupráci se Severočeskou galerií Litoměřice A. Mašát: Missa S: Attalae Abbat, Te Deum

12. 6. 2016 17:00 TEREZÍN Severočeská filharmonie Teplice J. S. Bach: Koncert pro housle a moll
neděle Kostel Vzkříšení Páně Valerio Scarano - housle, Barbora Polášková - soprán L. van Beethoven: Symfonie č. 8 F dur, op. 93

vstup volný dirigent: Alfonso Scarano E. Schulhoff: Symfonie Menschheit, op. 28
koncert ve spolupráci s Festivalem zakázané hudby Terezín

13. 6. 2016 19:00 TEPLICE Dvořákovo klavírní kvarteto L. van Beethoven: Klavírní kvartet Es dur, op. 16
pondělí Zahradní dům Slávka Vernerová - klavír, Jana Vonášková - housle G. Mahler: Klavírní kvartet a moll (fragment)

120 Kč Petr Verner - viola, Jan Žďánský - violoncello A. Dvořák: Klavírní kvartet č. 2, D dur, op. 87
koncert ve spolupráci s Domem kultury Teplice

15. 6. 2016 19:00 VELKÉ BŘEZNO Jiří Bárta - violoncello N. Miaskovskij: Sonáta č. 2, op. 81 
středa Zámek Terezie Fialová - klavír L. van Beethoven: Sonáta č. 5 D dur, op.102/2 

160 Kč S. Rachmaninov: Sonáta g moll, op. 19 

16. 6. 2016 19:00 DĚČÍN Plzeňská filharmonie J. Sibelius: Finlandia
čtvrtek Městské divadlo Marie Al-Ashhabová - klavír E. Grieg: Koncert pro klavír a moll

200 Kč dirigent: Charles Olivieri-Munroe J. Sibelius: Symfonie č. 2 D dur, op. 43

19. 6. 2016 16:00 OSEK Praga Camerata A. Vivaldi: Koncert pro smyčce C dur, RV 114 
neděle Klášter Sooji Kim - housle F. Schubert: Ouverture c moll, D. 8

120 Kč umělecký vedoucí: Pavel Hůla J. Haydn: Koncert pro housle č. 1 C dur
F. Mendelsshon-Bartholdy: Symfonie č. 9 C dur

20. 6. 2016 19:00 TEPLICE Collegium Marianum V. J. Tomášek, R. Führer, V. J. Veit
pondělí Kostel sv. Jana Křtitele Alena Hellerová - soprán, Kamila Metalová - alt J. W. Kalliwoda, A. Jelen

120 Kč Vojtěch Semerád - tenor, Martin Vacula - bas J. Wolfram: Requiem
Tomáš Spurný - varhany

23. 6. 2016 19:00 TEPLICE Štefan Margita - tenor ZÁVĚREČNÝ KONCERT
čtvrtek Dům kultury Severočeská filharmonie Teplice G. Gershwin, F. Cilea

380 Kč dirigent: Alfonso Scarano A. Lara, R. Cocciante

Oficiální partneři festivalu Festival podporují Prodej a rezervace vstupenek

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

9. května v 16.30 hodin - DDM Teplice
 AKADEMIE DDM
12. května v 19.00 hodin
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
18. května v 19.00 hodin
 HUDBA Z CELÉHO SVĚTA
19. května v 19.00 hodin
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
 Absolventský koncert Konzervatoře.
23. května v 18.00 hodin 
 NECHOĎTE DNES BRZY SPÁT aneb
 ŠANSONOVÁNÍ V ZAHRADNÍM DOMĚ 
26. května v 19.00 hodin
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
 ZAHAJOVACÍ KONCERT HUDEBNÍHO
 FESTIVALU L. VAN BEETHOVENA 2016
30. května v 19.30 hodin -  Zahradní dům 
 ŠKAMPOVO KVARTETO
28. a 29. května
 862. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY

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

11. května v 19.00 hodin 
 MICHAL HRŮZA s kapelou 
12. a 13. května v 10.00 a 18.00 hodin
 Herecké studio Domu kultury Teplice
 NOC NA KARLŠTEJNĚ
16. května v 19.00 hodin
 KONCERT VOKÁLNÍHO SESKUPENÍ 4TET
20. května v 19.00 hodin
 HLAVA V PÍSKU
 Komedie o milostném příběhu.
25. května v 16.00 hodin
 TANČÍME S WINDIBANDEM

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

9. a 11. května v 17.30 hodin
10. května v 15.00 a 17.30 hodin
 TEORIE TYGRA 
9. května ve 20.00 hodin
 TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP ANEB
 MANUÁL NA ZÁCHRANU SVĚTA 
10. května ve 20.00 hodin
 TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU 
11. května ve 20.00 hodin
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
 KLUK VE SVĚTĚ PŘÍŠER
12.-13. května v 15.30 hodin
14. května ve 13.30 a 15.30 hodin
15. května v 10.00, 13.30 a 15.30 hodin
 ANGRY BIRDS VE FILMU
12.-13. května v 17.30 hodin
 SOUSEDI 2 
12.-15. května ve 20.00 hodin
 JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 
14.-15. května v 17.30 hodin
 JAK PŘEŽÍT SINGLE
16.-18. května v 17.30 hodin
 JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY 
17. května v 15.00 hodin
 FILMOVÉ ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY
 LÍDA BAAROVÁ
16.-17. května ve 20.00 hodin
 POLEDNICE
18. května ve 20.00 hodin
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
 NEBE A LED 
19.-22. května v 17.30 hodin
 SVÁTEK MATEK 
19.-22. května ve 20.00 hodin
 X-MEN: APOKALYPSA
20.-22. května v 15.30 hodin
 ANGRY BIRDS VE FILMU
21.-22. května ve 13.30 hodin
 PAT A MAT VE FILMU 
22. května v 10.00 hodin
 ROBINSON CRUSOE: 
 NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK
23. května v 15.00 hodin
 FILMOVÉ ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY

TEPLICE  JÁ, OLGA HEPNAROVÁ 
23.-25. května v 17.00 hodin
 CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 
 Akční / Dobrodružný / Sci-Fi. USA. 
23.-25. května ve 20.00 hodin 
 JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK 
25. května ve 20.00 hodin
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
 LÍZA, LIŠČÍ VÍLA 
26.-27. května v 15.30 hodin
30.-31. května a 1. června v 17.30 hodin
 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
26.-27. května v 17.30 hodin
 MAGGIE MÁ PLÁN 
30.-31. května ve 20.00 hodin
 DEADPOOL 
31. května v 15.00 hodin
 FILMOVÉ ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY
 CAROL 
1. května ve 20.00 hodin
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
 MUSTANG MUSTANG
3. června ve 20.00 hodin
 IGGY POP – LIVE IN BASEL 2015

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

VÝSTAVY
6.-23. května - foyer
 15 LET ÚSTECKÉHO KRAJE
6. května - 30. října - jízdárna
 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY
 ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ 
do 29. května - I., II. a III. výstavní místnost
 VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ
 A STUDENTŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
 ŠKOLY TEPLICE
21. května v 16.00 hodin - rokokový sál 
 PĚVECKÝ RECITÁL 
 PETRY VACKOVÉ – SOPRÁN

EXPONÁT MĚSÍCE KVĚTNA
 HISTORICKÉ POHLEDY TEPLICKÝCH 
 RESTAURACÍ, KAVÁREN A HOTELŮ

24. května v 17 hodin - přednášková místnost
 PŘEDNÁŠKA ZAJÍMAVOSTI 
 Z ETNOGRAFICKÉHO DEPOZITÁŘE
27. května 15-17 hodin
 DĚTSKÉ MUZEJNÍ ODPOLEDNE 

27. května 19.00-23.30 hodin
 XII. TEPLICKÁ MUZEJNÍ NOC
 „OBRAZY ZE ŽIVOTA KARLA IV.“

ROMÁNSKÁ EXPOZICE
 PO STOPÁCH ZANIKLÉHO KLÁŠTERA
 

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM:

PLANETÁRIUM:
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI 
11. května v 19.00 hodin
 KVĚTNOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
15. května ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
15. května v 19.00 hodin
 KVĚTNOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
18. května v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + 25 LET HUBBLEOVA
 VESMÍRNÉHO DALEKOHLEDU
22. května ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
22. května v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + HVĚZDNÝ VESMÍR
25. května v 19.00 hodin
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ
29. května ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
29. května v 19.00 hodin
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ

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

MĚSTSKÉ DIVADLO
15. května v 15.00 hodin
 ŽENICH V KUFRU aneb cesta do země víl 
19. května v 19.00 hodin
 LIGA PROTI NEVĚŘE 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
17. května v 8.30 hodin
 VÝTVARKA ZA ŠKOLOU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
9. května 9-12 a 13-16 hodin 
 BURZA KNIH
11. května od 17 hodin
 „Čaj o páté“ - BYLINKY
16.-18. května v 8.30, 9.30 a 10.30 hodin
  SETKÁNÍ SE VČELAŘEM
25. května od 15.30 hodin
 ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ
26. května od 17 hodin
 „Čaj o páté“ - RODOKMENY
květen - červen 
 RENATA MENCLOVÁ

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
od 26. května 2016.
 VÝTVARKA ZA ŠKOLOU

DIGITÁLNÍ KINO
13. května v 17.30 hodin
 JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY 
13. května ve 20.00 hodin
 HARDCORE HENRY 
14. května v 15.00 hodin
 ANGRY BIRDS VE FILMU 
14. května v 17.30 hodin
 JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
14. května ve 20.00 hodin
 CAPTAIN AMERIKA: OBČANSKÁ VÁLKA 
20. května v 17.30 hodin
 SOUSEDI 2
20. května ve 20.00 hodin
 X-MEN: APOKALYPSA 
21. května v 17.30 hodin
 KNIHA DŽUNGLÍ
21. května ve 20.00 hodin
 CAPTAIN AMERIKA: OBČANSKÁ VÁLKA
22. května v 15.00 hodin
 ANGRY BIRDS VE FILMU 
27. května v 17.30 hodin
 JAK PŘEŽÍT SINGLE 
27. května ve 20.00 hodin
 CAPTAIN AMERIKA: OBČANSKÁ VÁLKA
28. května v 17.30 hodin
 NIKDY NEJSME SAMI 
28. května ve 20.00 hodin
 X-MEN: APOKALYPSA 
29. května v 15.00 hodin
 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ A ZA ZRCADLEM 

která se koná ve dnech 18. a 19. června 2016

BÍLINA
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KULTURNÍ CENTRUM
12. května v 19.00 hodin - kino Lípa 
 MILAN DROBNÝ & PETR ZNAMENÁČEK
14. května v 18.00 hodin - Státní zámek
 CASANOVA NEBO TRAUTZL?!
 Jednoaktová komická opera.
17. května v 17.00 hodin - Dům kultury
 TANEČNÍ PODVEČER 
 S PICHLOVANKOU 
24.-25. května v 9:00, 9:30, 10:00 a 10:30 hodin
 POHÁDKOVÁ ZÁMECKÁ ZAHRADA
 Vystupuje Divadlo M pro děti z MŠ a ZŠ.

KINO 
10. května v 19.00 hodin
 CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
11. května v 19.00 hodin
 O KUŘATECH A LIDECH FILMOVÝ KLUB
13. května v 19.00 hodin
 SOUSEDI 2 
15. května v 19.00 hodin
 BATMAN VS. SUPERMAN: 
 ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
17.-18. května v 19.00 hodin
 JAK PŘEŽÍT SINGLE
19.-20. května v 19.00 hodin
 X-MEN: APOKALYPSA 
22. května v 19.00 hodin
 X-MEN: APOKALYPSA 
24.-25. května v 19.00 hodin
 NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE
26. května v 10.00 hodin
 TEORIE TYGRA BIOSENIO 
26. května v 19.00 hodin
 CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 
27. května v 19.00 hodin
 JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY 
29. května v 19.00 hodin
 TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP ANEB 
 MANUÁL NA ZÁCHRANU SVĚTA 
31. května v 19.00 hodin 
 JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
22. května v 15.00 hodin
 ANGRY BIRDS VE FILMU
29. května v 15.00 hodin
 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
OPERY A BALETU

Masarykova 3, Ústí nad Labem
10. května v 19.00 hodin
 POLOVECKÉ TANCE
 ŠEHEREZÁDA
13. května v 18.00 hodin
 KONCERT K 50. VÝROČÍ
 ÚSTECKÉHO DĚTSKÉHO SBORU UJEP
14. května ve 14.00 hodin
 TANEC, TANEC 2016
15. května v 17.00 hodin
 MÁJOVÝ KONCERT
17. května v 19.00 hodin
 BYT NA INZERÁT
19. května v 19.00 hodin
 NÁRODNÍ FESTIVAL
 NEPROFESIONÁLNÍCH KOMORNÍCH
 A SYMFONICKÝCH TĚLES
20. května v 10.00 hodin
 DIDO A AENEAS
22. května v 15.00 hodin
 BROUČCI
24. května v 19.00 hodin
 GIUDITTA
25. května v 18.00 hodin
 SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

KULTURNÍ STŘEDISKO
Informace o programech na www.ksul.cz 

10. května ve 20.00 hodin - Národní dům
 BLUES CARAVAN 2016 - BLUE SISTERS

DUCHCOV

12. května v 19.00 hodin - Národní dům
 RADŮZA - s kapelou
14. května v 9.00 hodin - Národní dům
 ČESKÝ VIDEOSALON
 Krajské kolo Národní soutěže. 
16. května ve 21.00 hodin - Letní kino
 FILMOVÝ FESTIVAL 
 - V RÁMCI PROJEKTU KU-LE
 HANEBNÍ PANCHARTI
17. května v 19.00 hodin - Dům kultury - kino
 „ZA ÚPLŇKU“
 Divadelní představení.
18. května ve 20.00 hodin - Národní dům
 LÁĎA KŘÍŽEK
21. května v 15.00 hodin - Dům kultury - kino
 Já JůTuber LIVE
  První živá SHOW s JůTubery na světě. 
21. května ve 20.00 hodin - Národní dům
 STOLETÁ DISKOTÉKA HAŠKA & DOSTÁLA
24. května ve 20.00 hodin - Národní dům
 JAN KOŘÍNEK A NAJPONK KVINTET
 Nový projekt špičkových muzikantů!
25. května v 18.00 hodin - Dům kultury
 ŠLÁGR BAND
 Jedinečný koncert.
25. května ve 20.00 hodin - Národní dům
 TODD WOLFE BAND (USA)
 Bluesrockový Todd Wolfe.
27. května ve 20.00 hodin - Dům kultury
 LADIES NIGHT 
 Vstup jen pro ženy 18+.
27. května ve 20.00 hodin - hrad Střekov
 NOC NA KARLŠTEJNĚ
 Komediální muzikál.

KINO KOSMOS
 Obránců míru 2629, 434 01 Most 

POHÁDKY V KINĚ KNIHOVNA
14. května v 10.00 hodin
 MÍČEK FLÍČEK
21. května v 10.00 hodin

 KAMARÁDI Z TELEVIZE 2. 
28. května v 10.00 hodin
 HÁDANKY ZA BONBON

PROMÍTÁNÍ nejen PRO SENIORY
10. května ve 14.00 hodin - Kosmos Maxi
 TEORIE TYGRA

PROMÍTÁNÍ PRO MAMINKY (TATÍNKY) 
S DĚTMI
17. května v 9.30 hodin - Kosmos Maxi
 ROBINSON CRUSOE: 
 NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK

VELKÝ SÁL MAXI
9.-11. května v 17.30 hodin
 JAK PŘEŽÍT SINGLE
9. května ve 20.00 hodin
 TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP
 ANEB MANUÁL NA ZÁCHRANU SVĚTA
10. května ve 20.00 hodin
 ČISTIČ
11. května ve 20.00 hodin
 SMRTELNÉ HISTORKY
12.-18. května v 17.30, 14.-15. května v 15.00 h.
 ANGRY BIRDS VE FILMU
12.-15. května ve 20.00 hodin
 SOUSEDI 2
16.-18. května ve 20.00 hodin
 JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
19.-22. května v 17.30 hodin
 NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE
19.-25. května ve 20.00 hodin
 X-MEN: APOKALYPSA
21.-22. května v 15.00 hodin
 KNIHA DŽUNGLÍ
23.-25. května v 17.30 hodin
 SVÁTEK MATEK
26.-29. května v 17.30 hodin
28.-29. května v 15.00 hodin
 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
26.-29. května ve 20.00 hodin
 TAJEMSTVÍ POUZE SLUŽEBNÍ
30. května - 1. června v 17.30 hodin
 MAGGIE MÁ PLÁN

30. května - 1. června ve 20.00 hodin
 IGGY POP – LIVE IN BASEL 2015

MALÝ SÁL MIDI
5.-11. května v 19.00 hodin
 JAMES WHITE
12.-15. května v 19.00 hodin
 VOJTĚCH
16.-18. května v 19.00 hodin
 V PAPRSCÍCH SLUNCE
19.-25. května v 19.00 hodin
 VE SKLEPĚ
26. května - 1. června v 19.00 hodin
 MUSTANG

MĚSTSKÉ DIVADLO
VELKÁ SCÉNA
10. května v 19.00 hodin
 CABARET 
 Slavný americký muzikál.
15. květnav 19.00 hodin
 HOREČKA NEDĚLNÍ NOCI
 Benefiční muzikálový galavečer.
17. května v 19.00 hodin
 BALADA PRO BANDITU
 Živě hraný i zpívaný muzikál.
18. května v 19.00 hodin
 VYSAVAČ
  Bohumil Klepl v jedinečné komediální 

ONE MAN SHOW.
24. května v 19.00 hodin
 HABAĎÚRA
 Příležitost pořádně se zasmát.
25. května v 19.00 hodin
 GOLEM
27. května v 19.30 hodin
 SATURNIN
 Svěží i bláznivý anglický humor.
30. května v 19.00 hodin
 BLBEC K VEČEŘI 
  Smějeme se pitomcům do té chvíle, než 

zjistíme, že jsou nám podobní.
31. května v 17.00 hodin
 SATURNIN 

KOMORNÍ SCÉNA
23. května v 19.00 hodin
 PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM 
 Lehce mysteriózní příběh.

MALÁ SCÉNA
22. května v 18.00 hodin
 KLEVETĚNÍ II.
 Oblíbený pořad Reginy Razovové.

VÝSTAVA VE FOYERU 
do 27. června 2016
 OBRAZY INTIMITA

11. května od 19 hodin
velký sál Domu kultury Krupka - Olympie
 MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
 Bláznivá komedie.
14. května od 14 hodin
prostory parku Herty Lindnerové
 OSLAVA VÝROČÍ 10. let společnosti 
 KNAUF INSULATION
16. května od 16.30 hodin
velký sál Domu kultury Krupka - Olympie
 KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ
19. května od 19 hodin
velký sál Domu kultury Krupka - Olympie
 ODJEZD NEJISTÝ
 Humorná komedie.
Každou neděli od 15.30 hodin
Restaurace Na Střelnici
 „SOUSEDSKÁ ODPOLEDNE“
 Taneční odpoledne pro starší generaci.
26. května od 18 h., Restaurace Na Střelnici
 TANEČNÍ VEČER PRO DOSPĚLÉ

KINO KRUPKA
23. května v 17.30 hodin
 MUZIKÁL aneb Cesty ke štěstí

Každou neděli od 15 do 20 hodin:
Kulturní dům MLÝN v Krupce - Unčíně
 NEDĚLNÍ ZÁBAVY S KRUŠNOHORKOU!

ÚSTÍ NAD LABEM

MOST

KRUPKA
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Předseda představenstva Kraj-
ské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák 
uvedl, že modernizace dětské re-
habilitace navázala na první etapu 
rekonstrukce dětského pavilonu, 
která proběhla v ústecké Masary-
kově nemocnici v  loňském roce. 
„Rekonstrukci dětské rehabilitace 
jsme rozdělili do dvou etap. V prv-
ní etapě jsme zrekonstruovali lé-

plánujeme také rozšíření budovy 
o  jedno patro, ve kterém by nově 
vznikly administrativní prostory 
zdravotnického personálu včetně 
zasedací místnosti, spisovny, skla-
dových prostor, kuchyňky, hygi-
enických zařízení a  komunikační 

prostory, čímž se nám uvolní stá-
vající prostory pro další zlepšení 
prostředí pro poskytování zdra-
votní péče,“ dodal předseda před-
stavenstva Krajské 
zdravotní, a.s.

Celkové nákla-
dy na  rekonstrukci 
dětské rehabilitace 
ústecké Masaryko-
vy nemocnice a při-
lehlých prostor pře-
sáhly 1,8 milionu 
Kč. „Rekonstrukční 
práce včetně vybavení prostor 
novým zařízením, provedeným 
v  moderním vzhledu odpovídají-
címu požadavkům a  standardům 
doby, byly hrazeny výhradně ze 
zdrojů Krajské zdravotní. Další 
plánované investice pak opět po-
čítají jak se zdroji od  Ústeckého 
kraje, tak se zdroji dotačními,“ 
doplnil Ing.  Petr Fiala, generální 
ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Ředitel zdravotní péče Masary-

Krajská zdravotní
má v ústecké Masarykově nemocnici

moderní dětskou rehabilitaci

Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v modernizaci prostor 
dětského pavilonu ústecké Masarykovy nemocnice, a 

to dětskou rehabilitací. Jedná se o regionální zdravotnické 
pracoviště, kde se léčí malí pacienti nejen z Ústí nad Labem. 
Rekonstrukční práce proběhly v tomto rozsahu po více než 
dvaceti letech, tedy poprvé od doby výstavby tohoto komple-
xu. Nové uspořádání prostor nabízí lepší zázemí jak pro fy-
zioterapii, tak ergoterapii.

kovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
o. z., MUDr. Josef Liehne řekl, že 
letošní rok je rokem významného 
rozvoje rehabilitačního oddělení. 

„Po uvedení do pro-
vozu přístroje pro 
roboticky asisto-
vaný nácvik chů-
ze dnes otevíráme 
zrekonstruované 
rozšířené prostory 
dětské rehabilitace. 
Před dokončením je 
projekt na  vytvoře-

ní nové stanice rehabilitačního od-
dělení v pavilonu T, čímž Krajská 
zdravotní, potažmo Masarykova 
nemocnice, získá dalších 25 lůžek 
a bude tak moci navýšením reha-
bilitačních lůžek lépe zabezpečit 
návaznou péči pro pacienty léčící 
se v našem Komplexním cerebro-
vaskulárním centru, traumacent-
ru a po ortopedických operacích,“ 
uvedl MUDr. Josef Liehne.

Primář Rehabilitačního odděle-
ní Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z. MUDr.  Pavel Maršálek 
k novým prostorám dětské rehabi-
litace uvedl, že za vyzdvihnutí stojí 
nové ambulance pro ergoterapii. 
„Zlepšilo se hlavně prostředí pro 
děti, které je více podobné domá-
címu, což u malých pacientů navo-
zuje větší pocit bezpečí. Výhodou 
také je, že prostory dětské rehabili-
tace jsou ve stejném pavilonu jako 
ostatní dětská oddělení ústecké 
Masarykovy nemocnice,“ pochva-
loval si MUDr. Pavel Maršálek.

Krajská zdravotní, a. s.

kařské pokoje a ambulance. V dru-
hé etapě jsme zrekonstruovali 
prostory pro ambulantní pacienty. 
Obě etapy na sebe navazovaly, aby 
se stavební práce co nejméně do-
tkly provozu dětského pavilonu,“ 
řekl Ing.  Jiří Novák. „Nejde však 
o poslední investici v rámci rekon-
strukce dětského pavilonu ústecké 
Masarykovy nemocnice. Zamýš-
líme zateplení celé budovy včetně 
výměny oken a dveří, které dosud 
nebyly vyměněny v  rámci dílčích 
rekonstrukcí, kterou je například 
ta právě ukončená. V  rámci další 
modernizace dětského pavilonu 



Unikátní přírodní areál leží nedaleko 
centra Chomutova a je snadno 
dostupný pro chodce, cyklisty 
i motoristy. Rozlohou největší česká 
zoologická zahrada se specializací 
na chov zvířat Eurasie a primitivních 
plemen domácích zvířat je skutečnou 
oázou klidu v centru města. Hlavní 
návštěvnickou sezónu zahájil 
chomutovský zoopark v letošním roce 
již po 41. Kromě příjemné procházky 
a prohlídky prostorných expozic 
s více než 160 druhy zvířat mohou 
návštěvníci využít pestrou nabídku 
služeb. K dispozici je Safari expres 
na projížďky do třicetihektarového 
Eurosafari, zoovláček Lokálka 
Amálka, Pony rodeo s nabídkou 
projížďky na ponících a koních, 
Dětská ZOO, lanové centrum, síť 
kiosků s občerstvením a dvě stylové 
restaurace. Součástí prohlídkového 
okruhu je i skanzen Stará Ves, 
kde v pravidelných časech čeká 
na milovníky historie průvodce 
a jezdecký areál s nabídkou 
rekreačních vyjížděk na koních. 
Otevřeno je 365 dní v roce vždy 
od 9:00 hodin a v areálu mohou 
návštěvníci zůstat do setmění 
i po uzavření vstupních pokladen. 
Zoopark připravuje i řadu akcí pro děti 
a dospělé, stačí si jen vybrat na
www.zoopark.cz. 

4. 6. 2016 Den dětí PZOO       

20. – 26. 6. 2016 Pálení dřevěného uhlí v milíři
+ doprovodný program PZOO, Stará Ves

12., 13., 19., 20. 8. 2016 Pohádkové safari PZOO

Zoopark Chomutov

- vaše oáza klidu



Vážení luštitelé, i tento měsíc jsme vybrali tři úspěšné luštitele, kteří zaslali správnou 
tajenku a získávají poukaz ve výši 100,- Kč na využití služeb Novodobé sanitky. Jsou 
to: J. Větrovcová, Teplice; J. Pipišková, Osek; J. Antoš, Teplice. Novodobá sanitka nabízí 
transport všem, co nemají nárok na  sanitku, ale také na  rehabilitace, do  lázní nebo 
za kulturou.

V tomto vydání můžete získat vstupenku do zoologické zahrady v Ústí nad Labem, 
která je v rámci jednodenního výletu snadno dostupná pro návštěvníky celého kraje. 
Rozkládá se na ploše 26 ha a nabízí všem příchozím zábavu, poučení, relaxaci i aktivní 
odpočinek. Najdete zde zástupce zvířat z celého světa, řada z nich patří mezi vzácné 
a  ohrožené druhy (orangutan bornejský, levhart mandžuský, žirafa Rothschildova, 

kabar pižmový, nosorožec tuponosý a  mnoho dalších.). Počet 
zvířat se pohybuje okolo 1.200 jedinců v cca 200 druzích. V zoo 
lze shlédnout i předváděcí akce jako je krmení tuleňů, orangutanů, surikat, malajských 
medvědů, dále cvičení slonů či jejich procházku po zoo. Návštěvníkům je k dispozici 
Zoovláček, který je přepravuje do  horní části zoo, v  areálu najdou řadu dětských 
hřišť či Venkovský dvorek s domestikovanými druhy zvířat. Více informací najdete 
na webu zoousti.cz.

Na  správné odpovědi se budeme těšit do  30. května 2016, odpovědi označte 
Luštíme se ZOO ÚSTÍ a posílejte na adresu Regio, U Císařských lázní 7, Teplice nebo 
mesicnik@iregio.cz, u svých odpovědí vždy uvádějte adresu a telefon.

Nejvýznamnější akcí měsíce května v Ústeckém kraji je bezesporu Zahájení lázeňské sezóny ve městě Teplice. Ovšem krom této, můžete se zúčastnit i mnoha dalších zajímavých akcí. Např. v Terezíně 
chystají 0-tý ročník netradiční sportovně kulturní události s názvem (tajenka 1,2), či po celý týden od 23. - 30.5. můžete na zámku v Ploskovicích s dětmi do 7 let navštívit oživené prohlídky zámecké 
instalace za doprovodu (tajenka 3). Milovníci klasické hudby by si neměli nechat ujít koncert s názvem „Pocta Paganinimu“, který se koná v podání Pavla (tajenka 4) v klášterním kostele v Oseku.

Luštíme se Zoologickou zahradou Ústí nad Labem

Tajenka z dubnového čísla: Nejen děti, ale i mnozí dospělí se těší každoročně na konec dubna, kdy se o tzv. filipojakubské noci pálí čarodějnice. Stejně jako v mnoha dalších městech a vesničkách, 
také v Dubí připravili, nejen pro své občany, na 30. dubna od 16.30 pálení čarodějnic, které bude zpestřeno vystoupením šermířů, hudební skupiny Kliďánko a dalších. Velkou zábavu můžete zažít 
také již o týden dříve, pokud navštívíte známou tradiční akci na Roudnicku. Koná se totiž oblíbená Řípská pouť. Po cestě domů nelitujte času, který věnujete zastávce v roudnické Galerii moderního 
umění. Jejím rodinným stříbrem je mj. 60 obrazů velkého českého malíře Antonína Slavíčka.
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Přístrojové formování postavy 
a boj proti celulitidě - VÝHODNÉ 

SEZÓNNÍ PERMANENTKY + dárek 
při zakoupení

(Ceny platné při zakoupení do  15. září 
2016)

Permanentka Bodyterm:
•  5 x Bodyterm za 1600 Kč (cena za 1 ošetře-

ní = 320 Kč /místo 500 Kč/)
 Bonus: čaj Egyptská hvězda života
•  10 x Bodyterm za 2500 Kč (cena za 1 ošet-

ření = 250 Kč /místo 500 Kč/)
 Bonus: kosmetický mandlový olej 100 ml

Permanentka Pneuven (přístrojová lym-
fodrenáž):
•  5x lymfodrenáž za  1800 Kč (1 ošetření = 

360 Kč /místo 600 Kč/)
 Bonus: čaj Egyptská hvězda života
•  10x lymfodrenáž 2900 Kč (1 ošetření = 

290 Kč /místo 600 Kč/)
 Bonus: kosmetický mandlový olej 100 ml

HAND SPA + P. SHINE – 40 minut 
intenzivní péče o ruce s ihned 

viditelným účinkem
(Akce prodloužena do konce května 2016)

Ozonová regenerační koupel rukou s fo-
toterapií (Ošetření rukou profesionálním 
přístrojem HAND SPA vč. přípravy jemným 

Více informací, novinky a aktuální slevové akce na: www.sanatoriumeuropa.eu

Aktuální akce a slevy
peelingem a následné péče speciálním kré-
mem.)
P-Shine manikúra („Japonská manikúra“ 
přírodní technika úpravy nehtů - dlouho-
dobý účinek, nenarušuje nehtové lůžko, 
prevence proti lámání a třepení nehtu, vy-
soký lesk nenáročný na údržbu.)
Celková doba ošetření: 40 min
AKČNÍ CENA: 350 Kč
(Naše běžná cena - 
Hand Spa: 250 Kč, P-Shine: 190 Kč)

JARNÍ A LETNÍ BONUS
PRO VAŠE NOHY:

PEDIKÚRA + SHELLAC za cenu 
pouze 340 Kč

(Duben – srpen 2016)
(Naše běžná cena – pedikúra: 200 Kč, 
shellac: 250 Kč)

THAJSKÉ MASÁŽE 
– sleva při zakoupení do konce 

května 2016
(Platnost poukazu 3 měsíce ode dne za-
koupení)

KLASICKÁ:
60 minut / 400 Kč (pův. cena 500 Kč)
90 minut / 650 Kč (pův. cena 750 Kč)
120 minut / 850 Kč (pův. cena 950 Kč)

OLEJOVÁ:
60 minut / 550 Kč (pův. cena 650 Kč)
90 minut / 850 Kč (pův. cena 950 Kč)
120 minut / 1150 Kč (pův. cena 1250 Kč)

KRÁLOVSKÁ:
90 minut / 1100 Kč (pův. cena 1250 Kč)
120 minut / 1300 Kč (pův. cena 1500 Kč)

MASÁŽ ZAD A ŠÍJE:
30 minut / 250 Kč (pův. cena 300 Kč)
60 minut / 400 Kč (pův. cena 500 Kč)

MASÁŽ NOHOU:
30 minut / 250 Kč (pův. cena 300 Kč)
60 minut / 400 Kč (pův. cena 500 Kč)

ZUBNÍ ORDINACE
Pro všechny nové klienty 50% sleva 
na dentální hygienu!

(pojišťovny: VZP ČR, ZP MV ČR)

KOSMETIKA 
– akce květen + červen

NOVINKA - Ošetření pro citlivou pleť
Ošetření pro citlivou pleť, rozšířené žilky 
okolo nosu, na tvářích, pod očima či v de-
koltu (odlíčení, čistící masáž, soft peeling, 
sérum pro daný typ pleti, masáž obličeje 
a dekoltu, krém pro daný typ pleti, okamži-
tě účinná maska pro zklidnění pleti)
Doba ošetření: 90 min
Zaváděcí cena: 420 Kč

SLEVA - Ošetření pro mladou problema-
tickou pleť
Ošetření zaměřené na  problematickou 
mastnou či aknózní pleť, reguluje produkci 
mazu a  účinně bojuje proti komedomům, 
nedokonalostem a zaníceným místům.
Doba ošetření: 45 min
Cena: 280 Kč (pův. cena: 380 Kč)

Sanatorium Europa

Pod Doubravkou 13, Teplice
Tel.: 603 501 306, 417 532 672
e-mail: info@sanatoriumeuropa.eu 

SanatoriumEuropa
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NÁBYTEK, HRAČKY-KOČÁRKY, ODĚVY, ELEKTRONIKA, HOBBY

Kancelářské
a komerční prostory
v Teplicích
Libor Wohlrab - tel.: 602 404 002

www.vyhodnereality.cz

2 - NÁBYTEK

• KOUPÍM konf. stolek, šedý nebo černý. Tel.: 776  224  686. 
(5201)
• PRODÁM sedací soupravu, zelený potah, zachovalá, 2 ks křesla 
+ trojsedačka, odvoz možno ihned, 1 800,- Kč. Tel.: 604 154 003. 
(5202)
• PRODÁM roh. sedací soupr., snadné rozlož. i slož., rozkl. úlož. 
prostor, dobrý stav, levně. Tel.: 702 662 576. (5203)
• KDO nabídne sed. soupr. rozkl. roh. v dobrém stavu za odvoz 
nebo levně. Tel.: 731 010 338 (jen TP). (5204)
• PRODÁM dřevěnou postýlku, matraci, polštář, deku, povlečení 
za 800,- Kč. Email: hanakap@gmail.com. (5205)
• PRODÁM sedací soupravu z mikropl. 3+1+1. V dobrém stavu. 
Barva šedomodrá. Cena 1 500,- Kč. Tel.: 721 771 991. (5206)
• PRODÁM velmi zachovalou rozkládací pohovku s  úložným 
prostorem (d. cca 205 cm) za 1 000,- Kč, nutno si zajistit vlastní 
odvoz. Tel.: 774 238 260. (5207)
• PRODÁM 2x dětskou postýlku SNIGLAR buk 60x120 cm + 
matrace SCARLETT Agáta kokos-molitan-kokos 120x60x11,5 cm 
+ kolečka s  brzdou, rošt postýlky je dobře odvětrávaný a  lze 
umístit do dvou různých výšek. Ve výborném stavu, po jednom 

dítěti! Cena 1 390,- Kč/1 ks postýlky vč. matrace, 2.600,- Kč/2 ks 
postýlek vč.matrací. Tel.: 602 414 755. (5208)
• NABÍZÍM plastovou červenou pevnou stoličku pro děti s pro-
tiskluzem, plocha sedu: 22x28cm a  v. 17,3 cm, 50,- Kč. Foto 
emailem. Email:chociska@gmail.com. (5209)

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• PRODÁM cestovní postýlku Chicco + skládací molitanová mat-
raci. Potah je pratelný. Vč. tašky pro přenášení. Cena 290,- Kč. 
Tel.: 602 414 755. (5301)
• PRODÁM krabici plyšáků, nové po  1 dítěti, 280,- Kč. Tel.: 
604 782 643. (5302)
• PRODÁM modrý hlub. kočárek i  sedačka, pěkný a  zachovalý, 
zn. Lux sport. Tel.: 722 544 294. (5303)
• PRODÁM nepoužitou legendární deskovou hru Osadníci 
z  Katanu (nevhodný dárek), PC 799,- Kč, nyní 700,- Kč. Tel.: 
604 748 802. (5304)
• PRODÁM dětské červené kolo s  blatníky určeno pro ty nej-
menší ve věku od 4-7 let. Kolo je vhodné pro výšku postavy 100-
125 cm. Krytý řetěz. Email: chociska@gmail.com. (5305)
 • PRODÁM krabici plyšáků, nové po  1 dítěti, 280,- Kč. Tel.: 
604 782 643. (5302)

4 - ODĚVY

• PRODÁM několik párů různých botiček a bačkůrek po jednom 
dítěti (klučičí) cca od 1 r. do 5 let. Zn.: velmi levně! Ozvěte se, po-
šleme foto a podrobné info emailem. Spěchá. Kostomlaty p. M. 
Tel.: 724 817 336. (5401)
• NABÍZÍM po dvojčátkách miminkách velmi hezkou i praktickou 
výbavičku, vel. od 0 do 6 měs., oblečení od bačkůrek po čepičky, 
levně dohodou, dobírka možná. Tel.: 737 816 462. (5402)
• UMBRO prodám černozelenou, novou teplákovou soupravu, 
vel. XXL, na rukávech 3 diamanty, PC 2 tis., nyní 1 500,- Kč. Tel.: 
775 109 598. (5403)
• PRODÁM velmi zachovalá trika, košile, bundu, oblek na štíhlé-
ho vysokého chlapce (193 cm), značkové. Tel.: 775 905 599 (MO). 
(5405)
• PRODÁM dívčí sáčko, tm. modré, na 13-14 let, PC 650,- Kč, nyní 
180,- Kč, ještě barva Royal, vel. 36, 90,- Kč. Tel.: 728  949  777. 
(5406)
• PRODÁM nové nenošené šaty ze salonu Moravec, společenské, 
dlouhé, černý šifon, vel. 38, PC 7 500,- Kč, nyní 2 400,- Kč, nevh. 
dárek. Tel.: 602 614 864. (5407)
• PRODÁM dětský a kojen. textil, vše nové, většinou české zboží, 

8 krabic, likvidace prodejny - nemoc, lukrat. cena, dohoda. Tel.: 
723 040 514. (5408)
• NABÍZÍM značk. oblečení (rifle, svetry, boty, trika aj.), 20-30,- 
Kč/ks, stěhování. Tel.: 607 237 250. (5404)

5 - ELEKTRONIKA

• PRODÁM BTV Thomson, úhl. 52 cm, 200,- Kč. Tel.: 604 382 478. 
(5501)
• PRODÁM novou, stále zabalenou TV LG LED, úhl. 106, HDMI, 
8 000,- Kč. Tel.: 603 160 735. (5502)

8 - HOBBY

• KOUPÍM staré hračky (autíčka na klíček, na kabel na setrvačník 
aj.), vojenské věci (vyznamenání, kordíky, uniformy aj.), hasičské 
věci, staré obrazy a hodiny. Tel.: 603 589 642. (5801)
• SBĚRATEL po dohodě vykoupí staré pánské náramkové hodin-
ky Prim i  jiné značky: Omega, Zenith, Glashüte Doxa aj. značky 
i nefunkční - dále kapesní hodinky - zlaté a stříbrné mince. Tel.: 
603 589 642 (přijedu, domluvíme se, platím na místě). (5802)
• PRODÁM golf. boty Ecco, vel. 40, levně. Tel.: 607  207  691. 
(5803)  (POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 26)

NÁBYTEK ODĚVY

ELEKTRONIKA

HOBBY

HRAČKY-KOČÁRKY
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Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m2 do 5 000 m2

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

11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM DB 2+kk v Dubí, ul. Koněvova, 3. p., velmi hezké 
klidné prostředí, dům má novou fasádu i okna, byt je část. 
zrekonstruovaný, cena 189 000,- Kč vč. přepisu. Tel.: 604 266 
176 (RK NEVOLAT!).
• PRODÁM byt v  Arbesově ul. 3+1+L, cena 380  000,- Kč, 
zájemci volejte na tel. č. 606 938 512. (51101)
• PRODÁM garsoniéru v TP, 110 000,- Kč. Tel.: 606 930 620. 
(51102)
• NABÍZÍM k  prodeji DB 1+kk, 40 m2, k  bytu naleží sklep. 
Výborná občan. dostupnost. Ihned k  nastěhování. Cena 
145 000,- Kč. Tel.: 733 323 569. (51103)
• PRODÁM byt 2+1 (předělaný na 3+1), SUNN 709 (slušný 
vchod), přízemí. Dům je kompl. nově zateplen s novými plas-
tovými okny. Energetická náročnost budovy: C, 250 000, - Kč 
(při rychlém jednání možná sleva). Tel.: 604 206 314. (51104)
• PRODÁM nebo pronajmu 1+1, TP - Trnovany, v  blízkosti 
Hotelová škola, MŠ a  ZŠ Edisonova. Dům je klidný a  udržo-
vaný. RK nevolat! Pro více info volejte tel. č.: 607  022  664. 
(51105)

novější koupelna se sprch. koutem, kuchyň s  plyn. deskou, 
dlažba, vytápění gamaty, ohřev vody el. bojlerem, okna plas-
tová, cena 240tis. Kč. Tel.: 776 228 913. (51112)
• PRODÁM 2x byt v OV 3+1, A. Jiráska, Tp, 1. p., 79 m2, v lá-
zeňské zóně, cena 2.1mil. Kč a 3+1, Mostecká, na rekonstruk-
ci, Tp, 3p, 80 m2, cena 1.25mil. Kč. Tel.: 776 228 913. (51113)
• PRODÁM DB 2+1 v Oseku, Hrdlovská ul., druhý panelák, 2. 
p. Tel.: 776 721 028. (51114)
 

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM DB v TP nebo Krupka za rozumnou cenu, možno 
i s dluhem, platím hotově.Tel.: 608 155 603. (51201)

• HLEDÁM pronájem 2+1 (2+0) s  trv. bydl., nájem vč. en. 
do 5 000,- Kč, možno i v RD u starších lidí (pomůžu s menším 
úklidem), jsem slušná, v část. ID, lokalita TP, Krupka, Proboš-
tov. Tel.: 604 322 868. (51307)

• NABÍZÍM dloudob. pronájmu 2+1, 50 m2 v  cihl. domě 
v  Novosedl. Sprch. kout, kuch. linka, vl. vytápění, pl. okna. 
Nájem 6  000,- Kč/měs. + služby, vratná kauce 10  000,- Kč. 
Tel.: 775 081 746 (majitel), jen slušným prac. lidem. (51308)
• PRONAJMU byt 3+kk ve  vile, v  podkroví v  klidné a  žá-
dané lokalitě na  Bílé cestě. Byt je po  celkové rekonstrukci. 
Nájem 7 500,- Kč + en. Kauce 10 000,- Kč. Nevolat RK. Tel.: 
774 708 222. (51309)
• HLEDÁM pronájem bytu 2+1, 3+1 v okolí Zámecké zahra-

dy, centru Teplic či Nová Ves - Březová. Do 7 - 9 tis. Kč i s en. 
Email: blankamol@centrum.cz. (51310)
• PRONAJMU byt 2+1 v Duchcově, Tyršova ul., 2. p., cihlo-
vá zástavba, dům po celkové rek., plast. okna, etáž. topení, 
nájem 3  700,- Kč + poplatky. Vrat. kauce dva nájmy. Tel.: 
602 341 826 nebo email: marus.123456@seznam.cz. (51311)
• NABÍZÍM k pronájmu nově vybudovaný luxusní byt ve vel-
kém RD (bývalý statek), v obci Lahišť, 88 m2, velmi prostorné 
2+1. Byt vybaven moderní kuch. linkou, sklokeram. sporá-
kem, dřevěné podlahy i dveře. Krásná koupelna s WC. Byt při-
praven k nastěhování. Vedle domu je večerka, MŠ, OÚ a pošta. 
V okolí krásné koupání: Velká Vápenka sloužící k rekreaci a ry-
bolovu. Do obce jezdí MHD v pravidelných intervalech smě-
rem na Teplice a Duchcov. Byt krásně situován, pokud máte 
rádi klid, doporučuji. Jednání o výši nájmu pouze osobně při 
prohlídce bytu. Tel.: 608 100 118. (51312)

14 - BYTY - VÝMĚNA

• VYMĚNÍM DB 2+1 v TP u Luny za 3+1 v TP + doplatím 90 
tis. Kč. Tel.: 721 141 669. (51401)
• VYMĚNÍM v  Praze byt 1+1, 54 m2 v  blízkosti metra 

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

T56011

www.elsen.cz
VÝKUP

NEMOVITOSTÍ
tel.: 774 555 876

T592019

T592026

Nabízíme levné
stěhování

a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel: 604 844 179

T5 90032

www.VykupujemeByty.cz
Výkupy ihned hotově, dluh nevadí!

info@vykupujemebyty.cz
Tel.: 776 228 913 T590031

POTŘEBUJETE
OPLOTIT POZEMEK?
využijte mimořádné jarní slevy

PLOTOVÉ  CENTRUM
U Vlečky1, UL Předlice

Tel: 604 351 718

T520037

BYTY PRODEJ

BYTY KOUPĚ

BYTY VÝMĚNA

• PRODÁM 3+1 v Trnovanech, ul. Havířská, 1. p., nízký ná-
jem, 275 tis. Kč. Tel.: 603 818 995. (51107)
• PRODÁM zařízený bezbariérový byt 2+kk, ul. Trnovanská, 
klidná část města v 7. p., bez balkonu, kompl. nová koupelna 
atd. Cena 480 tis. Kč. Tel.: 724 988 883. (51108)
• PRODÁM DB 1+1+sklep, 1. p., v Krupce u Teplic, ul. Kolláro-
va. Slušné (dolní) sídliště. Byt část. zařízen - jiná linka, sporák, 
lednice, pračka, sedačka, stolek, skříň. V bytě plov. podlahy, 
předsíň a  koupelna dlažba. Obchody, pošta, školka, škola 
vše v dosahu. Nízké náklady, inkaso s elektřinou a vodou cca 
2 700,- Kč, dle záloh. Cena 170 000,- Kč + přepis na půl. Při 
rychlém jednání sleva. Tel.: 602 476 505 (p. Langmaierová). 
(51109)
• PRODÁM kompl. zrekonstruovaný byt 3+1 (1. p.) v klidné 
částic Prosetic (Prosetická 236), klidný a  čistý vchod. Cena 
295 000,- Kč. RK nevolat! Tel.: 607 975 172. (51110)
• PRODÁM DB 2+1+2x balkon, Libušina, Tp - Řetenice, 2. p., 
58 m2, SBD Mír, část. upravený, obklad, dlažba, plast. okna, 
ústřední vytápění, nízké náklady na  bydlení, ihned volný, 
cena 335tis. Kč. Tel.: 776 228 913. (51111)
• PRODÁM byt v OV 2+1, Na Hamrech, Krupka, 3. p., 45 m2, 

 
13 - BYTY - PRONÁJE

• PRONAJMU DB 2+kk v Dubí u potoka, ul. Koněvova, velmi 
hezké okolí, zateplený dům, nová okna, byt je část. zrekon-
struovaný, nájem 5 500,- Kč + el., požaduji 2 kauce předem. 
Tel.: 604 266 176 (RK nevolat!).
• PRONAJMU 3+1+L (74 m2), 6. p., pěkně zařízený, nájem 
9 000,- Kč + elektrika, kauce 10 000,- Kč. Pouze zájemci se 
stálým příjmem ze zaměstnání. Tel.: 605 340 043. (51301)
• SHÁNÍM pronájem bytu 2+1/kk o rozloze 60 m2 a více, nej-
lépe v Šanově či centru s nájmem do 7 tisíc + energie. Ideálně 
k nastěhování ihned. Tel.: 728 234 323 (Holánová). (51302)
• HLEDÁM pronájem bytu 1+1, 2+kk nebo 2+1, nejlépe 
v  Krupce nebo Teplicích a  přilehlém okolí. Cena vč. energií 
do 7 000,- Kč a pokud možno bez kauce nebo kauce na splát-
ky. Email: sobechlebacka@seznam.cz, na  telefonu jsem mi-
nimálně. (51303)
• PRONAJMU 2+kk, 52 m2, ul.U Zámku, nájemné 5 000,- Kč 
+ voda, plyn, elektrika. Email: musil.al@seznam.cz. (51304)
• HLEDÁM pronájem nezařízeného bytu 1+1, 1+kk, nejlépe 
v  lokalitě Řetenice nebo Šanov. Jsem sama žena, brigádně 
pracující důchodkyně. Email: alena1119@seznam.cz. (51305)
• HLEDÁM pronájem v TP, blízko ZŠ, 3+1 nebo 3+kk s  trv. 
pobytem, spěchá. Tel.: 704 765 061. (51306)

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

www.vyhodnereality.cz

Váš spolehlivý obchodní partner

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

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

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

www.cbsteplice.cz

Koupelny přímo na tělo

Kuchyně na míru

NYNÍ

AKČNÍ CENY

T590001

Pronájem nebytových
prostor 69 a 120 m2

 OC Jitřenka. Chomutov
tel.: 608 003 613

T590004

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

T590007

T590030

A  a  MHD za  byt v  Teplicích. Na  podzim stěhování. Tel.: 
722 900 628. (51402)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM garáž v  garážovém dvoře v  Teplicích u  Angru. 
Email: smyk1111@email.cz. (51501)
• PRODÁM chalupu v  chráněné oblasti České středohoří 
v  blízkosti Milešovky. Vzdálenost 20 km od  Teplic, Lovosice 
15 km, Ústí n. L. 30 km. Vyšší odhad, cena k  jednání 2,5mil. 

Možnost celoročního bydlení. Jen vážným zájemcům. 
Email:smyk1111@email.cz. (51502)
• PRODÁM dům 4+1 + hospodářské stavby v Žichově, obec 
Měrunice cena 2 590 000,- Kč. Tel.: 606 126 338. (51503)
• PRODÁM dvougen. RD, 10 km od  TP, spojení do  TP MHD 
nebo vlak. Byta 4+kk, 120 m2 a  2+kk, 65 m2, pozemek 
950 m2, skleník, bazén, altánek, cena 3  800  000,- Kč. Tel.: 
606 906 255. (51504)

• PRODÁM garáž v  bezv. stavu, první koje za  viaduk-
tem v  Bratislavské ul., ihned k  užívání, 46  000,- Kč. Tel.: 
606 400 361. (51505)
• PRODÁM chalupu v okolí Č. Kamenice, oblast. Č. Švýcarsko. 
Tel.: 728 072 770. (51506)

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM RD v Teplicích a okolí - Krupka, Modlany, Zabru-
šany, Sobědruhy, Hudcov atd. Kromě hotovosti mohu také 
nabídnout byt 2+1 v OV + doplatek. Prosím o nabídky emai-
lem s popisem a cenou domku. Případné foto vítáno. Máte-
-li zájem o  popis bytu, tak stačí napsat. Email: pepeprvni@
seznam.cz. (51601)
• KOUPÍM pozemek do 1 000 m2 na stavbu RD. Preferuji sta-
rousedlickou zabydlenou lokalitu TP a okolní obce. V případě, 
že pozemek obsahuje starý RD k demolici i takovou alternati-
vu nabídněte. Tel.: 721 567 597. (51602)
• KOUPÍM garáž v Teplicích, v OV, i bez elektřiny. Formality 
pomohu vyřídit, nejsem RK. Peníze hotově, ihned! Tel.: 
774 951 095. (51603)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• NABÍZÍM renovovanou garáž s  dobrým zabezpečením 
k dlouhodobému pronájmu za cenu 1 000,- Kč v areálu ga-
ráží v  Řetenicích za  tratí. Email: antonin.sucha@seznam.cz. 
(51701)
• DLOUHODOBĚ pronajmu za výhodných podmínek v krás-

P ř i j m e m e  n o v é  o b c h o d n í  z á s t u p c e

T590006

Stačí jednou zavolat   840 111 177

www.smartpujcka.cz

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

>  až 70 000 Kč >  na dobu 13 a 16 měsíců
>  měsíční splátky >  hotovost až do domu
>  nejvýhodnější podmínky v regionu

T5
20

02
7

ných lesnatých oblastech JČ kraje na  Strakonicku a  Písecku 
ale i  v  Českém ráji u  Železného Brodu pozemky s  dobrým 
přístupem, především louky- čisté a  klidné prostředí, lesy, 
koupání, houbařský ráj, možno i  postavení stanů, táborů, 
srubů či karavanů. Možná rezervace či uzavření nájemní 
smlouvy. Dále dlouhodobě pronajmu v krásné lesnaté oblasti 
u Písku v JČ kraji u obce Dobev, pozemek cca 300 m od řeky 
Otavy s dobrým přístupem, možno postavit stan či karavan. 
Tel.: 602 391 252. (51702)
• PRONAJMU chalupu na Plzeňsku blízko Berounky až pro 8 
osob, klidné, tiché místo, parkování v oploc. objektu, v obci 
hospůdka. Tel.: 605 205 823. (51703)
• PRONAJMU nebytový prostor v přízemí domu v Teplicích, 

T590005

ul. Štúrova o  vel. 80 m2, prodejna, sklad, úklidová komora, 
WC, chodba, kancelář. Zn.: levně. Tel.: 607 113 346 (bez RK). 
(51704)
• PRONAJMU garáž v TP, ul. K. Aksamita, el., 900,- Kč/měs. 
Tel.: 777 953 580. (51705)

NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI KOUPĚ

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

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

• PRODÁM dívčí kolečk. brusle, roztažitelné, č. 29 - 32, málo 
použív., koupené loni ve Sportisimu, 600,- Kč. Tel.: 737 869 361. 
(5804)
• VYKUPUJI staré knihy, časop., obálky, bankovky, známky, 
mapy, odznaky, medaile, šavle, bajonety, rádia, fotoap., daleko-
hl. aj. Tel.: 737 397 806. (5805)
• VYSOCE zaplatím mince - zlaté, stříbrné a z obec. kovu, medai-
le, plakety, řády, vyznamenání. Děkuji za nabídky, sběratel. Tel.: 
603 230 673. (5806)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy, malov. orig., též kopie, tisky, aj. 
staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 733 511 224. (5807)
• VYKUPUJI za  hotové porcelán, sošky, hodiny, nábytek, od-
znaky, známky, knihy, rádia, harmoniky, obrazy, váhy, sklo. Tel.: 
775 691 189. (5808)

příbory, sklo, porcelán, pohlednice, knihy a  další starožitnosti. 
Děkuji za nabídky. Tel.: 602 366 831. (5819)
• PRODÁM časopisy „Čtyřlístek“, čísla 15, 35, 40, 47 a 49, z  let 
1971-1976. Nejvyšší nabídce. Dále „Rychlé šípy“ - 7/1969. Časo-
pis „Tarzan“ z roku 1990/91. Tel.: 731 112 131, email: nording@
seznam.cz. (5820)
• NEJVYŠŠÍ ceny nabízí sběratel za  originál vojenské helmy, 
opasky a  přezky, šavle, dýky, bajonety, kordíky, uniformy a  je-
jich části (výložky, nášivky, čepice, lodičky), maskované celty 
a  uniformy, oboustranné vatované kabáty, pouzdra na  zbraně, 
sumky, vyznamenání atd., vše do  roku 1950, nabízím reálné 
ceny. Slušné jednání je samozřejmost. Platí stále, pomohu 
i s oceněním. Za nabídky předem děkuji. Neslouží k propagaci, 
ale pouze ke  sběratelským účelům! Email: detektorman@se-
znam.cz. (5821)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM vanu do  kufru auta zn. Octavia, PC 1  100,- Kč, 
prodám za  700,- Kč (nevh. dárek). Tel.: 602  130  371, možnost 
předání v TP. (5901)
• PRODÁM 4 ks použité plech. disky 6Jx15 z FORD C MAX osazení 
4 z poloviny ojetými zimními pneu zn. GOOD YEAR 185/65 R15 
zimní. Zn. prodej auta, cena 3 800,- Kč. Tel.: 777 114 812. (5902)
• PRODÁM 4 zánovní letní pneu na  discích. 2 KINGSTAR a  2 
MATADOR, rozměry 145/70/R13 - na  Twingo. Cena dohodou. 
Email:ifrimlova@centrum.cz. (5903)
• PRODÁM Škoda Felicia Kombi LXi, 50kW, RV 96, najeto 111 tis.
km, střešní okno, zámek zpátečky, Alu kola 14“, kompletní zimní 
kola, centrální zamykání, airbag řidiče, servis. knížka - pravidel-
ný servis, EKO daň zaplacena, STK do  7/16. Tel.: 606  942  900. 
(5904)
• PRODÁM 4 ks letních pneumatik vč. disků 175/65 R14 2T. Cena 
celkem 800,- Kč. Tel.: 606 187 188. (5905)

• PRODÁM Renault Megan Scenik, RV 98, STK 03/17, EKO, 66 
KW, placeno, nepožaduji přepis, auto garážované a  udržované, 
bez koroze. Tel.: 704 765 061. (5906)
• PRODÁM Peugeot 207, RV 07, 1.6, 16V, Turbo, 110 KW (150 
koní), šedozelená metal., 2x digi klima, 6 x airbag, ALU kola 16 
palců, kůže, el. okna a  zrcátka +sklopná, palubní PC, dešťový 
senzor, vyhřívané sedačky, tempomat, rádio+CD+6x repro s DO, 
televize, navigace, panoramatická střecha, natáčecí světla, denní 
svícení, ABS, ASR, centrál na DO, zámek převod., tažné zařízení, 
imobilizer a  další, nehavarovaný, nepoškozený, nekuřák, kou-
peno v  ČR, přímý majitel, servisní historie, najeto 82  000 km, 
atraktivní, výkonný, rychlý vůz, pohledově ve stavu nového. Cena 
149 900,- Kč. Jsem z Teplic. Tel.: 605 577 264, email aaafotoban-
ka@volny.cz. (5907)
• PRODÁM pneu obuté na disku, málo jeté, 165/70R13, Passion 
2 Debica. Tel.: 720 200 837. (5908)

• PRODÁM elektr. koloběžku, 2 rychlostní, 2 r. stará, výborný 
stav, nabíječka, vhodná i  pro starší děti, PC 12  000,- Kč, nyní 
6 000,- Kč. Tel.: 728 144 852 (TP). (5909)
• PRODÁM novou elektrokoloběžku, vynik. stav, sedadlo, koš 
na  nákup, rychlost 18 km/h, dojezd 8 km. Tel.: 732  300  221. 
(5910)
• PRODÁM přívěs. vozík, samovýroba, malá kola, 500,- Kč, SPZ 
do r. 2018. Tel.: 723 682 983. (5911)
• PRODÁM zad. nárazník na  Kia Ceed SW 1,6D kombi, RV 
09, nový, barva HR červená, PC 8 tis. Kč, nyní 2  500,- Kč. Tel.: 
602 855 115. (5912)
• PRODÁM Peugeot 406, RV 02, po  STK, 28  000,- Kč. Tel.: 
601 291 592. (5913)
• PRODÁM nové pneu 205/55x16 Barum, 4  900,- Kč, 4x 
nové, 175/65x14, 165/70x13, 185/55x14 nebo použité. Tel.: 
737 728 613. (5914)
• PRODÁM VW Polo 1,0, RV 97, 37 kW, 3 dv., zelená metal, za-
chovalé, málo jeté. Tel.: 417 881 268. (5915)
• PRODÁM VW Polo, RV 03, najeto 50 tis. km, 4 zimní pneu 
s  disky, stojan na  pneu, garáž., 1. maj., cena 85 tis. Kč. Tel.: 
607 411 689. (5916)
• PRODÁM box zn. Cargo na střechu vozidla nosnost 50 kg, jed-

nou použitý. PC 2 450 ,- Kč, nyní 1 400 ,- Kč. Tel.: 606 807 192 
(TP). (5917)
• PRODÁM lité disky na  Peugeot 206, 4 ks. Tel.: 723  850  093. 
(5918)
• PRODÁM Kia Rior, RV 01, červené, STK do  2018. Tel.: 
704 765 061. (5919)

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• KOUPÍM motocykl JAWA, PANELKA, KÝVAČKA, ČZ, Motocross, 
Moped Stadion, tříkolku Velorex, Rikšu, vozík Páv - jakýkoliv 
stav, typ i nekompletní nebo jen ND, velký TP, doklady. Dále staré 
stabilní motory, tachometry, budíky, dynama magneto aj. ND. 
Traktor Holder. inz. platí stále. Nabídky možno po SMS - ozvu se 
hned. Tel.: 603 335 591. (51001)

18 - SEZNÁMENÍ

• ÚSTEČÁK 63/174/82 hledá ženu i  se zdravotními potížemi 
od 63 let. Věk je jen číslovka, vyšší věk je vítán. Tel.: 602 623 131. 
(51801)
• JE mi 41, jsem bezdětná a chtěla bych poznat chlapa do ne-
pohody. Teplice a okolí. Zavolej nebo napiš na tel.: 739 692 725. 
(51802)
• 69/170/60 KG vdova, nekuř., štíhlé postavy z MO hledá přítele 
do 72 let, štíhlé postavy, nekuř. Ráda chodím do přírody, jezdím 
na výlety, nejr. MO a okolí. Tel.: 721 266 264. (51803)
• VDOVA 74 let, 170 cm, plnější postavy, klidné povahy hle-
dá pána i  s  menším postižením, abstinent, do  90 let. Tel.: 
721 246 768. (51804)
• DŮCHODKYNĚ 72 roků, 165 cm vysoká, silnější postavy hledá 
pána přim. věku, který neholduje alkoholu, mírný kuřák a nemá 
rád faleš a lež, možno i z vesnice. Tel.: 724 957 525. (51805)
• HLEDÁM přítele, 49 let, 162 cm, 60 kg. Tel.: 474  555  591 
(51806)
• 42/195/95 po  rozvodu na  vztah nemám chuť, na  milování 
ale ano. Jsi-li na  tom podobně, budu rád za  odpověď. Uvítal 
bych dlouhodobější kamarádku ve  věku od  30 do  x let. Tel.: 
735 546 256 (TP a okolí). (51807)
• ROZVEDENÁ 63/168, nekuř. hledá hodného muže přiměř. věku 
pro vzáj. oporu a trv. vztah. TP a okolí. Tel.: 604 694 829. (51808)
• ŽENA 67/160 štíhlá hledá muže přiměř. věku z TP pro prima 
přátelství. Tel.: 603 960 859. (51809)
• VALAŠSKÝ synek, gay hledá tuná strýca k vztahu, su po 50ce, 
goral, sám od VK, UH, JE, zájmy natur, cestování, železnica, tro-
cha dobrodruh, pohodář. Tel.: 776 555 894 (SMS). (51810)
• 30/175 mám své zázemí, bez závazků, nekuřák. Mám rád turis-
tiku, cestování, kulturu. Jsem činorodý, ale i posezení u televize 
či dobrého jídla je příjemné. Hledám sympatickou ženu, která 
vyznává slušný vztah, pokud možno trvalý. Budu se těšit, že se 
brzy poznáme. Tel.: 792 385 978. (51811)
• HLEDÁM vážný vztah, nekuřačku, kolem 60 let, které by ne-
vadil domek se zahrádkou na Ústecku. Jsem po šedesátce, střed. 
postavy, nekuřák a téměř abstinent. Tel.: 608 206 051. (51812)

PŘIVEZU - ODVEZU, AUTODOPRAVA, 
STĚHOVÁNÍ, VYKLÍZENÍ,

LIKVIDACE NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ
tel.: 720 417 446

www.stehovaniteplice.cz

T590029

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

T563013

SLEVY
AŽ 15%

T56012 Silniční a odtahová služba

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

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

Ve školním roce 2016/2017 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, 
celoplošné testování žáků 5. tříd, atd.
Přihlášky přijímá ředitelství školy do pátku 20. května 2016.

Více informací na www.buzulka.czT520020

AUTO-MOTO PRODEJ

AUTO-MOTO KOUPĚ

SEZNÁMENÍ

• 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 150816. (5810)
• PRODÁM dig. piano Pianonova, 13 000,- Kč, nové, změna stu-
dia. Tel.: 603 764 914. (5811)
• KOUPÍM staré hračky z  doby ČSSR, stavebn. Merkur, au-
tíčka na  bowden, na  klíček, mašinky z  NDR, všech velik. Tel.: 
608 224 183. (5812)
• PRODÁM velkou koloběžku žluté barvy po  chlapci, výborný 
stav, nafuk. kola, brzda, stojánek, 600,- Kč. Tel.: 602  488  266. 
(5813)
• PRODÁM Hanzelka a  Zikmund v. 52, 3 díly, Kronika českého 
národa v. 46, Přes Kordillery v. 59, Světadíl pod Himalájem v. 69, 
Obrácený půlměsíc v. 62 ad. Tel.: 728 603 162. (5814)
• SBĚRATEL koupí staré hračky, auta na kabel. ovládání, setrvač-
ník atd. I část. poškoz. Tel.: 721 141 669. (5815)
• PRODÁM digitální piano Yamaha YDP-142 - hráno minimálně, 
jako nové. Výstup pro sluchátka a  USB. Funkce nahrávání pro 
vlastní kontrolu, nahrané klavírní skladby. Email: hyrmanova@
bilina.cz. (5816)
• RÁD bych založil na Teplicku oldies kapelu, která by hrála 60. 
- 70. léta pop a  případně Beatles. Bez ohledu na  preferovaný 
nástroj se ozvěte. Podmínkou je jen věk 55+. Tel.: 777 233 084. 
(5817)
• KOUPÍM pianino nebo křídlo. Tel.: 602 366 831. (5818)
• KOUPÍM obrazy, hodiny, hodinky, šperky, mince, stříbrné 

T520037
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Své CV zasílejte na job@norise.cz nebo volejte na tel.: 733 785 859

Hledáme šikovné kolegy
na pozici
operátor/ka call centra
 

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

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

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

n  základní hodinová mzda + 
atraktivní bonusy

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

T590009
Přijmeme brigádníky
do pekárny v Teplicích, Trnovanech.

Denní + noční provoz. Požadujeme praxi, nebo 
zručnost. Vyučení není podmínkou. Nástup ihned.

Info na konturdimp@seznam.cz T590021

Nabízíme:
• Zázemí stabilní a silné mezinárodní společnosti • Přátelský kolektiv
• Příspěvek na penzijní a životní pojištění • 5 týdnů dovolené
• Dotované stravování • Věrnostní odměnu
• Stravenky ve výši 80 Kč • Roční bonusy 
• Firemní akce a další zaměstnanecké výhody • Sick day
• Příjemné a moderní pracovní prostředí 

Požadavky:
• ochota pracovat ve směnném provozu
• zkušenosti na obdobné pozici výhodou
• spolehlivost
• pečlivost v dodržování procedur
• zodpovědný a aktivní přístup
• týmový hráč

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis
na renata.fleglova@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

T5
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Hledáme švadleny a šičky
na jednosměnný provoz do dílny v Novosedlicích.
Podmínkou je zkušenost se šitím sériové konfekce 

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

na adresu jozanek@jozanek.cz. T590034

Přijmeme

ELEKTRIKÁŘE
/pracovníka elektroúdržby.

Požadujeme samostatnost, všestrannost
a pracovitost. Nabízíme dobré pracovní

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

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

Tel.: 728 581 474 T56011

Tradiční	teplický	výrobce	plechových	obalů

hledá nové spolupracovníky
Jedna z nejdéle působících firem v Ústeckém kraji příští rok oslaví již 
120 let od svého založení. Ptáte se, která to je? Jedná se o společnost, 
jež po celou dobu svého působení vyrábí plechové obaly a v minulosti 
nesla název např. Strojobal či Impress. Dnes patří pod nadnárodní kon-
cern Ardagh Group, světového lídra v oblasti výroby plechových obalů. Zá-
vod v Trnovanech s tak dlouholetou tradicí v současné době zaměstnává 
97 lidí a své řady by rád obohatil třeba právě o Vás.

Ideální	uchazeč:
•  má šikovné ruce – v naší oblasti je velmi důležitá zručnost a preciznost
•  je schopen improvizace a rychlého rozhodování
•  má vzdělání nebo praxi strojírenského zaměření 
•  ale hlavně - nebojí se práce!

Solidní	firma	s	perspektivou
Co Ardagh svým zaměstnancům nabízí? Především stabilní a náležitě od-
měněnou práci, dále např. kvalitní a zároveň přátelský tým kolegů. Teplic-
ká továrna na plechové obaly úspěšně prošla všemi společenskými změ-
nami, proto se také může pyšnit zaměstnanci, kteří u ní pracovali od doby 
vyučení až do odchodu do důchodu. Značka Ardagh, kterou nese dnes, je 
jedničkou ve svém oboru a tedy i zárukou toho, že tradice výroby tu hned 
tak neskončí.

Pokud máte zájem stát se součástí našeho týmu, pošlete nám svůj živo-
topis na Teplice.CZ@ardaghgroup.com a nebo se rovnou zastavte u nás 
– v Teplicích, na Zemské 612, těšíme se na Vás!

19 - ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ

• PEČOVATELKA v důchodu nabízí občasnou péči o dítě, trasa 
MO-Bí-TP. Tel.: 737 105 446. (51901)
• NABÍZÍM úklid zahrady, sekání dřeva, prořezávání stromků 
aj. práce na zahradě . Nekuřák, abstinent, pracuji a neflákám 
se. Dohoda. Tel.: 721 771 991. (51902)
• NABÍZÍM doučování z  matematiky pro žáky základní 
a střední školy. Mám praxi ve školství a s doučováním. Cena 
dohodou. Tel.: 731 879 640. (51903)

ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ

RŮZNÉ

• NABÍZÍM barevné lekníny za 90,- Kč/ks, dále šneky dokonale 
čistící vodu (bez řas a kalu) a jiné vodní rostliny, osobně od 15. 4. 
16. Tel.: 417 576 314 (po 19. h.). (52210)
• NABÍZÍM el. vrtačku zn. Einhel, skoro nová, 500,- Kč + 2 sady 
vrtáků, různá síla, 150,- Kč. Tel.: 737 586 243. (52211)
• PRODÁM zámečn. ruční nářadí všeho druhu - nové, zánovní, 
100% stav, cena dohodou. Tel.: 603 395 625 (TP). (52212)
• PRODÁM litin. radiátory, použité, funkční 200x600, 9 článků, 
3 ks, 1 200,- Kč, dále instalatér. přenos. svěrák za 300,- Kč, trubky 
prům. 43x1500, 8 ks, 300,- Kč. Tel.: 604 128 144. (52213)
• PRODÁM vrtáky na  kov, různý prům., s  Morse kužely, nové, 
dále buben na stav. míchačku (90 l), továr. výr., nový, cena do-
hodou. Tel.: 775 507 356. (52214)
• HLEDÁME paní na péči o soběstačn. seniorku - nákup, menší 
úklid, červen - září, TP, 1 hod. denně. Tel.: 776 742 701. (52215)
• PRODÁM šicí stroj Bobin, spíš pro sběrat., stáří cca 100 let 
i více, dále mysliv. obraz 42x62 cm, pozadí pytláci a myslivci, asi 
tisk. Tel.: 722 414 473. (52216)

• NABÍZÍME různé sklenice na  zavařování, med, ... Tel.: 
721 537 516. (52217)
• PRODÁM bazén 305x183x56 za 300,- Kč a houpačku za 150,- 
Kč. Tel.: 774 267 287. (52218)
• PRODÁM PB lahev, 10 kg, 500,- Kč. Tel.: 602 423 524. (52219)
• PRODÁM zavař. sklenice se šroub. víčkem, 1 l, 750 - 1,- Kč, malé 
na džem za 0,50 Kč. Tel.: 737 653 064 (po 16. h.). (52220)
• PRODÁM agave, různé velik., 100 - 150,- Kč. Tel.: 777 040 311. 
(52221)
• PRODÁM traverzy Y, d. 428x16x7,4 cm za  1  600,- Kč a  ocel. 
tyče L 230x10x10x1 cm za 200,- Kč, SMS. Tel.: 728 351 036 (UL). 
(52225)
• KOUPÍM vzduchovku, nejl. Slavii 618, 630, 631 ap. V dobrém 
stavu a  za  rozum. cenu, ke  sport. střelbě. Tel.: 773  953  139. 
(52226)
• PRODÁM dveře P 80, vchod., hnědé, bytelné, nové, nepouž., 
2 500,- Kč, možná dohoda. Tel.: 776 186 474. (52227)
• PRODÁM světelné rekl. panely, elektro, zářivkové, větší i men-
ší, cca 1 m, 10 ks, vše za 500,- Kč. Tel.: 777 301 027. (52228)
• PRODÁM dámské jízdní kolo ESKA s přehazovačkou málo pou-
žívané. Cena 500,- Kč. Tel.: 732 342 115. (52229)

C ALLCENTRUM
TEPLICE

nabízí pracovní místa 
pro muže i ženy
Možno i jako brigáda,

vedlejší pracovní poměr,
zkrácený pracovní úvazek.

Kontakt: 602 426 526
sekretariat@agenturais.cz



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

TEXT: (vyplňte hůlkovým písmem nebo na stroji)

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

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

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

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

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

Adresa a telefon: (bude otištěno jako součást inzerátu)

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

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

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

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

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

VYDÁVÁ Agentura IS Teplice s.r.o., U Císařských lázní 7 - Číslo 5, ročník 26 - Vyšlo 9. 5. 2016
info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206

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

ZVÍŘECTVO, RŮZNÉ, SLUŽBY
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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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KVALITNÍ

MASIV

ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY

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

T590010

• RÁD se seznámím s příjemnou osamělou plnošt. ženou, která 
má ráda výlety do přírody a vše hezké, co se dá ve dvou v životě 
prožít, já muž z TP, 58/175. Tel.: 608 506 161 (SMS). (51813)
• ŽENA po 60tce ráda pozná muže, který by byl kamarád i přítel 
pro tyto krásné jarní a letní dny. Ráda cestuji, pracuji na zahrád-
ce, výlety aj. Doufám, že se takový muž najde. Nejlépe TP, UL, MO, 
ChO. Na SMS nereaguji. Tel.: 603 908 985. (51814)
• HLEDÁM ženu pro vážný vztah, 41 letý/178 cm. Tel.: 
702 447 291. (51815)
• ŽENA z  TP 50-175-80 hledám muže 50-55 let nad 180 cm, 
nekuřáka na  hezké přátelství a  společné aktivity. Jen TP. Tel.: 
608 319 245. Prosím pouze SMS, pracuji na směny. (51816)

21 - ZVÍŘECTVO

• PERUÁNEC NS mláďátka. Nabízím překrásná mláďata mor-
čátek. Plemeno peruánec NS, na  mazlíčky, ideálně k  dětem. 
Krásné hlavičky i  v  typu, kulatá očka, hustá srst. Předpoklad 
přítulných povah, pevného zdraví, odchovaná v  rodině, zvyklá 
na  manipulaci a  mazlení. Samička červená s  lysinkou a  bílými 
znaky, sameček bílý s minimem červené na hlavičce a modrýma 
očima. K odběru po 29. 4. 16. Cena 200,- Kč. Email: joplinka1@
centrum.cz. (52101)
• SHÁNÍM štěňátko německého ovčáka nebo labradora, psa, ne 
fenku. Tel.: 606 575 380. (52102)

• DARUJI menšího černého pejska, kříženec, 6 let, veselý a hod-
ný, ze zdrav. důvodů. Tel.: 728 321 132 (TP). (52103)
• CHOVATELSKÁ STANICE z Oppidda Lughtwine nabízí 3 volná 
štěňata (kluky), narozeni jsou 22. 4. 2016, k  odběru koncem 
června. Rodiči se stali Ew z  povodí Svratky a  Nemo Janin ranč. 
Oba jsou klidní a  vyrovnaní, výborní hlídači milující rodinu, 
kterou si také dokážou ochránit. Předpokládáme po  rodičích 
výborné fyzické předpoklady pro případné výstavy a chov! Ště-
ňátka vyrůstají ve  smečce s  dalšími 2 čuvači, budou tedy plně 
socializována. Oba rodiče mají skvělý pigment a DKK 0/0!! Jana 
Krsková, Litvínov. Tel.: 733 370 393. Cena 12 000,- Kč. (52104)

• PRODÁM psí boudu z molitanu, vínová, málo použív., 300,- Kč. 
Tel.: 737 921 013. (52105)
• KDO daruje pro mého syna klec na králíka. Jsme z Teplic. Tel.: 
773 607 080. (52106)

• PRODÁM štěňata-pejsky jezevčíka dlouhosrstého trp./král. 
s PP. Fena je lovecky vedena a aktivně využívána k dohledávkám 
zvěře. Barva štěňátek je červená s  příměsí černé. Naočkovaná, 
opakovaně odčervená, přivyklá na ostatní psy a děti, k odběru 
od 13. 5. 2016. Tel.: 724 225 083. (52107)
• NABÍZÍM k  prodeji štěně Jack Russel teriéra. Fena je stará 8 
měsíců, očkovaná, zvyklá v bytě. Je velice hravá a přátelská, má 
ráda především děti. Bohužel si ji nemohu nechat kvůli alergii. 
SPĚCHÁ. Tel.: 731 379 259. (52108)
• HLEDÁM obětavou ženu milující psy, která by mi pohlídala 
od  23. do  26. 5. 16  2letou menší labradorku, moc hodnou 
a citlivou. Zn. dobře zaplatím. Čestné jednání! Tel.: 704 032 411 
(seniorka Iva). (52109)
 

22 - RŮZNÉ

• PRODÁM závěs na  květin ze sisalu, na  ramenech ozdobné 
dřevěné korálky, na 1 nebo 2 květiny pod sebou, foto pošlu. Tel.: 
605 864 376. (52201)
• PRODÁM stavební univerzální rozvaděč nový, s  revizní zprá-
vou, levně. Tel.: 606 862 133. (52202)
• LEVNĚ prodám el. přímotopy, 6 ks, různé velikosti. Tel.: 
776 870 270 (TP). (52203)
• PRODÁM litinový radiátor 15 žeber, v. 60 cm za 500,- Kč a 2x 
vnitřní dveře plné 90 po 300,- Kč, vše použité. Tel.: 417 851 221. 
(52204)
• DARUJI za odvoz staré cihly, půlky i celé, překáží mi to na za-
hradě. Množství cca 200 až 300 cihel. Jsou tam i cihly ve špatném 
stavu. Tel.: 721 771 991. (52205)
• VIDEOKAZETY převedu na DVD, rychle, kvalitně. Zpracovávám 
všechny typy kazet. Tel.: 603 904 397, stačí prozvonit, zavolám 
zpět. (52206)

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

tel.: 720 417 446
www.stehovaniteplice.cz

T590029

ZVÍŘECTVO

RŮZNÉ


