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KRAJSKÝ
KALEIDOSKOP

Kontajnery procházely testy
Zátěžovými testy procházely 

podzemní kontejnery na  tříděný 
odpad ve  měste Varnsdorf a  to 
díky vánocům a  odpadu, který 
tím vznikl. Na  kontajnery, kte-
ré mají větší kapacitu než zná-
mé plastové popelnice, město 
loni získalo dotaci o  výši skoro 
dvou milionů korun. V  případě, 
že nejde či nelze odpad vpravit 
do  konterneru, nabízí občanům 
možnost sběrného dvoru, který je 
zdarma. Na  svých internetových 
stránkách město vyhradilo sekci 
s  názvem „Vše o  odpadech“ kde 
jsou podrobné informace k  dané 
problematice. 

(www.varnsdorf.cz)

Úřad práce v Děčíně bude 
v novém

Rekonstrukce bývalé polikli-
niky za  117 milonů korun byla 
po více jak dvou letech dokonče-
na. Byly přeměněny i  dispozice 
objektu k  stávajícím službám ná-
jemníků, kterými bude Úřad prá-
ce a  OSSZ. Demolice, budování 
nových příček, podlah, rozvodů 
kanalizace, topení, vzduchotech-
niky, vody, bezbariérové vstupy, 
zateplení střech, výměny oken, 
ale také umístění vchodů dle 
náštěvnosti úseků, zřízení scho-
dišť a mnoho dalšího, má na sta-
rost stavební firma SWIETELSKY, 
která ve  veřejné soutěži zakázku 
vyhrála. Pro zajímavost zastavěné 
plochy je 2  845´m2 a  obestavený 
protor činí 35 636 m3.  

(www.decin.cz)

Rodinné zápolení bavilo 
přes 250 rodin

Celkem čtnáctkrát se v  mi-
nulém roce sešli účastníci Ro-

dinného zápolení s  kozou Ró-
zou a  kozlíkem Rozmarýnkem. 
Do  zábavného soutěžení se při-
hlásilo 253 rodin. „Máme za  se-
bou sedmý ročník soutěže, která 
nemá ve svém okolí obdoby. Za ta 
léta se nám podařilo vytvořit vel-
kou partu skvělých rodin, které si 
neváhají udělat čas samy na  sebe 
a  přijdou se bavit. Tradice bude 
pokračovat i v příštím roce. Jsme 
rádi, když rodiny tráví čas spolu, 
a tak jsme pro ně připravili třináct 

lizaci této akce a souběžně veřejné 
zakázky, se do  soutěže přihlásili 
tři zájmci. Ten který to vyhrál se 
mohl v klidu usmívat z podařené 
práce. Ohňostroj přilákal velký 
počet lidí (nad očkávání všech), 
zastavovali se v nedalekém okolí, 
dívali se z  oken blízkých i  neda-
lekých domů nebo cíleně šli na-
vštívít tuto nádhernou podívanou 
ke střekovskému nábřeží. 

(www.ústi-nad-labem.cz)

neotřelých akcí,“ uvedl náměs-
tek chomutovského primátora 
David Dinda. Rodinné zápolení 
vstoupilo rokem 2018 do  osmé-
ho ročníku. Přihlásilo se zatím 
sto sedmdesát rodinných týmů. 
Na  rodinném zápolení je úžasné, 
že se zapojují celé rodiny, mezi 
kterými jsou i  takové, jež se zú-
častnily všech předchozích sedmi 
ročníků. První akce proběhla 6. 
ledna - Lední hrátky. Rodiny a to 
i  mimochomutovské, mají stále 
šanci se hlásit. Pro postup do ko-
nečného losování stačí absolvovat 
osm z dvanácti letošních akcí. Or-
ganizátorem je statutární město 
Chomutov a více najdete na webu 
rodinnezapoleni.cz.  

(zdroj: chomutov.cz)

Sbírka Tříkrálové 2018
Od 1. ledna do 14. ledna trvala 

sbírka Tříkrálové 2018 v  Litomě-
řicích. Po  požehnání biskupem 

kové: 62% využije Charita přímo 
v  dotyčné obci nebo jejím okolí, 
15% putuje na  charitní projekty 
(které podléhají náročnému výbě-
ru) na diecézní úrovni a 5% na ce-
lostátní prjekty. Desetina výnosu 
pomáhá v zahraničí a zbylých 5% 
pokrývá režii sbírky. 

(www.litoměřice.cz)

Zprávy o aktuální smogové 
situaci prostřednictvím SMS

Ekologické centrum Most pro 
Krušnohoří nabízí jednoduchý 
a pohodlný způsob získávání dů-
ležitých informací o  smogových 
situacích. Ve  snaze zajistit ope-
rativní informovanost veřejnosti 
spustilo od 1. března 2017 provoz 
SMS InfoKanálu, který umožňu-
je zasílání informací o  vyhlášení 

Janem Baxantem a  zapečetěním 
kasiček se koledníci rozběhly 
po  svém kraji. Za  jakýkoliv pří-
spěvek jste si mohli poslechnout 
jejich krásný zpěv a obdržet i malý 
dáreček. Sbírka je zaměřena nej-
větší částí na podporu lidí v nouzi 
žijících na území ČR. Tedy o ne-
mocné, postižené, seniory, matky 
s  dětmi v  tísni. Vše podléhá da-
ným pravidlům a záměry vykole-
dovaných prostředků jsou dané. 
Procentuelně je rozdělování ta-

či odvolání smogových situacích 
na zaregistrovaná čísla mobilních 
telefonů v  krátkých textových 
zprávách (SMS). Služba je pro 
veřejnost zdarma. Jak se zaregis-
trovat? Tři možnosti: online, pro-
střednictvím SMS, osobně. V pří-
padě nejasností volejte bezplat-
nou Zelenou linku 800  195  342. 
 (zdroj: teplice.cz)

Střekovské nábřeží osvítil 
ohňostroj

Město Ústí nad Labem uspo-
řádalo velkolepý ohňostroj, který 
přišel téměř na  197 tisíc korun 
a trval necelých 9 minut. Na rea-

Rekonstrukce bývalé polikliniky v Děčíně
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Hravě o prevenci
Dlouhodobý program školské 

všeobecné primární prevence 
Hravě o prevenci již třetím rokem 
putuje po  základních a  středních 
školách Ústeckého kraje. Jeho cí-
lem je kromě prevence rizikového 
chování také podpora zdravého 
způsobu života a  zdravotní gra-
motnosti žáků Ústeckého kraje. 
Jedná se o soutěžní hru s interak-
tivními prvky, žáci pracují ve sku-
pinách, ve kterých střídají činnos-
ti, využívají názorných pomůcek. 
Každý žák si z  programu odnese 
edukační materiál a drobnou od-
měnu. Škola sama si vybírá téma 
pro své žáky. Zdravotní ústav se 
sídlem v Ústí nad Labem jich na-
bízí třináct - od prevence kyberši-
kany, kouření, úrazů, poruch pří-
jmu potravy až po podporu pohy-
bové aktivity, správné výživy nebo 
reprodukčního zdraví. V loňském 
roce se do projektu zapojilo 34 zá-

tu na  dole Nelson III u  Oseka 
na  Teplicku uctil památku ze-
snulých hejtman Ústeckého kra-
je Oldřich Bubeníček, zástup-
ci okolních obcí a  hornických 
spolků z české i německé strany. 
„Jsem zde u památníků poněko-
likáté a pokaždé to vnímám jako 
velmi smutnou událost, kdy si 
připomínáme největší tragédii, 
která se v  Podkrušnohoří stala. 
Neměli bychom nikdy zapomí-
nat na  ty, kteří při hornickém 
povolání přišli o  život. Velmi si 
vážím hornické tradice, která 
zde v  Ústeckém kraji je. Jsme 
tím jedineční a je to něco, co jiné 
kraje nemají a měli bychom být 
hrdí, protože se jedná o nerost-
né bohatství, které náš region 
skrývá a ze kterého žije celá re-
publika,“ řekl hejtman Oldřich 
Bubeníček při pietním aktu. 

(zdroj: kr-ustecky.cz)

kladních a  15 středních škol Ús-
teckého kraje. Projekt byl v  roce 
2017 podpořen Ústeckým krajem 
v  dotačním programu Podpora 
aktivit zaměřených na  zlepšení 
zdravotního stavu obyvatel Ús-
teckého kraje. Více o  projektu 
na www.hraveoprevenci.cz.

(zdroj: kr-ustecky.cz)

Tragédie na dole Nelson: 
128 vdov a 266 sirotků 

Je středa 3. ledna 1934 před 
pátou hodinou a  celá odpoled-
ní směna na dole Nelson je pod 
zemí, když se náhle ozve obrov-
ská exploze, při které zemřelo 
142 horníků. Náhlá tragédie v té 
době nenechala nikoho chlad-
ným, na pohřeb přijely desetiti-
síce lidí a  ještě dnes z  neštěstí, 
které se považuje za jedno z nej-
větších v  české historii, mrazí. 
A  právě na  tříkrálovou sobo-

Město KrupkaPF  2018

Severočeské doly a.s. - 25 
milionů pro krajské školství

V  pátek 22. prosince se v  pra-
covně hejtmana Ústeckého kraje 
Oldřicha Bubeníčka uskutečnil 
podpis smlouvy mezi Ústeckým 
krajem a  Severočeskými doly a.  s. 
Společnost Severočeské doly, kte-
rou zastupoval její předseda před-
stavenstva Ivo Pěgřímek, se podpi-
sem zavazuje poskytnout Ústecké-
mu kraji v  roce 2018 peněžitý dar 
v celkové částce 25 milionů korun. 
O tom, kam ÚK finance investuje, 
má krajský hejtman jasno. „Fi-
nanční prostředky půjdou do škol-
ství, do našich příspěvkových orga-
nizací. Například na  opravu stře-
chy SŠ řemesel a služeb v Děčíně či 
rekonstrukce kuchyně Gymnázia 
a  Střední odborné školy v  Podbo-
řanech,“ uvedl Oldřich Bubeníček. 
 (zdroj: kr-ustecky.cz)



STYLISTKA
DENISA

Stylistka Denisa vám ráda zdarma poradí! Kdy? V pátek 26. a ne-
děli 28. ledna 2018.

Chcete-li se přihlásit na styling, vyplňte prosím formulář na
www.galerieteplice.cz/akce/akce-centra/sluzby-stylistky-zdarma/

Nákupy v srdci Teplic

www.galerieteplice.cz

více než 400 parkovacích míst

více než 80 obchodů

Nový butik RIMINI FASHION
Od prosince máme pro Vás 

otevřený nový butik. Najdete 
v něm značky jako Armani jeans, 
Calvin Klein jeans, Pepe jeans,... 

Přijďte se podívat na ty krásné 
kousky.. :- )

ČOKOFESTIVAL 2018
Třetí ročník úspěšného čokofestivalu v Teplicích je tu. Těšte se 

na tradiční ochutnávky a čokoládový sortiment všeho druhu. Výsta-
va historie čokolády, vaření s čokoládou, stánkový prodej, degusta-
ce, čokoládové workshopy, zábavný program a soutěž o skútr Blade 
125 a Citoën C3 Aircross již 9.-11. 2 v OC Galerie Teplice! 

POVÁNOČNÍ
NÁKUPY, SLEVY 
a VÝPRODEJE

Povánoční výprodej u nás 
v OC Galerie je v plném proudu. 
Slevy až 70%, tak hurá na ně!

DĚTSKÝ KOUTEK
BAMBULE v Galerii Teplice nabízí hlídaný dětský koutek, který 

umožní rodičům nakupovat v klidu bez sebemenších starostí. Ote-
vřeno denně 9-21 hodin; poslední příjem dětí 30 minut před zavírací 
dobou; minimální věk dítěte jsou 3 roky. Bližší informace naleznete 
na www.galerieteplice.cz/obchody/bambule/

KILO ZA KILO
Už jste slyšeli o teplickém Bioparku, kde mají klokany, pštrosy, 

lamy, opičky, vzácné ptactvo, dikobrazy, pásovce, ale i cizokraj-
né želvy, ryby, kajmany a mnoho dalších zvířecích druhů? Chtěli 
byste během zimy udělat dobrý skutek a zvířátkům v chladném 
počasí zimu zpříjemnit o některé dobroty a zároveň se na ně při-
jít podívat? Pokud ano, my Vaše dobré rozhodnutí ještě k tomu 
mile odměníme! Přineste krmivo pro zvířata teplického bioparku 
do teplické Galerie a získejte od nás 100,- Kč poukázku na Váš 
nákup v OC Galerie Teplice!

Co proto musíte udělat? Přineste na náš stánek informací 
v OC Galerie dobroty pro zvířátka, které mají minimální váhu 
1kg (10.00 - 13.00 hod., 13.30 - 18.00 hod.) Krmivo následně 
odložte do poblíž připraveného proutěného koše. Asistentka Vás 
zaregistruje jako dárce a předá Vám poukázku.

Navštivte s rodinou Biopark Gymnázia Teplice s více než 150 
druhy zvířat!! (otevřeno každou sobotu 13.00 - 17.00 hodin).
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Pro bližší informace nás kontaktujte na emailové adrese
jan.tyl@knaufinsulation.com nebo prostřednictvím online formuláře 

www.knaufinsulation-krupka.cz (záložka Kariéra)

Závod Knauf Insulation v Krupce je jedním z nejmodernějších výrobních 
závodů minerálních izolací ze skelné vlny v  Evropě a  zároveň uznávaným 
zaměstnavatelem. Hledáme nyní nové kolegy do  svého týmu na  pozice 
Technik Skladu a Projektový inženýr.
Přidejte se i  Vy k  našim spokojeným zaměstnancům a  využijte možnosti 
práce v  prosperující firmě s  bohatou historií a  tradicí, ve  firmě působící 
v jednom z nejvíce expandujících odvětví na světě.

Nabízíme: • Práce u stabilního zaměstnavatele
 • Pracovní smlouva na plný úvazek
 • Motivační mzdové ohodnocení
 • 5 týdnů dovolené
 • Příspěvek do penzijního fondu
 • Benefitní systém Cafeterie
 • Stravování
 • Výborný pracovní kolektiv

T1

Technik skladu
Požadujeme: 
•  SŠ - maturita
•   Pečlivost, samostatnost a manuální zručnost
•  Znalost systémů údržby a řízení ND
•   Orientace ve strojírenství či elektrotechnice
•   Práce s technickou dokumentací, schopnost číst 

technické výkresy
•  Oprávnění pro řízení VZV
•  Znalost SAP MM a MS Office
•  Základní znalost AJ

Projektový inženýr
Požadujeme:
•   VŠ/SŠ - obor stavební, strojní či 

elektrotechnický
•   Znalost problematiky investiční výstavby 

a legislativy
•   Znalost MS Office, Auto-CAD, SAP a MS 

Project
•  Výborná znalost AJ, NJ nebo FJ výhodou
•  Praxe minimálně 3 roky

7

Cenové zvýhodnění
inzerce

pro první čtvrtletí
v největším tištěném

drážďanském týdeníku
WochenKurier Dresden

Kontakt
na obchodní zastoupení v ČR:

telef.: 602 426 526
mail: sekretariat@agenturais.cz
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Osobnost regionu 

Dirigent František Popp pů-
sobil v  Krušnohorském divadle 
od roku 1949 a už ve svých devě-
tadvaceti letech to dotáhl na šéf-
dirigenta. Jak by také ne, když 
se tento duší i  tělem hudebník 
a  divadelník v  operetě cítil jako 
ryba ve  vodě, přičemž od  všech 
kolem sebe vyžadoval až téměř 
přehnaně vysoké výkony. Tím 
sice dosahoval velmi slušných vý-
sledků na scéně teplické operety, 
ovšem na  straně druhé si svojí 
přísností a  nesmlouvavostí příliš 
přátel nezískal. Ti, kteří však měli 
možnost poznat pana dirigenta 
poněkud blíže, s  ním však často 
prožívali rovněž veselé a  zábav-
né chvíle plné chytrého humoru, 
zajímavých okamžiků a  někdy 
i  dobrodružných, až téměř neu-
věřitelných zážitků. Jeho smysl 
pro povinnost, legraci i nevšední 
recesi takřka bez hranic z  něho 
učinily neobyčejného společníka. 
Třebaže neustále mezi divadlem, 
koncerty, světem tónů, zrovna 
tak jako časté cestování po  ná-
ročných uměleckých zájezdech, 
tak se mu nejlepší aktivní relaxací 
staly zejména mnohakilometrové 
turistické trasy po krásném oko-
lí Teplicka, Českého středohoří 
i celého kraje. František Popp tak 
v  sobě spojoval nesmlouvavého 
umělce, ale i veselého romantika 
s duší dítěte. Ve všech případech 
obětavého a spolehlivého. Teprve 
když v  roce 2003 odešel téměř 
v 78 letech na svoje poslední vy-

TEPLICKÉ OPERETY 

Jestli někdo z umělců teplického divadelnictví patří 
k legendárním, pak je to bezpochyby osobnost diri-

genta Františka Poppa, který celé půlstoletí stál v čele 
orchestru i někdejšího operetního souboru Krušnohor-
ského divadla. Kromě toho tento aktivní nezmar po-
hostinsky řídil ještě množství dalších hudebních těles, 
ze kterých můžeme jmenovat Severočeskou filharmo-
nii Teplice, Lázeňský orchestr ve  Františkových Láz-
ních, ale i mnoho dalších u nás i v zahraničí, kam byl 
často zván.

stoupení a  trasu do  nenávratna, 
začali si mnozí uvědomovat, že 
nás opustila vskutku legenda, a to 
nejen divadelní. Z  těch střípků, 
kterými se zapsal do podvědomí 
hudebníků, divadelníků i  všech 
dalších, si připomeňme k  příle-
žitosti jeho 15. výročí odchodu 
z našeho světa a k nedožitým 93. 
narozeninám alespoň některé.

Povídal kdysi v  divadle jeden 

Popp zjistil, že chybí jistý hornis-
ta. Tak se na  něj čekalo, a  když 
po  chvíli konečně opožděně do-
razil, zeptal se jej dirigent, zda už 
má vyspáno? Hornista se ale za-
čal vymlouvat, že když venku na-
padlo hodně sněhu a navíc nasta-
lo náledí, tak trolejbusu proklu-
zovala kola a jel pomalu krokem. 
Dirigent však okamžitě prohlásil: 
„Za  tu dobu, co jste si u nás vy-

V  Krušnohorském divadle 
hostovala zpěvačka, která vážila 
150 kg. Zpívala ovšem překrásně 
a dirigent Popp se zájmem nejen 
pozorně naslouchal, ale rovněž si 
ji prohlížel. O pauze se jej potom 
jeden ze stálých zpěváků ptal: 
„Pane dirigente, vy jste si ji pro-
hlížel, jako by jste si ji chtěl vzít?“ 
A  tehdy dostal odpověď: „No, 
kdybych vážil 300 kg, tak bych si 
toho drobečka s radostí vzal.“

Před hlavním nádražím v Tep-
licích vystoupil z  trolejbusu di-
rigent Popp s  velkým cestovním 
kufrem, utíral si zpocené čelo 
a  svému známému na  zastávce 
povídá: „Tak nejhorší část cesty 
mám za  sebou.“ „A  kam jede-
te?“ „Ale, jedu dirigovat operetní 
koncerty do Německa, Rakouska, 
Švýcarska a Francie.“

Dirigent František Popp bydlel 
dlouhá léta na  Duchcovské ulici 
v  Teplicích a  pod jeho okny se 
nacházela zastávka MHD. Když 
se před řadou let začaly také 
u nás objevovat první satelity pro 
televizní příjem, neváhal ani oka-
mžik a pořídil si tuto vymoženost 
techniky také, neboť se neustále 

z herců: „Narodil jsem se 12. 12. 
v roce 1912, ve 12 hodin a 12 mi-
nut, v ulici 12. legií, číslo popisné 
12.“ Načež dirigent Popp chysta-
jící zkoušku divadelního orchest-
ru jen dodal: „Víte, já jsem si o vás 
vždycky myslel, že jste vyloženě 
tuctový člověk.“

V  divadle právě začínala ge-
nerální zkouška Offenbachovy 
Krásné Heleny, když dirigent 

dělával, jste si už dávno mohl po-
řídit svůj vlastní trolejbus a přijet 
s ním na generální zkoušku včas.“

Povídali si herci v  šatnách: 
„Představte si, že ta Dagmar se 
přiotrávila, proto dnes nepřišla 
na představení. Jak se jí to vůbec 
mohlo stát?“ Právě kolem prochá-
zel dirigent Popp a prohlásil: „No, 
jak asi? Chtěla jako obvykle říct 
něco jedovatého - a spolkla to.“

LEGENDA
nejen
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snažil držet krok mezi prvními, 
kteří si podobné novinky mohli 
dovolit. Tehdy ještě velmi obrov-
ský satelit nechal proto umístit 
na  domě u  svého okna nad za-
stávkou a  těšil se ze sledovaných 
programů. Nedlouho poté dora-
zila večer do  Teplic silná bouře 
s  vichřicí, jakou tady už dlouho 
nepamatovali. Pan dirigent s oba-
vami sledoval chvějící se satelit 
a  jelikož vichřice neustále sílila, 
dostal strach, že to satelit utrhne 
a dole to někoho zabije. Tak v nej-
větší vichřici otevřel okno, přivá-
zal k satelitu provaz a ten provlékl 
oknem do pokoje, kde jej uvázal 
k noze u klavíru. Do rána ho pak 
stejně provázely strašidelné sny 
o tom, jak poryv větru zacloumal 
se satelitem, vyrazil okno, shodil 
satelit a  ten ještě utrhl i přiváza-
nou nohu u klavíru, přičemž dole 
to zabilo několik lidí. Ve  sku-
tečnosti se naštěstí nic nestalo 
a  pana dirigenta navíc v  sevisu 

radiopřijímačů ujistili, že satelit 
je na domě upevněn tak bytelně, 
že by měl udržet i vola.

Do  pooperačního pokoje, kde 
ležel František Popp, přišla velká 
vizita, podívat se, jak se daří pa-
cientovi. Když tam tak nad ním 
stáli, zašeptal dirigent přiškrce-
ným hlasem: „Já se vám musím 
k něčemu přiznat... Já jsem totiž 
závislý... na droze.“ Zavládlo na-
prosté ticho, neboť k  takovým 
přiznáním nedocházelo právě 
denně a  lékaři se dívali rozpa-
čitě jeden na  druhého. „A  co je 
to za  drogu, pane dirigente?“ 
A tehdy dirigent prohlásil: „Mojí 
drogou je chození. Jak já neujdu 
aspoň 10 km, tak jsem úplně vyří-
zený,“ načež jeden z přítomných 
lékařů dodal: „Ano pane primáři, 
to mohu potvrdit. Pan dirigent 
má totiž nejen na  Teplicku své 
vlastní vycházkové trasy, kterými 
neustále prochází a udržuje se tak 
v kondici.“

Nedlouho před svou smrtí vy-
právěl dirigent František Popp 
následující fantazii: „Popp umřel 
a kupodivu přišel do nebe. Svatý 
Petr jej u  nebeské brány uvítal 
a zavedl do nebeské operety, kde 
už ho netrpělivě všichni přítom-
ní očekávali - zpěváci, hudebníci, 
režiséři, choreografové, výtvarní-
ci, inspicienti. Mezi nimi zahlédl 
Josefa Semeckého, Draga Čáslav-
ského, Annu Bartákovou, Karla 

Šípa seniora, Elenu Hilarovou, 
Růženu Ječmenovou, Jaroslavu 
Koníčkovou, Miroslava Bartáka, 
Mílu Raislera, Karla Smažíka, 
Karla Edelmanna, Fery Knoppa, 
Jana Sedláčka a  mnoho dalších, 
přičemž všichni unizono zvolali: 
Popp je tady! Teď je po nebeském 
klidu a  všichni se zase pořádně 
zapotíme!“

Pavel Kovář

Obchodní akademie 
a 

Střední odborná škola 
generála Františka Fajtla, 

Louny

Nabízíme studijní i učební obory

www: http://oasoslouny.cz
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Zemřela bývalá 
pracovnice duchcovského
muzea a velká osobnost
českého knihovnictví

Jarmila Trägrová Mezi ta nejoblíbenější patři-
lo výtvarné umění, každé setkání 
bylo pro mne a mojí ženu Petrušku 
novou inspirací k  návštěvě nějaké 
výstavy zajímavého malíře nebo 
grafika. Ostatně nebylo divu, paní 
Trägrová byla dcerou významného 
jihočeského malíře Adolfa Trägera 
(1888-1965), jehož jméno nese jed-
na z  ulic v  Českých Budějovicích, 
kde se paní Jarmila dne 16.12. 1928 
narodila. Je tedy zřejmé, že díky své-
mu otci od útlého dětství přicházela 
do styku s “kumštem“, jak ráda říka-
la. Její vazba k umění a přesvědčení 
o jeho důležitosti ve veřejném životě 
vedla ještě v  loňském roce k účasti 
na aktivitách usilujících o záchranu 
pražského ateliéru sochařky Hany 

Wichterlové, který představitelé 
politické správy jedné městské čás-
ti označovali za „budku na nářadí“ 
ve snaze využít a „zhodnotit“ poze-
mek, na kterém ateliér stál. Ovšem 
šíře zájmů paní Trägerové byla da-
leko větší, podílelo se na ní i vzdě-
lání, kterého se jí dostalo. Po druhé 
světové válce totiž začala studovat 
mimo jiné sociologii a  psychologii 
na  Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy, ale navštěvovala i  další 
přednášky. Vzpomínám si napří-
klad jak mi zapůjčila sešit svých 
zápisků z  přednášek významného 

literárního vědce (specialisty na ro-
mánské literatury) a filozofa Václava 
Černého (1905-1987). Po roce 1948 
přešla z  Filozofické na  Pedagogic-
kou fakultu UK. Po  absolvování 
vysokoškolského studia se usadila 
v severočeských Teplicích. Od roku 
1950 pracovala jako ředitelka tep-
lické okresní knihovny. V  roce 
1970 musela toto místo, s ohledem 
na  své nesmlouvavé postoje a pev-
nou páteř opustit a  živit se zcela 
mimo obor ( ve výměníkové stanici 
a později v teplickém Technomatu). 
Až v roce 1977 ji bylo opět umožně-

no nastoupit na  pozici knihovnice 
v  bibliografickém oddělení ústecké 
Krajské knihovny Maxima Gorké-
ho, kde pracovala, byť jen na částeč-
ný úvazek, i po odchodu do penze 
až do roku 1997. Nedlouho potom 
začala působit jako vysoce kvalifi-
kovaná odbornice v knihovně Mu-
zea města Duchcova, tam zůstala až 
do roku 2005. Duchcovské muzeum 
se především díky ní může pochlu-
bit výborně zpracovanou knihov-
nou. Celostátní význam a  mimo-
řádnou profesní kvalitu paní Jarmi-
ly Trägrové potvrdila také oborová 
ocenění, připomeňme medaili Z.V. 
Tobolky v  roce 2000 nebo Cenu 
českých knihovníků v  roce 2010. 
Dá se říci, že nejvýznamnějšími 
pracovníky duchcovského muzea 
za  celou dobu jeho existence byly 
dvě ženy - archeoložka Hermina 
Davidová-Mayová a  knihovnice 
Jarmila Trägrová. U  obou těchto 
žen obdivuji kromě mimořádných 
odborných kvalit, vlastnost, která je 
v dnešní době ještě vzácnější – od-
hodlání zůstat tím kým byly za kaž-
dé situace a z toho plynoucí vědomí 
mravní převahy nad stále početněj-
šími metači morálních kotrmelců. 

PhDr. Jiří Wolf 
Muzeum města Duchcova 

Když jsem nastoupil v  lednu 1999 do  duchcovského 
muzea, narazil jsem v knihovně naší instituce na ele-

gantní starší dámu, která neúnavně „datlovala“ na psa-
cím stroji, vkládala do  kartotéky stále nové knihovní 
lístečky a  postupně proměňovala hromady zaprášených 
písemností ve  skvěle uspořádanou muzejní bibliotéku. 
V  poměrně krátkém čase jsem zjistil, že paní Trägrová 
není pouze vynikající knihovnicí, ale všestranně vzděla-
nou osobností se kterou lze vést hovor prakticky na jaké-
koliv téma. 

   Jarmila Trägrová  pomáhající při 
instalaci výstavy českých loutkařů 
Karla Vostárka a Františka 
Watzla v Poppelově výstavní síni 
Muzea města Duchcova
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V dobách nelehkých jej pak vy-
střídal první farář sboru Eugen Ze-
lený, následovali Zdeněk Somolík, 
Ámos Tejkal, Tomáš Pištora, Jan 
Opočenský, nyní je farářem sbo-
ru ČCE v  Teplicích Dan Páleník, 

Bližší informace o životě teplického sboru
Českobratrské církve evangelické a plánovaných akcích najdete na

www.evangnet.teplice.cz,
ve vývěsních skříňkách nebo na FB Sbor ČCE Teplice.

Českobratrské církvi
evangelické je sto let

Českobratrská církev evangelická si letos společně 
s vyhlášením Československa připomíná 100. výro-

čí vzniku. Farní sbor té naší, teplické, byl založen o ně-
kolik let později, v roce 1926. První evangelíci severo-
českého pohraničí se ale začali scházet již v roce 1893 
v modlitebně v Modlanské ulici v Trnovanech, prvním 
kazatelem byl Václav Řezníček (1893-1926).

světa. Církev sama v tom ve svých 
dvoutisíciletých dějinách šlápla 
nejednou vedle a ČCE si i  to při-
znává. Pokání je součást našeho 
úsilí o naplnění Boží vůle“.

Sídlo Farního sboru ČCE Tep-
lice je v  ulici J. V. Sládka (viz 
foto). Stavbu kostela (1938-1949) 
ve funkcionalistickém slohu podle 

návrhu architekta Miloslava Tejce 
zbrzdila II. světová válka. Finanční 
prostředky byly získány převážně 
díky obětavým sbírkám farníků 
a  půjčkám. V  těsném sousedství 
je patrová fara, k  dispozici máme 
pěknou velkou zahradu, která je 
nedílnou součástí sborového živo-
ta. Svoji historii mají také varhany, 

které původně sloužily kazatelské 
evangelické stanici v Dubí, dnes se 
o  jejich pravidelnou údržbu stará 
firma Ponča z Krnova. 

Současný sbor žije plnohodnot-
ným církevním i civilním životem. 
Řídí jej dělné, jedenáctičlenné 
staršovstvo vedené kurátorkou 
Věrou Grögerovou, které během 
roku připravuje celou řadu akcí, 
na  něž je zvána široká veřejnost. 
Patří k nim například tradiční Noc 
kostelů, benefiční koncerty „Děti 
dětem“, vzpomínkové shromáždě-
ní k 17. listopadu 1989, dětská od-
poledne na farské zahradě, bohatý 
je program i  po  celý adventní čas 
nebo oblíbené společné rodinné 
cyklodovolené.  (lar)

hnutí. Posláním církve je předávat 
Boží pozvání ke  způsobu života, 
založeném na  porozumění, lásce, 
vzájemné pomoci a toleranci, kte-
rý tak spěje ke společnému pokoji 
- jak k tomu vede Bůh od počátku 

který přibližuje poslání a  činnost 
současné církve takto: „Českobra-
trská církev evangelická (ČCE) 
je druhou největší církví v  České 
republice, nejpočetnější protes-
tantskou církví. Za  základ víry 
a života považujeme Písmo svaté - 
Bibli. Navazujeme na tradici české 
reformace, husitské hnutí i Jedno-
tu bratrskou. ČCE vznikla v  roce 
1918 spojením dvou evangelických 
církví povolených tolerančním pa-
tentem. K farářské službě pověřuje 
církev muže i  ženy. Vedle boho-
služebného života farních sborů, 
náboženské výchovy a  církevního 
školství se zaměřuje na služby so-
ciální péče (např. skrze střediska 
Diakonie ČCE) a  duchovenskou 
činnost v  nemocnicích, armádě, 
nápravných zařízeních či uprchlic-
kých táborech. V rámci křesťanství 
v  průběhu dějin vykrystalizovaly 
tři samostatné tradice: římsko-
-katolická, východní (pravoslav-
ná) a  evangelická (protestantská). 
Různá teologická pojetí a způsoby 
zbožnosti se nemusí vylučovat, 
ale mohou a  mají se navzájem 
doplňovat a  obohacovat. Jednotu 
církve, kterou si Ježíš přál, není 
třeba hledat v její uniformitě a or-
ganizačním sjednocení, ale spíš 
ve vzájemném uznání a společném 
slavení svátostí. Úsilí o  jednotu 
církve je cílem tzv. ekumenického 
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OU KANINA - ODBORNÉ UČILIŠTĚ
PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM A STŘEDNĚ 
TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Jsme speciální střední škola se zaměřením na žáky ze škol 
speciálních a na žáky ze škol základních, u kterých jsou zjištěny 
speciální vzdělávací potřeby. Ubytování žáků zajištěno na internátu 
v místě školy v malebném prostředí CHKO Kokořínsko.

Uchazeč o studium musí splňovat tyto podmínky:
• Splněná povinná školní docházka.
• Doporučení z PPP nebo SPC.
•  Žáci ze ZŠ speciálních, žáci ze ZŠ s SVP, žáci se 

zdravotním postižením.

Nabízíme tyto studijní obory:
• 41-52-E/01  Zahradnické práce
• 65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby
• 75-41-E/01  Pečovatelské služby
Tříleté studijní obory zakončené výučním listem.
ŠKOLNÉ 500 Kč měsíčně

Kanina 57, 277 35 Kanina tel.: 315 693 141
www. oukanina.cz  e-mail: info@oukanina.cz

T130045

GYMNÁZIUM A SPŠ DUCHCOV, MASARYKOVA 12
Info o studiu na: www.gspsd.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Poláková
Tel.: 417 831 131, 417 835 252
 

DENNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V TECHNICKÝCH I VŠEOBECNÝCH MATURITNÍCH OBORECH
• GYMNÁZIUM
79 – 41 – K/81  Gymnázium, všeobecné osmileté studium (pro žáky z 5. tříd ZŠ)
79 – 41 – K/41  Gymnázium, všeobecné čtyřleté studium (pro žáky z 9. tříd ZŠ)

• STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
36 – 46 – M/01  Geodézie a katastr nemovitostí
36 – 45 – M/01  Technická zařízení budov
21 – 42 – M/01  Geotechnika
36-47-M/01  Stavebnictví (Architektura a interiérový design)

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU PŘI DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
18. 1. 2018

T185043

ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270
nabízí ve školním roce 2018/2019

tyto učební obory:

denní forma vzdělávání
7862C02  Praktická škola dvouletá (2 roky)
6651E01  Prodavačské práce (3 roky, výuční list)
6551E01  Stravovací a ubytovací služby (3 roky, výuční list)
2857E01  Keramická výroba (3 roky, výuční list) NOVÝ OBOR
7541E01 Pečovatelské služby (3 roky, výuční list) NOVÝ OBOR

kombinovaná forma vzdělávání
(pro dospělé, vhodné pro pracující):
6651E01  Prodavačské práce (3 roky, výuční list)
6551E01  Stravovací a ubytovací služby (3 roky, výuční list)

Dny otevřených dveří:

17. 1. 2018 od 10.00 do 16.00 hodin

Přijďte mezi nás!!!

Pro zjištění konkrétních informací nás kontaktujte:
e-mail: kaftan@zspskrupka.cz, tvrdikova@zspskrupka.cz

telefon: 417 861 390
webové stránky: www.zspskrupka.cz

facebook: @zsasskrupka

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO
– 27. 1. 2018, 24. 2. 2018, 24. 3. 2018

www.lesnicka-skola.cz

Maturitní obory:

Lesnictví
Sociální činnost
Bezpečnostně právní činnost

Učňovské obory:

Lesní mechanizátor
Pekař
Pečovatelské služby
Lesnické práce
Práce ve stravování

Střední lesnická škola
a Střední odborná škola Šluknov

Společně to zvládneme.

T152044
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Kancelářské
a komerční prostory
v Teplicích
Bc. Jaroslav Andres - tel.: 603 472 304

www.vyhodnereality.cz

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

16. ledna v 16.00 a 17.00 hodin
 Maňáskové divadlo Teplice
 POHÁDKA O SNĚHULÁCÍCH
 Určeno dětem od 2,5 let věku. 
17. ledna v 19.00 hodin - Zahradní dům
 SČF Teplice
 4. ABONENTNÍ KONCERT CYKLU K
22. ledna v 19.00 hodin
 CHANTAL POULLAIN 
 SE SKUPINOU CHANSONS
24. ledna - Kino Květen
 MARTIN LOEW – Cestovatelská diashow:
 BAJKAL – modrá perla v srdci Sibiře
  Překrásná příroda, průzračná voda, divoké 

útesy. Hory, tajga, ryby, lidé...
25. ledna v 17.30 hodin
 LiStOVáNÍ.cz 
 Miloš Urban: ZÁVĚRKA 
  Další díl scénického čtení za přítomnosti au-

tora. Pořad bude ukončen autogramiádou.
6. února v 19.00 hodin
 ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
  Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou 

moci setkat s  jedinečným a  nezaměnitel-
ným humorem Zdeňka Izera. 

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

15. ledna v 19.00 hodin
 Studio Dva divadlo
 VYSAVAČ
  BOHUMIL KLEPL v  jedinečné komediální 

ONE MWAN SHOW..
16. ledna v 19.00 hodin
 HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK
  Na diváky čeká téměř dvou a půl hodinový 

koncert s největšími hity. 
19. ledna v 19.00 hodin
 LÁZEŇSKÝ PLES
21. ledna v 10.30 hodin
 Divadlo Láryfáry
 POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM NÁDRAŽÍ
  Děti se ocitnou na jednom malém nádraží, 

kde straší. Velká činoherní pohádka.
21. ledna v 16.00 hodin
 Taneční divadlo Teplice
 JEŠTĚ KOUSEK TDT, PROSÍM!
  Závěrečné vystoupení za 1. pololetí.
23. ledna v 19.00 hodin
 Divadelní společnost HÁTA
 ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
  LUKÁŠ VACULÍK v  půvabné crazy komedii 

o záletném americkém velvyslanci ve Velké 
Británii. 

29. ledna v 19.00 hodin
 DIVADLO NA JEZERCE
 UŽ JE TADY ZAS!
  Hitler už je tady zas, zatím naštěstí jen v di-

vadelní komedii podle stejnojmenného Ver-
mesova knižního bestseleru. 

30. ledna v 19.00 hodin
 Herecké studio DK Teplice
 DŮM BERNARDY ALBY

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

15.-17. ledna od 17.00 hodin
18.-19. ledna od 15.00 hodin 
 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
 Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / USA.
16. ledna od 15.00 hodin 
 PO STRNIŠTI BOS
 Drama / Válečný / Komedie / Historický / ČR.
16. ledna od 20.00 hodin
 INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ
 Drama / Horor / Mysteriózní / USA / Kanada.
17. ledna od 20.00 hodin
 THELMA
 Thriller / Drama / Romantický / Norsko.
18.-19. ledna od 17.30 a 20.00 hodin
21.-23. ledna od 17.30 hodin 
 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
 Komedie / Česko / 2018.
20. ledna od 13.30 a 15.30 hodin
21. ledna od 9.45, 13.30 a 15.30 hodin
 COCO
 Animovaný / USA / 2017.
20. ledna od 18.00 hodin
 LOHENGRIN, RICHARD WAGNER
  Opera. Představení ze Semperoper, která je 

operní scénou Saské státní opery Drážďany.
21.-22. ledna od 20.00 hodin 
 TŘI BILLBOARDY 
 KOUSEK ZA EBBINGEM
 Krimi / Drama / Komedie / USA / 2017.

23. ledna od 15.00 hodin 
 NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
   Muzikál / Drama / Romant. / Životopisný.
23. ledna od 20.00 hodin
 CUKRÁŘ
 Drama / Izrael / Německo / 2017.
24. ledna od 19.00 hodin
 Martin Loew - cestovatelská diashow: 
 BAJKAL
25. ledna od 17.30 hodin
 OVČÁČEK MILÁČEK
  Nekorektní kabaret Městského divadla Zlín 

se v přímém přenosu vrací do kin. 
25.-27. ledna od 20.00 hodin
 VŠECHNY PRACHY SVĚTA
 Drama / Krimi / Mysteriózní / Thriller / USA.
26. ledna od 15.30 a 17.30 hodin
27. ledna od 13.30 a 15.30 hodin
28. ledna od 15.30 hodin
 DUKÁTOVÁ SKÁLA
 Pohádka / Česko / 2017.
27. ledna od 17.30 hodin
28.-30. ledna od 20.00 hodin
 LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA
 Akční / Thriller / Sci-Fi / USA / 2018.
28. ledna od 9.45 a 13.30 hodin
 COCO
 Animovaný / USA / 2017.
28. ledna od 17.30 hodin
 HANS ZIMMER V PRAZE
  Hudební / Dokumentární / Velká Británie / 

Česko / 2017.
29.-31. ledna od 17.30 hodin
 CIZINEC VE VLAKU
 Akční / Thriller / USA / 2018.

30. ledna od 15.00 hodin
 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ
 Životopisný / Česko / Slovensko / 2017.
31. ledna od 20.00 hodin
 KOLO ZÁZRAKŮ
 Drama / USA / 2017.

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

VÝSTAVY
do 25. února - Jízdárna
 VÝSTAVA XXL
  Je prezentováno to NEJ z  přírodovědných, 

archeologických, historických a knihovních 
depozitářů.

do 11. března - I. a II. výstavní místnost
 SVĚT KOSTIČEK LEGO
  Výstava mnoha pestrobarevných exponátů.

EXPONÁT MĚSÍCE LEDNA
Foyer teplického zámku, vstup volný
 ŠAVLE Z UNIFORMY 
 BÁŇSKÉHO ÚŘEDNÍKA
  Vystavený exponát z  období Rakouska-

-Uherska můžeme bezpečně datovat na ko-
nec 19. století až počátek 20. století.

NOVÉ EXPOZICE
Nová prohlídková trasa zahrnuje expozici po-
zůstatků ženského benediktinského kláštera, 
založeného českou královnou Juditou v  2. 
polovině 12. století, která byla ve  svém kláš-
teře v  Teplicích také pohřbena. Dále expozici 
zrestaurované grotty. 

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM

PLANETÁRIUM. 
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI!!!
17. ledna v 19.00 hodin
 LEDNOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
21. ledna ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
21. ledna v 19.00 hodin 
 LEDNOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
24. ledna v 19.00 hodin
 LEDNOVOU OBLOHOU
28. ledna ve 14.00 hodin
 Pohádka O BÝKU ZLOBÍKOVI 
 A LOVCI ORIONOVI
28. ledna v 19.00 hodin 
  HVĚZDNÉ NEBE + HISTORIE HUBBLEOVA 

VESMÍRNÉHO DALEKOHLEDU
31. ledna v 19.00 hodin
 LEDNOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA

CAFÉ NOBEL:
  Další setkání se zajímavým tématem a zají-

mavou osobností vědy se uskuteční ve čtvr-
tek 18. ledna od  18.00. Přednášet přijede 
pan Leoš Kyša a téma zní Konspirační teorie. 
Proč jim lidé věří a jak zjistit pravdu?

HVĚZDÁRNA
  JE Z DŮVODU REKONSTRUKCE PRO VEŘEJ-

NOST UZAVŘENA.

TEPLICE

Nová atraktivní Indická a Nepálská restaurace byla koncem prosince otevřena v Teplicích
a najdete ji v centru města na rohu Lipové ulice a ulice U Císařských lázní.

Restaurace EVEREST je otevřená od 11:00 do 22:00 hodin každý den mimo neděle.
Rezervace a dotazy na telefonním čísle 476 700 200 nebo 774 623 965. 



Při předložení

tohoto inzerátu

sleva 20 %
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scbournak.cz

KULTURNÍ CENTRUM
23. ledna v 17.00 hodin 
 DÁMSKÝ KLUB – TVOŘENÍ PRO RADOST
  Pravidelné setkání žen, které vyrábějí zají-

mavé dárky a dekorace různými výtvarnými 
technikami pro radost sobě i ostatním. 

23. ledna v 17.00 hodin
 TANEČNÍ PODVEČER S KRUŠNOHORKOU
24. ledna v 9.00 hodin - Dům kultury 
 DUCHCOVSKÝ SKŘIVÁNEK
  Recitační soutěž pro děti z MŠ a ZŠ ve spolu-

práci s DDM Sluníčko.
25. ledna v 10.00 - kino Lípa
 ČERT A KÁČA
 Divadelní pohádka pro děti MŠ a I. st. ZŠ.
 Hraje Divadelní agentura Praha.
27. ledna v 15.00 hodin - Dům kultury
 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
 S DISKOTÉKOU – KARNEVAL ZE DVORKU
  Netradiční karneval plný soutěží, her a tan-

ce, kterým provázejí strašák do  zelí Pepa 
a farmář Šimon.

6. února
 DAKAR ZE ZÁKLULISÍ – ANEB 
 DOBRODRUŽSTVÍ S CEJCHEM SMRTI
  Jedinečný zábavný pořad s historkami těch, 

kteří jsou na  Dakaru jako doma. Pořadem 
provází Jan Říha, jedenáctinásobný účastník 
Rallye Dakar.

12. února
 Setkání s… 
 „NÁVŠTĚVA Z ORDINACE“
  Manžel. dvojice Bobo a Heluš z „Ordinace“.

KINO LÍPA
16. ledna v 17.00 hodin
 ČERTOVINY
  Rodinný / ČR.  
17. ledna v 19.00 hodin
 ŠPINDL
  Komedie / ČR. 
18.-19. ledna v 19.00 hodin
 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 
  Komedie / ČR. 
21. ledna v 19.00 hodin
 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
  Historický / Drama / VB.  
23. ledna v 19.00 hodin
 STAR WARS. POSLEDNÍ Z JEDIŮ
 Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / USA.
24. ledna v 19.00 hodin
 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
 Komedie / ČR. 
25. ledna v 10.00 hodin - BioSenio
 ŠPINDL
 Komedie / ČR. 
25.-26. ledna v 19.00 hodin
 LABYRINT. VRAŽEDNÁ LÉČBA
  Akční / Sci-fi / USA.
28. ledna v 19.00 hodin
 LADÍME 3
  Hudební komedie / USA. 

30. ledna v 19.00 hodin
 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
 Komedie / ČR. 
31. ledna v 19.00 hodin
 TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
  Komedie / Drama / USA / VB.  

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
21. a 28. ledna v 15.00 hodin
 COCO
  Animovaný / Esp. 

bílina

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
11. února v 15.00 hodin
 KRÁLOVSKÝ KARNEVAL
  Veselý pořad pro děti plný soutěží a výher 

uvede divadlo Uličník Teplice.
15. února v 8.30 a 10.00 hodin
 ČARODĚJŮV UČEŇ 
  Veselý taneční muzikál pro školy uvede Me-

tropolitní divadlo Praha. 

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
6. ledna - 25. února 2018
 20x KOLEM SLUNCE
 Výstava děl skupiny výtvarníků ROLOUS, z.s. 

DIGITÁLNÍ KINO
19. ledna v 17.30 hodin 
 CIZINEC VE VLAKU 
 USA / thriller / české titulky.
19. ledna ve 20.00 hodin
 INSIDIOUS. POSLEDNÍ KLÍČ
 USA / horor / české titulky.
20. ledna v 17.30 hodin
 JUMANJI. VÍTEJTE V DŽUNGLI 
 USA / komedie / český dabing.
20. ledna ve 20.00 hodin
 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 
 ČR / komedie / české znění.
21. ledna v 15.00 hodin
 FERDINAND 
 USA / animovaný / rodinný / český dabing
26. ledna v 17.30 hodin
 LABYRINT. VRAŽEDNÁ LÉČBA
 USA / thriller / akční/ české titulky.
26. ledna ve 20.00 hodin
 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
 ČR / komedie / české znění.
27. ledna v 17.30 hodin
 ČERTOVINY

 ČR/ pohádka / české znění.
27. ledna ve 20.00 hodin
 ŠPINDL
 ČR / romantická komedie/ české znění.
28. ledna v 15.00 hodin
 COCO
 USA/ animovaný / rodinný / český dabing.

 DĚČÍN

MĚSTSKÉ DIVADLO
15. ledna v 18.00 hodin - foyer divadla 
 VERNISÁŽ
 PETR NIKL. MASKY A PŘEVLEKY
  Výstava inscenovaných fotografií, které sou-

visejí s autorovou divadelní činností. 
15. ledna v 19.00 hodin
 TITANIC
  Divadlo Kalich. Vtipná parodie pro dva her-

ce v mnoha úlohách.
16. ledna v 19.00 hodin 
 DIVY LÁSKY A HUDBY
  Hudební recitál za  klavírního doprovodu. 

Operní pěvkyně Andrea Kalivodová, Tere-
za Mátlová a Pavlína Senič - tři operní divy 
a přeci každá jiná.

17. ledna v 19.00 hodin
 POHŘEB AŽ ZÍTRA 
  Švandovo divadlo. Zoufalost a  absurdita 

mají k sobě zatraceně blízko. 
18. ledna v 19.00 hodin
 LEGENDA O LESÍCH A LIDECH 
  Divadelní klub Jirásek Česká Lípa. Sága 

z norských hor ze začátku 19. století se zdá 
být vzdálená dnešnímu člověku a jeho situ-
aci.

21. ledna v 15.00 hodin   
 DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
  Divadlo Dokola. Pohádka na  motivy K. J. 

Erbena o  smutném princi, jeho podivných 
přátelích a krásné princezně. 

23. ledna v 19.00 hodin
 SEX ZADARMO NEDOSTANEŠ aneb 
 Můj život s prostitutkami Tramtárie
  Nekompromisní, provokativní, trochu na-

hořklá komedie.
24. ledna v 19.00 hodin
 4. Koncert KPH 2017/18
 JAN OSTRÝ - FLÉTNA
 SYLVIE JEŽKOVÁ - KLAVÍR 
25. ledna v 19.00 hodin
 PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY 
 Divadlo Palace. Komedie. 

26. ledna
 FILUMENA MARTURANO
 Manželství po italsku s dojetím a komikou.
28. ledna v 19.00 hodin   
 BIGBAND 2018
  Společenství muzikantů z  různých koutů 

České republiky.
30. ledna v 19.00 hodin
 LASKAVÉ BOHYNĚ 
  Divadlo Pod Palmovkou. Úspěšná slovenská 

dramatizace známého amerického románu. 
1. února v 19.00 hodin   
 BATACCHIO
  CIRK LA PUTYKA. Od cirkusových čísel a di-

vadelních a hudebních scének přes zázraky 
tehdejších nových technologií až po ukázky 
anatomických anomálií zvířat i lidí.

  

KINO SNĚŽNÍK
15. ledna v 19.00 hodin 
 CUKRÁŘ 
 Drama / Izrael, Německo / 2017.
17. ledna v 19.00 hodin
 ZMENŠOVÁNÍ
 Drama / Komedie / Sci-Fi / USA / 2018.
16. ledna v 19.00 hodin
 MADAM SLUŽEBNÁ
 Komedie / Drama / Francie / 2017.
18., 20. a 21. ledna v 17.30 hodin 
19. ledna ve 20.00 hodin 
 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
 Komedie / ČR / 2018. Režie. Filip Renč.
18. a 20.-21. ledna ve 20.00 hodin
 CIZINEC VE VLAKU
 Akční / Thriller / USA / 2018 / premiéra.
19. ledna v 17.00 hodin
20. a 21. ledna v 15.00 hodin
 COCO
 Animovaný/ Rodinný / USA / 2018.
22. ledna v 19.00 hodin
 NEMILOVANÍ 
 Drama / Rusko, Francie, Belgie, Německo.
23. ledna v 10.00 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
 Drama ČR, Slovensko / 2017.
23.-24. ledna v 19.00 hodin
 TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
 Krimi / Drama / Komedie / USA / 2018.
25. ledna v 17.00, 26. ledna ve 20.00 hodin
28. ledna v 17.30 hodin
 LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA
 Akční / Thriller / Sci-Fi / USA / 2018.
25. ledna ve 20.00, 26. ledna v 17.00 hodin
28. ledna v 11.00, 28. ledna ve 20.00 hodin
 VŠECHNY PRACHY SVĚTA
 Drama / Krimi / Mysteriózní / Thriller / USA.
27. a 28. ledna v 15.00 hodin
 DUKÁTOVÁ SKÁLA
 Pohádka / ČR / 2018 / premiéra.
30. ledna v 19.00 hodin 
 S LÁSKOU VINCENT
 Animovaný / Krimi / Drama / VB, Polsko.
31. ledna v 19.00 hodin
 TROŠKA HUMORU NIKOHO NEZABIJE
 ZDENĚK TROŠKA A MAREK KALIŠ

BÍLINA

DUCHCOV

iTeplice.cz
zpravodajství Teplicka

DĚČÍN
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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

KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most 

PRO MAMINKY (TATÍNKY) S DĚTMI
16. ledna v 9.30 hodin - Kosmos Maxi
 MY LITTLE PONY FILM

PROMÍTÁNÍ nejen PRO SENIORY
23. ledna ve 14.00 hodin - Kosmos Maxi
 ČESKO
 

SÁL MAXI
15.-17. ledna v 17.30 hodin
 KOLO ZÁZRAKŮ 
 USA, drama.
15.-17. ledna ve 20.00 hodin
 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
 Velká Británie, drama / historický / válečný.
18.-21. ledna v 17.30 hodin
20.-21. ledna v 15.00 hodin
 COCO
 USA, animovaný / rodinný, český dabing.
18.-21. ledna ve 20.00 hodin
22.-24. ledna v 17.30 hodin
 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
 Česko, komedie.
22.-24. ledna ve 20.00 hodin
 CIZINEC VE VLAKU
 USA, akční / thriller.
25.-28. ledna v 17.30 hodin
 VŠECHNY PRACHY SVĚTA
 USA, drama / krimi / mysteriózní / thriller.
27.-28. ledna ve 14.00 hodin
 ČERTOVINY
 Česká pohádka. 
27.-28. ledna v 16.00 hodin
 MIKHAIL BARYSHNIKOV - PROSTOR
  Záznam unikátního baletního vystoupení 

u příležitosti 70. narozenin.
25.-28. a 29.-31. ledna ve 20.00 hodin
 LABYRINT. VRAŽEDNÁ LÉČBA
 USA, akční / thriller / sci-fi.
29.-31. ledna v 17.30 hodin
 S LÁSKOU VINCENT
  Velká Británie / Polsko, anim. / krimi / drama.
1.-4. února v 17.30 a 20.00 hodin
  PREZIDENT BLANÍK
 Česko, komedie. 
3.-4. února v 15.00 hodin
 JUMANJI. VÍTEJTE V DŽUNGLI!
  USA, dobrodružný / rodinný / fantasy / akční 

/ komedie.
5.-7. února v 17.30 hodin
 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
 Česko, komedie.
8.-11. února v 17.30 hodin
8.-14. února ve 20.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
 USA, erotický thriller / romantický.

SÁL MIDIART
18.-21. ledna v 19.00 hodin
 OUT
 Česko / Slovensko, road movie.

25.-28. ledna v 19.00 hodin
 NEMILOVANÍ
 Rusko / Francie / Belgie / Německo, drama.
1.-7. února v 19.00 hodin
 HAPPY END
 Francie / Německo / Rakousko, drama.

MĚSTSKÉ DIVADLO
17. ledna v 19.00 hodin - Velká scéna
 KRÁSKA A ZVÍŘE
18. ledna v 19.00 hodin - Velká scéna
 CENA ZA NĚŽNOST
29. ledna v 19.00 hodin - Velká scéna
 ODYSSEIA (CESTA)
2. února v 19.00 hodin - Velká scéna
 CHARLEYOVA TETA
3. února v 18.00 hodin - Velká scéna
 PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU 
 NA ČELE
5. února v 19.00 hodin - Velká scéna
 SPLAŠENÉ NŮŽKY
7. února v 19.00 hodin - Malá scéna
 BARON PRÁŠIL 
8. února v 19.00 hodin - Velká scéna
 HABAĎÚRA
9. února v 19.30 hodin - Komorní scéna
 HOMEVIDEO
12. února v 19.00 hodin - Velká scéna
 MMMM - OPERETA, KLASIKA, POP, 
 OPERA, MUZIKÁL, SWING...

CHOMUTOV

KINO SVĚT
15. a 17. ledna v 17.00 hodin
 ZMENŠOVÁNÍ
15. ledna v 19.00 hodin
 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA

16. ledna v 17.00 hodin
 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 
16. ledna v 19.00 hodin
 KOLO ZÁZRAKŮ
17. ledna v 19.00 hodin
 MÍSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
18. ledna v 16.00 hod., 20. ledna v 15.00 hodin
21. ledna v 15.00 hodin
 COCO
18. ledna v 17.00 a 20.00 hodin
20. ledna v 17.00 a 19.30 hodin
21. ledna v 18.00 hod., 22. ledna v 17.00 hodin
23. ledna v 19.00 hod., 26. ledna v 18.00 hodin
 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 
18. ledna v 19.00 hod., 20. ledna v 18.00 hodin
21. ledna ve 20.00 hod., 23. ledna v 17.00 hod.
27. ledna ve 20.00 hod., 29. ledna v 19.00 hod.
 TŘI BILLBOARDY KOUSEK 
 ZA EBBINGEM
19. ledna ve 14.00 hodin
 ČERTOVINY
21. ledna v 17.00 hod., 24. ledna v 19.00 hodin
25. ledna v 17.00 hodin
 CIZINEC VE VLAKU
22. ledna v 19.00 hodin
 INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ
24. ledna v 17.00 hod., 30. ledna v 19.00 hodin
 JUMANJI: 
 VÍTEJTE V DŽUNGLI!
25. ledna v 18.00 hod., 26. ledna ve 20.00 hod.
27. ledna v 16.00 hod., 28. ledna v 18.00 hodin
29. ledna v 17.00 hodin
 LABYRINT: 
 VRAŽEDNÁ LÉČBA
25. ledna ve 20.00 hod., 30. ledna v 17.00 hod.
 ŠPINDL
26. ledna v 17.00 hodin
 ČERTOVINY
27. ledna v 15.00 hodin
 FERDINAND

27. ledna v 18.45 hodin
 GIACOMO PUCCINI / TOSCA
28. ledna v 15.00 hodin
 COCO
28. ledna v 17.00 hodin 
 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
28. ledna ve 20.00 hodin
 ZMENŠOVÁNÍ
31. ledna v 17.00 hodin
 STAR WARS: 
 POSLEDNÍ Z JEDIŮ
31. ledna v 19.00 hodin
 S LÁSKOU VINCENT

ústí

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
OPERY A BALETU

Masarykova 3, Ústí nad Labem
30. ledna v 19.00 hodin
 PTÁČNÍK
31. ledna v 19.00 hodin
 CIKÁNSKÉ KOŘENY/Í
 Taneční divadlo s nahrávkou.
2. února v 19.00 hodin
 VEČER TŘÍ KLAVÍRŮ 
 Koncert.
4. února v 17.00 hodin
 ZVONOKOSY
 Muzikál.
6. února v 19.00 hodin
 CASANOVA
 Muzikál.
10. února v 17.00 hodin
 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
 Balet.
11. února v 17.00 hodin
 PTÁČNÍK
 Opereta.

KULTURNÍ STŘEDISKO
Informace o programech na www.ksul.cz 

16. ledna ve 20.00 hodin - Národní dům
  ALEXANDER BONE QUARTET (UK/CZ)
  Alexander Bone je teprve 20-letý fenome-

nální altsaxofonista, klavírista, skladatel, 
aranžér a producent z Velké Británie. 

20. ledna ve 20.00 hodin - Národní dům
 STOLETÁ DISKOTÉKA
25. ledna ve 20.00 hodin - Národní dům
 RADŮZA + kapela
  Její umělecká dráha připomíná některé „po-

hádkové“ životopisy. 
8. února v 19.00 hodin - Národní dům
 NIGEL PRICE TRIO (UK/CZ)
  Během své vice než čtvrtstoleté kariéry se 

jazzový kytarista Nigel Price propracoval 
mezi nejuznávanější jazzmany Velké Britá-
nie. 

10. února ve 20.00 hodin - Národní dům
 STOLETÁ DISKOTÉKA
13. února ve 20.00 hodin - Národní dům
 ANTIDISKOTÉKA 
 JIŘÍHO ČERNÉHO

CHOMUTOV

MOST

T130040

ÚSTÍ NAD LABEM
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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

11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM v  OV byt 3+1 ve  vilce ze zahradou. V  lukrativní 
části Teplic - Šanov. Pouze dva majitelé. Tel.: 775  158  195. 
(1221101)
• NABÍZÍM družstevní byt (SBD Mír) v  Řetenicích (k  rekon-
strukci). Přízemí 3+1, podlahová plocha 72 m2 (parkety, 
lino), okna plastová, zateplený dům. Volný od 02/2018. Cena: 
450 000,- Kč. Tel.: 736 633 747. (1221102)
• PRODÁM nezařízený byt (podíl v družstvě) 4+1 s balkónem 
o celkové výměře 79,19 m2. Byt je situovaný v klidné oblasti 
s krásnými výhledy na okolní krajinu (ulice Pod Hvězdárnou 
Prosetice ) do autobusové zastávky směr Praha je to 8 min. 
chůze. Veškerá občanská vybavenost je poblíž. Byt se nachází 
v 2 NP panel. dom. Je v pův. , ale zachov. stavu. Ideální k re-
kosn. cena 350 tisíc. Tel.: 774 021 289. (1221103)
• PRODÁM dr. byt 2+1+B v TP Řetenice 1. patro. Plyn. kotel, 
parkety, zateplený, plast. okna, pův. stav, tiché prostředí, 
nízké náklady. Cena 360.000,-Kč + přepis. RK nevolat. Tel.: 
737 449 659. (122104)
• NABÍZÍM k prodeji DB o vel. 2+kk, ul. Dukelských Hrdinů, 
Krupka 40 m2, 6. patro, byt je v pův. stavu, přímo od majitele 
a neplat. žádnou provizi, výhodná cen 59 000,-Kč + přepis. 
Tel.: 608 155 603.
• PRODÁM družstevní byt 3+1+L, Trnovanská, 5p, 72m2, 
standard, SBD Mír, krásný výhled, nízké náklady, cena 690 tis. 
Kč. Tel.: 776 228 913. (121101)
• PRODÁM byt v osobním vl. 2+1, Ústí n/L, Gagarinova, 7p, 

63m2, plast. okna, standard na rekonstrukci, cena 680 tis. Kč, 
RK nevolat. Tel.: 721 962 422. (121102)
• PRODÁM družstevní byt 2+1+L, Ústí n/L, ul. Nová, Střekov, 
2p, 62m2, standard, nová kuch. linka, BD Družba, cena 650 
tis. Kč, RK nevolat, Tel.: 721 962 422. (121103)

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM byt 1+1 nebo 2+1 v Teplicích, nejlépe Trnovany. 
Platba v hotovosti. Tel.: 705 286 945. (122201)
• KOUPÍM byt v Teplicích (mimo Prosetic), vel. 1+1, 2+kk, 
2+1, 3+1, žádné zprostředkování, platím hotově, rychlé 
a seriózní jednání. Tel.: 721 962 422. (121201)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRONAJMU byt 2 + kk v Bílině, sídliště za Chlume, volný 
ihned. Tel.: 736 539 472. (1221301)
• HLEDÁM pronájem bytu TP nebo okolí, velikosti 1 + 1 příze-
mí nebo s výtahem. Tel.: 730 924 672. (1221302)
• SHÁNÍM byt 2 + kk nebo 2 + 1 bez kauce, bez RK, okolí 
Řetenice TP, Novosedlice. Pro sebe a syna . Nájemné i s energií 
7 - 8 tis. Velmi to spěchá. Tel.: 722 554 589. (1221303)
• PRONAJMU byt 2+1 v Teplicích u základní školy Maxe Šva-
binského, nájem 8 tisíc bez poplatků, kauce 12 tisíc, dlouho-
době s trvalým pobytem. Tel.: 603 159 809. (1221304)
• SHÁNÍM dlouhodobý pronájem, malý byt 1+1, 1+0 
bez kauce, bez rk, do  5  000,-Kč, spěchá. Tel.: 733  272  377. 
(122305)

14 - BYTY - VÝMĚNA

• VYMĚNÍM 3+1 dva balkóny, zateplený, nov. fasáda, klidná 
a žádaná lokalita na Meziboří u Litvínova. Za byt 2+1 v rov-
něž v OV nebo družst. v TP. Tel.: 605 760 664. (1221401)
• VYMĚNÍM 3+1 na  Šanově za  2+1 na  Šanově. Tel.: 
721 408 379. (1221402)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM garáž v Bystřanech. Tel.: 724 077 675. (1221501)
• PRODÁM na  Plzeňsku stavební pozemek, sítě na  okraji, 
hezká poloha, 30 km od hranic. Tel.: 737 602 581. (1221502)

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM dům v Šanově. Tel.: 775 571 901. (122601)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONAJMU pro dojíždějící do Prahy k metru C. kryté gará-
žové stání pod novým bytovým domem na adrese Březenská 
2466/6, 182 00 Praha 8 ve 2. PP. Dálkově ovládaná vrata, pěší 
přístup možný jak s  využitím výtahu tak i  přes schodiště, 
stanice metra C - Stříškov cca 4 minuty pěšky. Měsíční ná-
jemné činí 1 000,- Kč plus poplatky (el,úklid,výtah.. 360,- Kč). 
Celkem cena 1 360,- Kauce jeden měsíční nájem hotově při 

ZAMĚSTNÁNÍ

Přijmeme

ELEKTRIKÁŘE
/pracovníka elektroúdržby.

Požadujeme samostatnost, všestrannost
a pracovitost. Nabízíme dobré pracovní

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

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

Tel.: 774 532 289
T182004

Přijmeme zaměstnance
na zkrácený úvazek

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

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

Email: ekonom@bramburky.cz 
Tel. +420 777 911 813 T1

29
20

15

• HLEDÁM slečnu, studentku, na  běžný úklid bytu 2+1 
(prach, vysávání, vytírání, okna, sanita atd.) Pravidelné uklí-
zení, Teplice. Vaše nabídky a  zkušenosti včetně požadavků 
pište na email glenister2@seznam.cz (122001)

KOUPÍM
IHNED BYT
v TP nebo UL

1+1, 2+kk, 2+1, 3+1
Platba v hotovosti !

T: 776 22 89 13

T182037

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

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

T182018

předání (vzhledem k  zapůjčení dálkového ovladače a  čipu). 
E-mail: minoiso@post.cz Tel: 777 114 812. (1221701)
• HLEDÁM pronájem zahrádky 400 m2 s  chatkou v  zahrád. 
kolonii v TP. Tel.: 724 598 445. (1221702)
• HLEDÁM garáž k dlouhodobému pronájmu v oblasti Nová 
Ves, Bílá cesta, Třešňovka, . Oboustranné seriózní jednání. 
Tel.: 722 209 923. (121701)
• PRONAJMU garáž v  Teplicích ulice Bratislavská, nad 
nemocnicí. V  osobním vlastnictví, dobrý stav, nová stře-
cha. Dlouhodobě, ihned volná. Cena 800 Kč měsíčně. Tel.: 
774 951 095. (121702)

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

T182004

www.elsen.cz

práce v regionu 
férové podmínky
jistota a stabilita

Budujeme nové dělnické 
party a přivítáme každého 
šikovného řemeslníka.

606 648 132
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Výrobní a skladové prostory na Teplicku
od 100 m2 do 1 000 m2

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

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM velmi pěkné ložní povlečení na 2 lůžka, 100% ba-
vlna, kvalitní. Polštář 70 x 90 cm, deka 140 x 200 cm. Za 400,-
Kč. Tel.: 605 864 376. (122101)
• PRODÁM starší funkční pračku, vrchem plněnou na  5kg 
prádla, zn.: Whirlpool. Cena : 1200,-Kč. TP. Tel.: 728 143 172. 
(122102)
• PRODÁM chladničku a mrazničku zn. Whirpool určené k za-
budování, 8 let staré, funkční, z důvodu rekonstrukce kuchy-
ně. Cena 500,-Kč. Tel.: 724 230 492. (122103)
• PRODÁM levně kulatý talíř do mikrovlnky a koupím starého 
robota ETA 022. Tel.: 737 602 581. (122104)
• PRODÁM vodovodní bílou dřezovou baterii (použitou) včet-
ně přípojových hadiček. Cena dohodou. Tel.: 777  040  311. 
(122105)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM koženou, zachovalou tmavou, sedací soupravu 3, 
2, 1 za 10 000,- Kč. Konferenční mramorový stůl za 3 000,- Kč 
a prosklenou komodu 180 cm za 3 000,- Kč. Tel.: 792 227 359. 
(122201)

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• PRODÁM za 350,-Kč větší krabici hraček pro nejmenší, zvu-
kové, závěsné na postýlku, kočár, plyšáčci různé velikosti. Tel.: 
604 782 643. (12301)

4 - ODĚVY

• PRODÁM atraktivní oblečení dětské 0-1 rok, dupačky, 
košilky, trička, overaly, mikiny, kalhoty, tepl. čepice, bačkůr-
ky, soupravy a  vše potřebné. Dohodou. Tel.: 605  864  376. 
(122401)
• NABÍZÍM na  miminko hezkou výbavičku vel. od  narození 
do  6 měs., obsahuje košilky, trička, kombinézy, soupravič-
ky, kalhotky, čepičky. Vše je pěkné a  levné, dohodou. Tel.: 
607 406 031. (12401)
• PRODÁM oblečení pro holčičku, chlapečka velikost 104-130 
i jednotlivě, na dvojčata. Tel.: 777 890 114. (12402)

8 - HOBBY

• VYKOUPÍM pozůstalosti, Teplice, Most a okolí. Děkuji za na-
bídky. Tel.: 722 025 776. (122801)
• VYSOCE zaplatím mince zlaté, stříbrné a z obec. kovu, me-
daile, plakety, řády a vyznamenání. Děkuji za nabídky. Sběra-
tel. Tel.: 603 230 673. (122802)
• KOUPÍM LP gramofonové desky, větší množství či sbírka 
vítána. Přijedu. Stačí prozvonit nebo sms. Tel.: 721 442 860. 
(122803)

• ZAPLATÍM staré knihy, časopisy, bankovky, mince, medai-
le, šavle, bajonety, známky, rádia, foťáky, dalekohledy. Tel.: 
737 397 806. (122804)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy, jak orig., též kopie, tisky 
aj. staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel 733  511  224. 
(122805)
• SBĚRATEL koupí staré hodiny nástěnné, kapesní, náramko-
vé, budíky, strojky, vše i nejdoucí a celé pozůstalosti po hodi-
náři. Tel.: 775 691 189. (122806)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče kovář. práce. Tel.: 
722 150 816. (122807)
• 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. (122808)
• PRODÁM housle 4/4, výrobce Francesco Ruggeri, znal. po-
sudek mám. tel.: 704 724 364. (122809)
• KOUPÍM staré pohlednice, platí stále. Tel.: 725  290  808. 
(122810)
• SBĚRATEL malých kartičkových kalendáříků. Prosím o za-
slání několika kusů do mé sbírky. Předem moc děkuji. Email: 
zeleny.vysokov@seznam.cz. (122811)
• KOUPÍM staré kuchyňské hodiny i  pouze tělo,bez strojku 
pro zkrášlení kuchyně. Děkuji za  případné nabídky. Tel.: 
737 148 291. (12812)

• PRODÁM sbírkový KANWOOD magnetofon KX 770 W v TOP 
stavu! Cena 1 690,- Kč při rychlém jednání sleva 200,-Kč Tep-
lice. Tel.: 728 152 201. (12801)
• KOUPÍM LP gramof. desky, větší množství či sbírka vítána. 
Přijedu. Stačí prozvonit nebo sms. Tel.: 721 442 860. (12802)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM zánovní zim. pneu na  disku Fiat 4 x 98 - 13“, 
2 x 155/70 - 13“ Felicia atd. za  1  000 Kč, dohoda. Tel.: 
606 528 184. (122901)
• PRODÁM Renault Twingo r.v. 2001 nová TK, ME, Euro 63 ne-
závislé topení Webasto nové (letní a zimní kola). Za 26.000,-
Kč. Tel.: 723 726 100. (12901)
• PRODÁM Opel Vectra 2.0, 1997 motor 100 kW, TP SRN, 
dovoz pojízdné. Na N.D., přestavbu, levně za 6 000,-Kč. Tel.: 
606 909 901. (12902)
• PRODÁM N. D. Renault Megane 1.4: 16 v, r.v. 2002. N. D. 
Twingo r. v. 2000 levně. Tel.: 606 201 271. (121104)

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• KOUPÍM staré auto- moto bez TP, do roku 1985 bez TP jaké-
koliv zapomenuté ve stodole. NABÍDNĚTE. Tel.: 777 952 920. 
(121001)

18 - SEZNÁMENÍ

• HLEDÁM dobrou kamarádku na procházku , popovídání, asi 
70-letou. Jsem sama. Ozvěte se. Tel.: 737 653 064. (1221801)
• HLEDÁM kamarádku na dopolední běh (jogging) pro zdra-
ví, která má čas i ve všední dny, ne každý den. Nebo procház-
ku, přizpůsobím se. Jsem žena SŠ, 58 let. Teplice Šanov. Tel.: 
607 669 854. (1221802)
• MUŽ 30/170 hledá příjemnou upřímnou ženu do  50 let 
na  fajn příjemné dopisování formou dopisů. Mám za  to, že 
psaný list, je originální, než sms. Jsem svobodný bez dětí. 
Najdu Tě? Ismael Lakatos, Náměstí Míru 55, 507  11 Vlatice. 
(1221803)
• MUŽ 45/184 hledá ženu k vážnému seznámení. Jsem z TP, 
pracující, pohodář. Tel.: 607 083 665. (1221804)
• PRO gay po zenitu thč na Moravě hledám partnera věk nad 
40 se zázemím, on 50 let chodí po přírodě a je fajn chlap co 

zůstal sám, solidní. Volejte odpoledne. Tel.: 608  448  176. 
(122805)
• VDOVA hledá pána k seznámení do 70 roků - nekuřáka. více 
při setkání. Most a okolí. Tel.: 733 733 924. (122806)
• RÁD poznám ženu na kamarádství a vypomoct, věk a posta-
va nejsou důležité. Pavel. Tel.: 728 075 323. (122807)
• MUŽ 64/ 173/73 hledá ženu z TP / ÚL a okolí na společný 
relax u těchto aktivit: nordic walking, in-line, kolo, sauna. Tel.: 
704 725 327. (121801)
• SEZNÁMENÍ s  ženou 60 - 70 let hledá skoro, 70destát-
ník/171 nekuřák, v pohodě. Tel.: 705 233 646. (121802)

21 - ZVÍŘECTVO

• PRODÁM Kakariki dvě mladé samičky, straky, vhodné 
i k ochočení. Tp. Tel.: 607 919 142. (1222101)
• PRODÁM závěsnou kapsu na ústřední topení pro kočičku. 
Cena 150,-Kč e-mail SoFrit@seznam.cz. Tel. 606  666  028. 
(122102)
• PRODÁM klec na  morče s  domečkem, pítkem a  miskou 
na  zrní, za  300,-Kč. délka 60 cm, šíře 36 cm a  výška 30 cm. 
Tel.: 774 267 287. (122101)
• HLEDÁM psa Shiba Inu na  připuštění k  mé feně. Tel.: 
607 190 194. (122102)

22 - RŮZNÉ

• PRO pěkné pohoštění při posezení s přáteli nabízím Fondue 
za 250,-Kč. Tel.: 607 406 031. (1222201)
• KOUPÍM plynovou bombu 10 kg 2 kusy levně. Tel.: 
776 114 261. (1222202)
• PRODÁM Skylink kartu do satelitního přijímače. Cena 500,- 
Kč. Jsem 10 km od Teplic. Tel.: 606 815 350. (1222203)
• KOUPÍM starý Perský ručně vázaný koberec, nejlépe geo-
metrických vzor. Může být poškozený nebo znečištěný. Tel.: 
604 808 536. (1222204)
• PRODÁM nové řetězy na  pilu „Stihl“ 62 článků, roz-
teč 8,25 mm (0325), lišta 37 cm. 4 kusy za  500,-Kč. Tel.: 
775 507 356. (1222205)
• PRODÁM el. motor 2,2 KW - 1 400 ot. /m. v četně duralové 
řemenice na dva kl. řemeny. Cena dohodou. Tel.: 775 507 365. 
(1222206)
• PRODÁM uzamykatelný střešní nosič Hakr na Hagusy a uza-
mykatelný nůžkový nosič lyží. Cena 1.000,-Kč. Nevyužité. Tel.: 
723 367 658. (1222207)

• PRODÁM karavan Hobbyclassic s  oddělenou ložnicí pro 
4 osoby, koupelna kazetové wc, plynové topení Trumatic, 
ke karavanu je celouzavíratelný předstan s dřevěnou podla-
hou na kterém je koberec, karavan je umístěn v hezkém kem-
pu Popelíky na Orlické přehradě. Tel.: 724 369 551. (1222208)
• KOUPÍM staré knihy a časopisy vydané do roku 1948. Při-
jedu, zaplatím. Email: miroslav.belunek@seznam.cz. Tel.: 
704 352 670. (1222209)
• PRODÁM novou kvalitní autosedačku 9-36 kg, vlastní pěti-
bodové a výškově nast. pásy, polohovatelná hlavová opěrka, 
nová se zárukou 2 roky, nejnovější atest ECE R44/04. Zašlu 
i poštou. 1 190,-Kč. Tel.: 776 495 506. (122213)

• šrouby, matice,
 podložky, nýty

•  velký sortiment
 nerezového materiálu

• hmoždinky, kotvy,
 vruty

• elektrické
 a ruční
 nářadí

T120012

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

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

Pianina a klavíry
- prodej, výkup, ladění, opravy.

Jan Schamberger, 602 366 831

T120019

Koupím obrazy, hodiny,
hodinky, stříbrné mince

a příbory
a další starožitnosti.

602 366 831 T120019

Váš inzerát
v drážďanském
týdeníku vyjde

ve 233.000 výtiscích
za cenu již
od 800,- Kč 

Kontakt v ČR:
sekretariat@agenturais.cz

telefon: 602 426 526

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

HRAČKY-KOČÁRKY

ODĚVY

HOBBY

AUTO-MOTO PRODEJ

AUTO-MOTO KOUPĚ

SEZNÁMENÍ

ZVÍŘECTVO

RŮZNÉ
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Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

T182009

RON TAXI - TRANSFERY 

Doprava po celé ČR i Evropě
Smluvní ceny

telefon: 773 404 249
e mail: tenie@seznam.cz

T1
52

02
3

Zdeněk Jahoda

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

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

T152001

STĚHOVÁNÍ
Pavel Sládek

tel. 722 568 797

www.stehovani-sladek.cz 

stěhování,
vyklízení a stěhování
hudebních nástrojů

T152021

Jilemnická bouda
Horní Mísečky přijme

číšník , servírka,
pom. síla do kuchyně,

pom. kuchař
prodavačka do bufetu,

kuchař
Ubytování zajištěno

Kontakt
p. Venzara tel. 605 260 473

T152025

RYBÁRNA - TEPLICE
(Nově otevřeno)

• Výběr mořských i sladkovodních 
mražených kvalitních ryb.

• Rybí i jiné polotovary
pro rychlou úpravu pokrmů.

• Jezte zdravě, chutně
a od nás i levně.

Adresa: Masarykova tř.
(u hotelu DE SAXE)

PO-PÁ 9-17hod. 
Tel. 604 808 536

T152024

Koupím porcelán
ROYAL DUX
a jiný figurální porcelán

i celé sbírky /pozůstalosti/
platím hotově ihned

- nesmlouvám !!
PŘIJEDU KDYKOLIV

TEL. 731 490 278
(jsem z Duchcova)

T152033

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

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

T152031

Městské technické služby Bílina

Zimní stadion Bílina nabízí 
volné kapacity

na pronájem ledové plochy
v dopoledních hodinách pro zaměstnance 

podniků i kolektivy pracovníků,
kteří si chtějí zabruslit

Podrobnější informace na tel.
725 878 811

nebo na
www.sportbilina.cz/zimni-stadion/

T152032

T152020

VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

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

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

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

T152014

AUTOŠKOLA
RAPID-LOCO

Z m ě n a  a d r e s y
Od 1. 1. 2018 nás najdete

v objektu Concordie

Vstup z ulice U nádraží 716
Tel. 603 447 691

 T12039

HLEDÁME 
DŮM

v okolí Teplic
774 455 876

Daňové přiznání
Vedení účetnictví

Bc. Zuzana Jahodová

dane-ucetni-teplice.cz
604 571 834

T152034

T182005

Silniční a odtahová služba 

Tyršova 95, 417 03 Dubí 3,
tel. 417 578 088

Mobil 602 287 065
www.odtahteplice.cz

ZLATNICTVÍ
KAMIL KUCHYŇKA

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

VÝROBA DIAMANTOVÝCH 
ŠPERKŮ
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
ŠPERKŮ
VÝROBA SNUBNÍCH
PRSTENŮ
OPRAVY ZLATÝCH
A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ
FACEBOOK: ZLATNICTVÍ KAMIL KUCHYŇKA
WWW.ZLATNICTVI KUCHYNKA-TEPLICE.CZ

T120050

Také vaše nabídka
může být na této
„zelené“ stránce.

Kontakt do redakce:
+420 602 643 244

email: vrculova@agenturais.cz

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



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 1, ročník 28 - Vyšlo 15. 1. 2018
info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206

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

RŮZNÉ, SLUŽBY

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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T152026

REGISTRACE ZDARMA
(PLATÍ PRO ZÁKAZNÍKY)

ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY

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

T1285014

• KOUPÍM Motocykl Jawa - ČZ - Panelka, kývačka, ČZ - Cross, 
moped Stadion, Velorex, vozík PAV - aj. i nekompletní nebo 
jen ND velký TP doklady, také stabilák Motor pohon stroju 
vozík - Škoda MB 100 R, 120 M, 1000, Rapid , Garde , Trabant - 
dále vojenskou vzduchovku, flašinet - Peníze na místě za vaši 
cenu. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu kamkoliv, ozvu se 
ihned, platí stále. Tel.: 603 335 591. (1222210)
• PRODÁM vlnu (melír - modrá + červená), přadeno 20,-Kč. 
Tel.: 777 040 311. (1222211)
• PRODÁM zánovní i nepoužívanou sněhovou frézu (nevhod-
ný dárek) cena 7 500,-Kč. Tel.: 737 869 361. (122212)
• PRODÁM 2 kg propan butanovou lahev za  70 Kč. Pl-
nou s  plombou za  150 Kč. Bydlím 10 Km od  Teplic. Tel.: 
606 815 350. (122214)
• ODKOUPÍM pozůstalosti, obrazy, knihy a  jiné staré věci 
z  bytu či baráku. Děkuji za  nabídky. Tel.: 721  771  991. 
(122215)
• VAŠE videokazety všech typů převedu na DVD. Email: zybe-
lev@seznam.cz. Tel.: 603 904 397. (122216)
• KOUPÍM kovadlinu xxl - kovářské kleště aj. nářadí - 

pertlovačku - signovačku , malý soustruh - platba na  místě 
Stačí SMS. Nabídněte cokoliv ozvu se ihned, platí stále. Tel.: 
732 457 993. (1221001)
• PRODÁM zachovalé dámské bílé kožené krasobruslařské 
boty s bruslemi, velikost 37 - 38, cena 250,-Kč. Navíc chrániče 
na brusle. TP. Tel.: 774 028 200. (122201)
• PRODÁM nabíječku 30 A na startování 100 A, 700,-Kč. Tel.: 
606 416 559. (122202)

• PRODÁM kojenecké a  batolecí (oblečení dupačky, boty, 
overaly) neutrální barvy. Plus autosedačku Chicco 0 - 13 kg. 
TP. Tel.: 606 298 716. (122203)
• HLEDÁM na  doučování angličtiny příjemnou mladou uči-
telku. Čas flexibilní a odměna dle domluvy. Teplice. Vaše na-
bídky a zkušenosti pište prosím na email glenister2@seznam.
cz. (122204)

RŮZNÉ


