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Počtvrté
v kraji
Ve dnech
23. - 25. 11. 2016
se uskutečnila
již čtvrtá návštěva
prezidenta
Miloše Zemana 
v Ústeckém kraji.
Tentokrát navštívil 
místa především 
v litoměřickém, 
lounském
a teplickém
okrese.

V Teplicích už byl
ruský car, pruský král, 
rakouský císař a císařovna.
..a příště třeba
společně prezidenti
Zeman a Trump??? 
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Kredit firmy a nabídka pracovních příležitostí
Stále větší význam pro podnikatelské i  nepodnikatelské subjekty má jejich vztah s  veřejností a  to nejen 

kvůli obchodním záměrům. Dnes, v době měnící se situace na trhu práce, má vědomí veřejnosti o té které 
výrobní značce, konkrétní továrně či organizaci nesmírnou důležitost. Při vyhledávání pracovních příležitostí 
nerozhoduje jen výše výdělku, ale velkou roli hraje i  kredit firmy, prostředí, vztah s  veřejností v  místě, 
perspektiva firmy, podpůrné služby pro zaměstnance atp. O tom všem je třeba stále dávat informace. Výrazně 
tak podpoříte poptávku po pracovní příležitosti právě u vás. 

Máme několik desítek let zkušeností jak vytvářet a udržovat dobré jméno firmy u  široké veřejnosti. Náš 
zkušený a empatický tým může v této oblasti pracovat také pro vás. Nabízíme vám možnost sjednat termín pro 
informativní a nezávazný rozhovor - sekretariat@agenturais.cz, tel. 417 534 206 nebo 602 426 526. 

scbournak.cz

Přejeme všem radostné Vánoce
a šťastný, zdravý

a krásný rok 2017!
Pod Doubravkou 13, Teplice
Tel.: 603 501 306, 417 532 672
e-mail: info@sanatoriumeuropa.eu 

www.sanatoriumeuropa.eu
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Seriál dominantní budovy měst našeho kraje

Ačkoli je stavba městské bílinské radnice 
unikátní a  má za  sebou zajímavou přestavbu 
z let 1908 – 1911, údaje se v mnohém rozchá-
zejí. To má také za  následek malou povědo-
most o historii této nepřehlédnutelné budovy. 

Otázky kolem autora projektu
Kdo byl vlastně autorem projektu nové rad-

nice? Byl jím Franz Neumann, který podle 
historického záznamu navrhl skicu radnice, 
a po  jeho smrti projekt přepracoval Friedrich 
Kick? Nebo byl autorem vídeňský architekt 
Friedrich Schmiedt? Faktem je, že všechna tato 
jména se kolem výstavby nové radnice v Bílině 
objevují v historických dokumentech. 

Tajemná mozaika historie 
bílinské radnice

Výrazná secesní stavba bílinské radnice, která je dobře viditelná z hlav-
ního silničního tahu 1/13 mezi Teplicemi a  Mostem, je důvodem 

k tomu, aby řidiči na kruhovém objezdu změnili směr a vjeli do centra Bí-
liny. To skrývá malebné náměstí s obchody, obnoveným podloubím, koste-
lem, historickou budovou městské knihovny a základní umělecké školy, ale 
hlavně se v celé kráse objeví budova městské radnice. 

Místo zasvěcené úřadu
Nová radnice byla postavená pravděpodob-

ně v místě původní radnice, která byla zbořena 
v roce 1906. Pravděpodobně se jednalo o nej-
starší gotickou radnici, která se v  16. století 
přestavěla na  renesanční novostavbu. Budova 

sloužila od  počátku 17. století správě města, 
později byla určená k bydlení. 

Císařská radnice
Honosná budova bílinské radnice byla po-

stavena za  tehdejšího starosty města Josefa 
Schmettana, který zastával úřad od roku 1895 
až do roku 1918. Josef Schmettan vlastnil vilu 
na nábřeží, kterou se podařilo v loňském roce 
zrekonstruovat fotbalovému Klubu Josefa 
Masopusta. Z  toho je zřejmé, že tehdejší sta-
rosta si potrpěl na  luxus a okázalost, ale také 
dbal na vývoj města v oblasti lázní i průmyslu. 
V roce 1908 oslavovala monarchie 60 let vlády 
císaře a novostavba se tak pojmenovala Jubilej-
ní radnice císaře Josefa I. Městská rada zaseda-
la poprvé v nové radnici 18. srpna 1911. 

Město jako na dlani
Dominantu nové radnice představuje osmi-

boká věž. V letních měsících je věž zpřístupně-
ná veřejnosti. V letošním roce se věž opravuje 
a z toho důvodu je uzavřená. Otevřít by se měla 
opět na  jaře 2017. Samotná věž je odkloněná 
od  svislé osy zhruba o  20 centimetrů. Scho-
diště stoupá spirálovitě po obvodu věže se 146 
schody až k ochozu. Během výstupu se otevře 
pohled na unikátní hodinový stroj s mechanic-
kým pohonem. Srdce hodin tvoří dva zvony, 
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čtvrthodinový a hodinový. Pohled z věže od-
halí druhé nejstarší město v  České republi-
ce, jeho dominantu Bořeň a  částečně pohled 
na České středohoří. 

Kolik měří věž
Před rokem 1989 byla na špici městské rad-

niční věže umístěná pěticípá hvězda, která se 
počátkem devadesátých let odstranila. Pracov-

níci, kteří hvězdu odstranili, museli celou věž 
tehdy přesně změřit. Podle jejich údajů, a zřej-
mě posledních, měří bílinská radniční věž 57 
metrů. Právě informace o výšce radniční věže 
jsou různé a  v  některých případech se liší až 
o desítky metrů. 

Okázalá zasedací místnost
Budova městské radnice slouží svému účelu 

dodnes. Z  architektonického pohledu je zají-
mavé, že stavba není moderní, ale směsí teh-
dejší vídeňské secese s moderními prvky. Bu-
dova tak z jedné strany působí moderním do-
jmem a z jiné naopak historickým, a nejen tím 
je unikátní. Celá stavba byla navržena tak, aby 
zahrnovala několik institucí najednou. Takže 
zde sídlila policie, důchodový úřad, spořitelna, 
ale i  městská knihovna. První patro bylo re-
prezentační a představovalo majestát průmys-
lově-lázeňského města a  správního střediska. 
Radní zasedali v  místě, kde se dnes nachází 
obřadní síň. Z  venkovního pohledu je dobře 
rozpoznatelná díky třem vysokým oknům. 
Reprezentativní místností byla také kancelář 
starosty s nástěnnými malbami. 

Lada Laiblová

Foto: Roman Čeleda,
Lada Laiblová, archiv T. Matějky

PF 2017
Energie z kvalitního uhlí

Vám rozsvítí vánoční stromek
a bude Vás hřát nejen o Vánocích,

ale i po celý rok 2017.



Očima geologa
Velmi zajímavý je kopec Bořeň 

z pohledu geologického. Součas-
né moderní metody umí odhalit 
tajemství tohoto doslova mytic-
kého místa. Současná představa 
o geologické stavbě a vzniku Boř-
ně je tak založená na povrchovém 
průzkumu, leteckém snímkování 
a geologickém průzkumu na sou-
sedních znělcových útvarech. 
Hora vznikla zhruba před 33 až 
35 milióny let výlevem středně 
vazkého magmatu. Svislý letecký 
pohled na horu prozrazuje téměř 

dokonalý kruhový půdorys tě-
lesa, což potvrzuje teorii o  jejím 
sopečném původu. 

Květena na Bořni
Bořeň patří mezi nejvýznam-

nější a  nejzajímavější botanické 
lokality v  České republice, pro-
tože představuje mimořádnou 
rozmanitost květeny. Na  území 
Bořně dnes najdeme téměř 500 
druhů vyšších rostlin. Zajímavé 
je zastoupení vzácných skalniček, 
které se zde udržují díky extrém-
ním ekologickým podmínkám. 

Především nedostatku vláhy a ži-
vin. Mezi významné rostliny pat-
ří například astra alpská, hvozdík 
sivý, tařice skalní nebo koniklec 
luční. 

Významná fauna
Lokalita má i  své zvířecí oby-

vatele, které si na  Bořni našli 
svůj domov. Žije zde 92 druhů 
ptáků, z  nichž 22 druhů patří 
mezi chráněné a  je historickým 
hnízdištěm výra velkého (Bubo 
bubo). Své místo zde našli obrat-
lovci jako ropucha zelená, ještěr-

Bílinská přírodní dominanta
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BOŘEŇ 

Skalnatý kopec Bořeň je jednou z nejvýznamnějších 
lokalit na Bílinsku. Nachází se jižně od města Bíli-

na v národní přírodní rezervaci. Jedná se o nejčastěj-
ší turistický cíl v okolí Bíliny a  je také vyhledávaným 
místem horolezců. Až nahoru na Bořeň se dostanou tu-
risté pouze pěšky. Výchozím bodem může být turistická 
chata Bořeň, přes kterou vede naučná stezka. K chatě je 
možné dojet autem a odstavit ho na parkovišti. 

ka obecná nebo užovka hladká. 
V  okolí se vyskytuje 12 druhů 
měkkýšů a  velké množství dru-
hů motýlů. 

Mýty a zajímavosti o Bořni
Měřiči Dolů Bílina použi-

li fotogrammetrickou metodu 
na přesné změření hory. Násled-
ně byl vytvořený digitální model 
Bořně a  vypočítal se objem nad 
okolním terénem. Výsledkem 
bylo zjištění, že Bořeň nepatří 
mezi největší znělcové útvary, jak 
se mylně uvádí ve starší literatuře 
a některých turistických průvod-
cích. Existuje řada méně výraz-
ných znělcových těles, která svým 
objemem Bořni výrazně konku-
rují nebo jej dokonce převyšují, 
jako například Ryzel v  soused-
ním Mostě. Velikost dává Bořni 
jeho solitérní poloha nad hluboce 
zařízlým údolím řek Bíliny. To ale 
nemění nic na faktu, že jde o nej-
krásnější kopec Českého Středo-
hoří. Podobné útvary najdeme 
na  řadě míst ve  světě. Nejzná-
mějším je Ďáblova hora ve Spoje-
ných státech v severovýchodním 
Wyomingu. 

Není zcela jasné, jestli název 
hory Bořeň je ženského nebo 
mužského rodu a  původ slova 
není jasný. Podle jedné bílinské 
pověsti dala jméno hoře man-
želka knížete Kroka, Bořena, 
která se nemohla smířit s  mu-
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žovou smrtí. Nešťastná bloudi-
la krajem, až uviděla vysokou 
skálu. Vstoupila na  její vrchol, 
pohlédla dolů a  uviděla šedi-
vou Krokovu hlavu, zvedající se 
z  řeky. Kněžna se vrhla dolů ze 
skály, do  manželovy náruče, ale 

nalezla jen smrt. Lidé po  této 
události nazvali horu jejím jmé-
nem. Pro německé obyvatelstvo 
byl tento název jazykolamným 
problémem, takže na  starších 
německých mapách se nejčas-
těji kromě poněmčeného názvu 

Borschen vyskytuje název hory 
Biliner stein. 

Současnost
Lokalita kolem Bořně má 

od  roku 1946 statut rezervace, 
dnes národní přírodní rezervace. 
Jako Evropsky významná lokalita 
(EVL) je zahrnutá do evropského 

systému Natura 2000. Sběr čeho-
koli, kromě odpadků, které zde 
zanechávají neukáznění turis-
té, je zakázán. Pohyb je povolen 
pouze po vymezených trasách. 

Lada Lajblová
(zdroj: Bílinská přírodovědná 

společnost)



Nejvyšší meziroční nárůst 
počtu turistů má Ústecký kraj

Počet turistů v  Ústeckém kraji 
meziročně stoupl. Ve třetím čtvrt-
letí region navštívilo o 13% turis-
tů více než loni v  tomto období. 
Nejvíce zahraničních hostů již tra-
dičně přijelo z Německa. Druhou 
nejpočetnější skupinu tvořili turis-
té ze Slovenska a  na  třetím místě 
v  počtu návštěvníků v  regionu se 
umístilo Polsko.

Z  pohledu regionů se nejvíce 
dařilo Ústeckému kraji především 
díky zvýšení návštěvnosti reziden-
tů. Počet jejich nocí strávených 
na  Ústecku se meziročně zvýšil 
o  16,4 %. V  posledním sledova-
ném čtvrtletí se zvýšil počet hostů 
v hromadných ubytovacích zaříze-
ních o 7,6 % a počet jejich přeno-
cování o 5,5 %.

„Tato čísla nás samozřejmě těší 
a  jsou důkazem toho, že náš kraj 
má rozhodně turistům co nabíd-
nout. Mají zde možnost strávit jak 
odpočinkovou, tak aktivní dovo-
lenou,“ vyjádřil se ke  zveřejněné 
statistice Jiří Válka, vedoucí oddě-
lení cestovního ruchu Krajského 
úřadu Ústeckého kraje. „Potvrdil 
se tak dlouhodobý trend od roku 
2010 stále zvyšující se návštěvnos-
ti našeho kraje. I přes tato pozitiv-
ní čísla je nutno nadále pokračovat 
jak v propagaci kraje a projektech 
na podporu cestovního ruchu, tak 
ve  zkvalitňování služeb i  infra-
struktury,“ dodal Válka. 

(kr-ustecky.cz)

Vánoce zdarma i v roce 
2016 v Teplicích

Ve dnech 15. a 16. prosince 2016 

KRAJSKÝ
KALEIDOSKOP
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mezi 14. a 18. hodinou bude v Be-
uronské kapli Gymnázia Teplice 
probíhat další ročník akce Vánoce 
zdarma. Ve stánku, který se poku-
sí nabídnout alternativu k  tradič-
nímu modelu vánočních nákupů, 
si budete moci vybrat dárky pro 
své blízké a  odnést si je domů. 
Sortiment bude i pro organizátory 
překvapením a můžete jej ovlivnit 
i Vy! 

Děčín získal první místo 
za otevřenost

Soutěž veřejné správy OTE-
VŘENO x ZAVŘENO se letos 
konala již po čtrnácté. Odborná 
porota a  veřejnost rozhodovaly, 
které úřady, instituce a osobnos-
ti si zaslouží cenu OTEVŘENO 
a  které anticenu ZAVŘENO. 
Nejlépe hodnoceným úřa-

pro vstup do vody, přístaviště lodí 
nebo zázemí pro vodní záchran-
nou službu. Meziresortní komise, 
která zasedala na mosteckém hra-
dě Hněvíně, dala tomuto projektu 
zelenou. 

Náplní projektu za  79 milionů 
korun je mimo jiné výstavba pláží 
a navazující pobřežní zóny včetně 
stabilizačních opatření břehové 
linie. Stavba by měla být zahá-
jena v  příštím roce, dokončení 
se předpokládá v  polovině roku 
2018.

(listy.mesto-most.cz)

Pokud jste během předvánoč-
ního úklidu našli doma něco, co 
už nepotřebujete, ale je to v dob-
rém stavu a je vám líto to vyhodit, 
můžete se právě Vy stát jedním 
z dodavatelů našeho stánku! Může 
se jednat prakticky o cokoli v dob-
rém stavu, ať už to jsou knihy, 
hračky, zachovalé oblečení, porce-
lánový servis, gramofonové desky, 
nepoužívané mobilní telefony, ná-
řadí pro kutily, dekorativní či dár-
kové předměty a  tak dále. V  pří-
padě, že se chcete do  projektu 
zapojit a vlastníte předměty, které 
by mohly někoho potěšit pod stro-
mečkem, pošlete prosím email 
na  vanocezdarma@irational.org. 
Pro předání dárků je zpravidla 
nejvhodnější je dopravit na místo 
půl hodiny až hodinu před začát-
kem akce, aby se vše stihlo připra-
vit a vystavit.  (iTeplice.cz)

dem jak u  laické veřejnosti, tak 
u  odborné poroty byl děčínský 
magistrát. 

„Jsem opravdu velmi potěšen, že 
jsme získali první místo v této pro 
mě prestižní soutěži. Komunikace 

Město požádá o miliony 
na demolici hotelu 
u Kamencového jezera

Zastaralý „červený hotel“ U  je-
zera bude zdemolován. Chomu-

s  veřejností je pro nás prioritou 
a  je naprosto přirozenou součástí 
naší práce. Velmi si vážíme nomi-
nace Děčínským fórem,“ řekl Jiří 
Anděl, náměstek primátorky. Dě-
čín získal v této soutěži ještě další 
ocenění, a to 3. místo za otevřená 
data.  (mmdecin.cz)

Pláže a plovoucí mola 
u Mosteckého jezera 
dostaly zelenou

U  Mosteckého jezera budou 
vybudovány pláže, plovoucí mola 

tov podá žádost o peníze na  jeho 
zbourání.

Hotel, který je již léta zavřený, 
fungoval dříve jako ubytovna. 
Dlouhodobě se do  něho neinves-
tovalo. Jeho konstrukce je zasta-
ralá, budova obsahuje azbest a  je 
celkově nevyhovující. Případná 
přestavba na hotel dnešního stan-
dardu by vyšla na desítky milionů 
korun.

Stavba splňuje podmínky vý-
zvy ministerstva pro místní rozvoj 
na demolici budov. Ze stejných pe-
něz se například v současnosti likvi- Vánoce zdarma

Mostecké jezero - vizuál
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duje opuštěný panelák v  Chanově. 
Chomutov tak podá žádost o pení-
ze, v  případě úspěchu může dostat 
pět milionů korun, což by z  velké 
části pokrylo náklady na  demolici. 
Uvolněný prostor se využije jako 
klidová zóna u areálu Kamencového 
jezera. Žádost o dotaci musí schválit 
zastupitelstvo města. Pokud by vše 
dopadlo kladně, s  demolicí by se 
mohlo začít v druhé polovině příští-
ho roku. (chomutov-mesto.cz)

Zámek Nový Hrad ovládla 
předvánoční atmosféra

Adventní trh, lití z  olova, zdo-
bení perníčků, středověká hudba 
Quercus, zpěvák Bohuš Matuš, 
andělé na  chůdách a  mnoho dal-
šího bylo připraveno první pro-
sincový víkend pro návštěvníky 
tradičního Adventního setkání 
na  zámku Nový Hrad v  Jimlí-

vý, darovaný obyvatelem města, 
rozsvítil v 18 hodin místostarosta 
Karel Krejza. Kulturní program 
připravený Městskými kulturními 
zařízeními však probíhal již odpo-
ledne.

Labem na  svém jednání schválilo 
výstavbu expozice tučňáků a  její 
financování. Výstavba byla již v le-
tošním roce zahájena V zoo bude 
vytvořeno chovatelské zařízení 
pro tučňáky brýlové. Bude umís-
těno do bývalého objektu lachtanů 
tmavých. V prosinci 2014 uhynul 
poslední jedinec lachtana chovaný 
v zoo a v roce 2015 bylo rozhod-
nuto o úpravě expozice právě pro 
potřeby chovu tučňáků. 

„Jsme velice potěšeni přístupem 
města k  problémům zoo. Všem 
zastupitelům bych chtěl poděko-
vat za velmi vstřícné přijetí celého 
projektu, stejně tak našemu od-
boru za  vstřícnost, pomoc a  čas 
věnovaný zpracování našeho po-
žadavku, a  to opakovaně, protože 
to letos nebyla první žádost,“ říká 
ředitel zoo Moudrý. 

(usti-nad-labem.cz)

ně. Sobotní program si nenechal 
ujít hejtman Oldřich Bubeníček 
s  vnučkou. V  závěru programu 
rozsvítil hejtman spolu s návštěv-
níky vánoční stromeček a poté se 
nad zámkem slavnostně rozzářil 
ohňostroj.  (kr-ustecky.cz)

Rekordní počet 
Litoměřičanů sledoval 
rozsvícení vánočního 
stromu

Pravděpodobně nejvyšší ná-
vštěvnost zaznamenalo letošní 
rozsvícení vánočního stromu, 
na  které dorazily na  Mírové ná-
městí v  pátek 2. prosince tisíce 
Litoměřičanů. Nazdobený zhruba 
osmnáctimetrový smrk pichla-

Další vánoční akce budou 
na  Mírovém náměstí následovat. 
Ve  středu 14. prosince v  18 ho-
din si lidé mohou přijít zazpívat 
ke  stromu vánoční koledy s  Li-
toměřickým deníkem a  Centrem 
cestovního ruchu. Předvánoční 
atmosféru pak vykouzlí vánoční 
trhy připravené společností Za-
hrada Čech. Začnou v sobotu 17. 
prosince a  skončí den před Štěd-
rým dnem.  (litomerice.cz)

Expozice tučňáků má 
zelenou

V  Ústí nad Labem se budeme 
pyšnit s  tučňáky! V  historii zoo 
je to vůbec poprvé, kdy se ten-
to druh představí návštěvníkům. 
Zastupitelstvo města Ústí nad 

Litoměřické náměstí 2. prosince 2016

Advent na Novém Hradu

RESTAURACE
U VÁCLAVA

• Otevřeno každý den od 10 - 22 hodin
• Hotová jídla od 60 Kč i v sobotu a neděli 

T1258049

Jste s námi již 23 let
a my Vám za to děkujeme
a přejeme krásné prožití
vánočních svátků a štastný Nový rok.
Budeme se těšit na Vaší přízeň.

Najdete nás na adrese: 
Restaurace U Václava, Revoluční 16 Kontakt:                                                          
417 42 Krupka - Maršov  417 861 700              

ČESKÁ

KLASIKA
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V našem povídání se zaměříme 
na  ty vzducholodě, které se obje-
vily nad severočeským pohrani-
čím. Ale ještě před tím si je trochu 
představíme. Myšlenka sestrojit 
létající řiditelný stroj lehčí než 
vzduch se objevila už na konci 18. 
století. Ve století následujícím se jí 
pokusilo zrealizovat několik vyná-
lezců, většinou s ne příliš uspoko-
jivým výsledkem. Z  kategorie za-
jímavost pro odvážné do kategorie 
seriózní dopravní prostředek se 
vzducholoď podařilo na  přelomu 
19. a  20. století dostat až hraběti 
Ferdinandu von Zeppelin. Vy-
sloužilému generálovi a  diploma-
tovi, který se v  dílnách ve  Fried-
richshafenu u Bodamského jezera 
pustil do  konstrukce první řidi-
telné vzducholodě s  vyztuženou 
konstrukcí. Zahájil tak velkou 
éru vzducholodí, která trvala až 
do konce třicátých let. 

Let pro novoborské skláře
První vzducholodě mohli oby-

vatelé severních Čech na  nebi 
pozorovat na jaře roku 1913. Teh-
dy totiž paroplavební společnost 
DELAG (Deutsche Luftschifffahrts 
Aktiengesellschaft - Německá vzdu-
choplavební akciová společnost) 
založené právě hrabětem von Zep-

Když letos v květnu na pražském letišti Václava Havla přistálo ruské obří letadlo Antonov 225 Mrija, byla to 
nejen pro milovníky letadel senzace. Desítky lidí se přišly podívat. Osmdesát čtyři metry dlouhé letadlo, to 

se prostě musí vidět! Možná by se leckdo z obdivovatelů obřího Antonova divil, že před nějakými osmdesáti lety 
tu létaly stroje, vedle kterých by Mrija vypadala jako nedochůdče. Jaké? Přece Zepellinovy vzducholodě.

pelin rozšířila svou vzducholodní 
flotilu o  loď LZ-17 Sachsen. Sto 
padesát osm metrů dlouhé plavi-
dlo mělo svou základnu v  Dráž-
ďanech, odkud vyráželo na  cesty, 
při kterých přelétala i  přes české 
území. V  listopadu 1913 při letu 
z dnešní polské Legnice do saských 
Drážďan tato loď dokonce přistála 

v Novém Boru. Stalo se tak 9. lis-
topadu na přání sklářský podnika-
telů z Novoborska, kteří tak chtěli 
udělat svým výrobkům reklamu. 
Akce se chystala dlouho a několik 
termínů muselo být kvůli špatné-
mu počasí zrušeno. Ostatně ani 
9. listopadu nebylo zrovna pěkně. 
V  Novém Boru loď přesto jak-
sepatří přivítali. Nechali vyrobit 
speciální poštovní razítka a kdosi 
složil oslavnou báseň na vzducho-
loď v  místním německém nářečí, 
kterou si zájemci mohli za  deset 
halířů zakoupit vytištěnou na pa-
mětním listě. Vzducholoď Sachsen 
tehdy kromě cestujících vezla také 
poštovní zásilky. Přistání LZ-17 
Sachsen v  Novém Boru je proto 
považováno za první aerofilatelis-
tickou akci na našem území. 

Světoběžnice a špiónka
V  roce 1928 představila spo-

lečnost DELAG dosud největší 
a  také nejluxusnější 236 metrů 

dlouhou vzducholoď LZ-127 Graf 
Zeppelin. Za dvanáct let své služ-
by nalétala 1 690 000 km a při 590 
plavbách přepravila 34 000 cestu-
jících. Proslula především transa-
tlantickými lety, absolvovala také 
cestu kolem světa nebo výzkum-
nou plavbu do Arktidy. Několikrát 
přelétla i nad naším regionem. Po-
prvé to bylo asi v roce 1928, když 
se vracela z Anglie přes Hamburg 
a Berlín do svého domovského pří-
stavu ve Friedrichshafenu. V roce 
1930 přeletěl Graf Zeppelin naši 
zemi po  trase Liberec – Praha – 
Plzeň. Podle všeho měla tato plav-
ba špionážní charakter. Zajímaly 
ji jednak vojenské manévry v  zá-
padních Čechách a  pak také pl-
zeňská Škodovka, která se ale před 
vzducholodí preventivně zahalila 
do hustého dýmu z komínů. Podle 
dobových pohlednic přeletěl Graf 
Zeppelin nad naším územím ještě 
v roce 1933, tehdy byl pozorován 
v oblasti Teplic a Cínovce. 

Poslední a největší 
V  polovině třicátých let to vy-

padalo, že budoucnost vzdušné 
osobní dopravy se bez vzducho-
lodí neobejde. Jenže tragická ha-
várie vzducholodi Hindenburg 
v  americkém Lakehurstu v  roce 
1937, při které zahynulo 36 lidí, 
slibný rozvoj utnula. Létat se ale 
nepřestalo hned. Rok po  zkáze 
Hinderburgu přišel DELAG s úpl-
ně stejnou lodí, pojmenovanou 
Graf Zeppelin II. Měřila stejných 
dosud nepřekonaných 245 metrů. 
To znamená, že byla dlouhá jako 
Titanic a  jen o  něco kratší než 
Eiffleova věž. Nad severem Čech 
tento vzdušný gigant přeletěl hned 
několikrát. Poprvé to bylo 2. pro-
since 1938 v rámci plavby nazvané 
Sudetenlandfaht, tedy Sudetská 
plavba. Konala se u  příležitosti 
připojení Sudet ke  Třetí říši. Loď 
odstartovala ve  Frankfurtu a  po-LZ-17 Sachsen v Novém Boru  Foto: SokA Česká Lípa

Soudobá vzducholoď Zeppelin NT přistává ve Friedrichshafenu 
Foto: P. Vorlíček

Lehcí obři nad severem



11

Vyhlídkový let vzducholodí je fantastický zážitek. Jen peněženka trochu pláče.
Foto P. Vorlíček 

kračovala přes Cheb, Teplice, Ústí 
nad Labem, Liberec, Jablonec nad 
Nisou, Mikulášovice, Litoměřice, 
Nový Bor a odtud přes Německo, 
Karlovy Vary zpátky do Frankfur-
tu. Plavba se konala pod záštitou 
říšského ministerstva propagan-
dy v  souvislosti s  nadcházejícími 
doplňovacími volbami do  říšské-
ho sněmu. Z  paluby vzducholodi 

Graf Zeppelin II nad ústeckou Větruší, jak ji zachytil Ústečan Bohumil Krejčí.
Foto: archiv P. Vorlíček

zněla reprodukovaná hudba a nad 
městy byly shazovány letáčky 
s nápisem „Dein JA dem Führer!“ 
(Tvé ANO vůdci!) a padáčky s há-
kovými kříži. V  Liberci, hlavním 
městě sudetské župy, byli příletu 
zeppelinu na  přeplněném ná-
městí přítomni také Adolf Hitler 
a  Herman Göring. Podruhé pro-

létal Graf Zeppelin II nad seve-
rem Čech 16. a 17. července 1939 
v  rámci plavby nazvané „Gör-
litzfahrt“. Vzducholoď letěla nad 
Chomutovem, Ústím nad Labem 
a Doksy. V roce 1940 byl vzducho-
lodní program říšským minister-
stvem letectví ukončen a plavidla 
byla sešrotována. Na  konci 20. 
století byla konstrukce vzducholo-

dí Zeppelin opět obnovena. Dnes 
jsou v hangárech ve Fridrichshafe-
nu u Bodamského jezera vzducho-
lodi tři. Slouží zejména k  vyhlíd-
kovým letům, ale také je využívají 
vědci zkoumající ovzduší, pomá-
haly v jižní Africe hledat naleziště 
diamantů, nebo je používá policie 
při hlídání akcí s masovou účastí.

Martin Podsedník. 

3x o lyžování
Na prahu lyžařské nové sezóny máme tři otázky pro Martina 

Podsedníka, majitele teplické sportovní prodejny jedné z  nej-
větších v kraji a zaměřené z velké části na běžecké a  sjezdové 
lyžování. 

Co sám lyžař může udělat pro bezpečné lyžování na sjezdov-
kách?

„Na to se můžeme podívat z mnoha pohledů. Při vlastním lyžo-
vání existují různá „desatera“ pro chování na sjezdovkách. To je jis-
tě hodně důležité znát. Ale o  Vaší bezpečnosti rozhodujete již při 
nákupu lyží a lyžařského vybavení. Za hodně důležité považuji mít 
správně padnoucí ochrannou přilbu a profesionálně seřízené vázá-
ní. Při dnešním, „šrumci“ na sjezdovkách doporučuji také páteřák, 
který chrání vaše záda. Důležitá je správná délka a typ lyží, správná 
velikost boty, ale i vhodné oblečení chránící před chladem, ochrana 
očí brýlemi, správná délka lyžařských holí - to vše bych považoval 
z hlediska bezpečného lyžování za stěžejní.“ 

Koupit nebo vypůjčit?
„Tak to je taky důležité rozhodnutí. Myslím, jedete-li na lyže týden 

na dovolenou a k tomu dvakrát až třikrát na víkend, pak se Vám vy-
platí si lyže vypůjčit. V půjčovnách, alespoň v té naší, máme lyže spl-
ňující všechna kriteria a pravidelně servisované. Přestože půjčovné 
je v českých půjčovnách většinou výrazně výhodnější než v zahra-
ničních lyžařských střediscích, tak lyžujete-li hodně, pak se vyplatí 
pořídit si vlastní lyže, které by se ale každý rok měly svěřit k pro-
fesionálnímu servisu.“ 

Bezpečnost dětského lyžování?
„Myslím, že ta doba, kdy se zejména lyže a boty donekonečna pře-

dávaly z dítěte na dítě, téměř bez ohledu zda je přiměřená velikost 
boty a délka lyže, je už za námi. Ale jede-li dítě jen na lyžák a je před-
poklad, že lyžování nepropadne - pozor v tom se můžete u dětí také 
lehce zmýlit, tak pak je dobré využít právě služeb profesionálních 
půjčoven, kde je dnes k mání i lyžařská výbava pro děti. Já osobně 
na bezpečné vybavení pro lyžování u dítěte, dbám víc než u sebe - 
a  jak to v našem obchodě sleduji nejsem ani zdaleka sám a to rád 
vidím.“

Masarykova 30
(naproti budovy České policie
Teplice - Trnovany
Tel. 417 562 103
www.regalbike.cz
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Na prostranství před teplickou poliklinikou 
už slouží pacientům nové parkoviště

„Revitalizace prostranství před 
budovou A  – poliklinika, Krajská 
zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, 
o. z.,“ je název investiční akce, která 
byla dokončena v Teplicích. Její rea-
lizace přinesla především 
zlepšení možností pro 
parkování díky vzniku 
nových stání. Slavnostní 
otevření revitalizovaného 
prostranství před polikli-
nikou teplické nemocnice 
proběhlo za  účasti zástupců vedení 
Krajské zdravotní, a. s., statutární-
ho města Teplice a  médií ve  středu 
7. prosince 2016.

Investiční akce v  celkové ceně 
9.784.824,- Kč včetně DPH byla 
plně hrazena z  prostředků Ústec-
kého kraje a  z  daru statutárního 
města Teplice, které akci podpořilo 
na základě rozhodnutí zastupitelstva 
ze dne 16. září 2016 účelovou inves-
tiční dotací ve  výši 4.000.000,- Kč. 
Realizace veřejné zakázky probíha-
la více než čtyři měsíce - staveniš-
tě bylo předáno 20. 7. 2106, stavba 
byla dokončena 28. 11. 2016, tedy 
za 19 týdnů. 

„Stavba před poliklinikou byla 

zaměřena především na  parkování, 
protože díky ní vzniklo 85 nových 
kolmých stání a  obnoveno bylo 36 
šikmých stání v  ulici U  nemocni-
ce. Výrazně se zlepšil vzhled celého 

prostranství. S  představi-
teli města se ještě sejdeme, 
abychom společně řešili 
blokování parkoviště maji-
teli automobilů z přilehlé-
ho sídliště,“ řekl Ing.  Jiří 
Novák, předseda předsta-

venstva Krajské zdravotní, a. s. 
„Lidé bydlící v  okolí nemocnice 

mají nedostatek parkovacích míst 
a  věděli jsme, že popsaná situace 
nastane. Je několik možností, jaký 
režim nastavit – jednou z nich jsou 
automaty. Každopádně je parkoviš-
tě velkým přínosem, a  to nejenom 
zvýšením počtu míst, ale také zlep-
šením přístupu do  polikliniky. Jde 
tedy o  další kout města, který je 
hezčí, než býval předtím,“ zdůraznil 
Jaroslav Kubera, primátor statutár-
ního města Teplice a senátor.

„Jsme připraveni pokračovat 
v  dynamickém rozvoji investic 
v  rámci Krajské zdravotní. Již pro-
bíhá výběrové řízení na  zhotovitele 

stavby čtyř nových operačních sálů 
v  teplické nemocnici s  propojením 
do budovy F. Celá akce by měla stát 
180 milionů Kč bez DPH,“ připo-
mněl nejbližší významnou plánova-
nou investici Ing. Jiří Novák.

Generální ředitel Krajské zdra-
votní, a. s., Ing.  Petr Fiala pak shr-
nul v připravené prezentaci průběh 
a  výsledky revitalizace prostranství 
před poliklinikou a  přiblížil v  ní 
i další investiční záměry připravova-
né k realizaci, zejména pak vybudo-
vání nových operačních sálů a  níz-
koprahového urgentního příjmu 
v teplické nemocnici.

Součástí projektu „Revitalizace 
prostranství před budovou A – po-
liklinika, Krajská zdravotní, a. s. 
– Nemocnice Teplice, o. z.,“ bylo 
i vybudování nové kanalizace včetně 
retenční nádrže a  odlučovače rop-
ných látek. Dále bylo vybudováno 

nové veřejné osvětlení včetně elek-
trických rozvodů a realizována byla 
také celková revitalizace zelených 
ploch. Krom vyřešení dopravní si-
tuace je hlavním dosaženým výsled-
kem zásadní zvýšení počtu parkova-
cích míst pro pacienty a návštěvníky 
polikliniky, potažmo nemocnice, 
a také došlo k narovnání zvykového 
práva parkování v zákazu zastavení 
či nedodržování zákazu vjezdu. Vý-
sledkem úprav je i  celkové zkultur-
nění prostředí odpovídající součas-
né době.

Souběžně s  uvedenou investiční 
akcí proběhla rekonstrukce vstu-
pu do  budovy teplické nemocnice 
za  cenu 757.843,- Kč a  označení 
včetně Nemocniční lékárny Krajské 
zdravotní a  zdravotnických potřeb 
z  vlastních provozních prostředků 
Krajské zdravotní, a. s.

Celkový pohled na staveniště ze střechy nemocnice 20. září.

Statutární
město Teplice

Prostranství před poliklinikou před zahájením revitalizačních prací…                 …a po dokončení.

Část dokončeného parkoviště s ulicí U nemocnice.
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TEPLICE
DŮM KULTURY

Mírové nám. 2950, tel.: 417 515 940
14. prosince v 15.30 hodin
 PRAMÍNEK - NESEM VÁM NOVINY,
 POSLOUCHEJTE!
14. prosince v 19.00 hodin
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
15. prosince v 19.00 hodin
 VÁNOČNÍ KONCERT 
 KONZERVATOŘE TEPLICE
16. prosince v 19.00 hodin
 MARANATHA GOSPEL CHOIR
 Jedinečný předvánoční koncert.
17. prosince v 16.00 hodin
 SVÁTEČNÍ ČAS 
 V HUDBĚ STARÝCH MISTRŮ
 Osvědčená trojice mladých muzikantů.
18. prosince v 16.00 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele na Zámeckém nám. 
 Adventní koncerty 2016
 AUDITE SILETE: ŠTĚDRÝ VEČER NASTAL
19. prosince v 19.00 hodin
 OLYMPIC
 Vánoční koncert legendy českého rocku.
21. prosince v 17.30 hodin
 VÁNOČNÍ KONCERT 
 HUDEBNÍHO SOUBORU ARKADIE
22. prosince v 19.00 hodin
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
 1. abonentní koncert cyklu C.
 VÁNOČNÍ KONCERT

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

12. prosince v 19.00 hodin
 SMOLÍKOVI A JEJICH PODIVUHODNÉ
 DOBRODRUŽSTVÍ
 Skvělá komedie s písničkami.
13. prosince v 19.00 hodin
 FEŠÁCI
 Tradiční vánoční saloon Fešáků s hostem.
18. prosince v 10.30 hodin
 Divadelní soubor Domu kultury Olympie
 PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
30. prosince v 19.30 hodin
 NĚKDO TO RÁD…
 Atraktivní taneční muzikál. 
22. ledna v 10.30 hodin
 Divadlo Minaret
 SVĚT HRAČEK
 Současná pohádka o hračkách.
23. ledna v 19.00 hodin
 ZAČÍNÁME KONČIT
 V hlavní dvojroli B. Hrzánová.
30. ledna v 18.00 hodin
 Cirk La Putyka
 PLAY

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

12.-13. prosince ve 20.00 hodin
 NOČNÍ ZVÍŘATA
 Drama / Thriller. USA – titulky.
13. prosince v 15.00 hodin
 ANTHROPOID
  Historický / Thriller / Válečný.
14. prosince ve 20.00 hodin
 NAŠE POSLEDNÍ TANGO
 Dokumentární. Argentina, Německo.
15. prosince v 17.30 hodin
16. a 18. prosince v 17.30 a 20.00 hodin
19.-21. prosince v 17.30 hodin
 ROGUE ONE: STAR WARS STORY
  Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi. USA.
15. prosince ve 20.00 hodin
 ADELE
 KONCERT Z ROYAL ALBERT HALL
17.-18. prosince ve 13.30 hodin
 POJAR DĚTEM
 Pásmo je složeno z animovaných filmů.
17. prosince v 15.30 hodin
18. prosince v 10.00 a 15.30 hodin
 LICHOŽROUTI
 Animovaný / Rodinný. Česko.

19.-20. prosince ve 20.00 hodin
 INKARNACE
 Thriller / Horor. USA.
20. prosince v 15.00 hodin
 TEORIE TYGRA
 Komedie / Drama. Česko.
17. prosince v 18.00 hodin
 THEATRUM MUNDI
 Vídeňská státní opera, Rakousko.
21. prosince ve 20.00 hodin
 CESTA DO FANTAZIE
   Animovaný / Dobrodružný / Fantasy
22.-23. a 25.-28. prosince v 17.30 hodin
 MANŽEL NA HODINU
 Česko.
22.-23. a 25.-28. prosince ve 20.00 hodin
 COLLATERAL BEAUTY: 
 DRUHÁ ŠANCE
 Drama. USA.
23. a 25.-26. prosince v 10.00 hodin
 TROLLOVÉ
  Animovaný, dobrodružný, fantasy, rodinný.
23. a 25.-28. prosince ve 13.30 hodin
 ANDĚL PÁNĚ 2
  Vánoční pohádka.
22.-23. a 25.-26. prosince v 15.30 hodin
27.-28. prosince v 10.00 a 15.30 hodin
 ZPÍVEJ
 Animovaný / Muzikál / Komedie / Rodinný.
27. prosince ve 20.00 hodin
 SMRT VE TMĚ
 USA.
28. prosince ve 20.00 hodin
 BRATŘÍČEK KAREL
 Karel Kryl polskýma očima. Dokumentární. 
29.-30. prosince v 10.00 a 13.30 hodin
31. prosince v 10.00 hodin
 LICHOŽROUTI
 Animovaný / Rodinný.
29.-30. prosince a 1. ledna v 15.30 hodin
 POHÁDKY PRO EMU
 Český romantický příběh.
29.-30. prosince a 1. ledna v 17.30 hodin
 ASSASSIN’S CREED
  Akční / Dobrodružný / Sci-Fi.
29.-30. prosince a 1. ledna ve 20.00 hodin
 V PASTI
 Mrazivý thriller. Francie.
13. ledna ve 20.00 hodin
 RAMMSTEIN - IN AMERICA
 JEDEN DEN - 100 KIN V ČR
 Koncert z Madison Square Garden.

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

VÝSTAVY
III. VÝSTAVNÍ MÍSTNOST: do 8. 1. 2017
 PROSTOR STĚNY
  Autorská výstava skleněných obrazů a ryté-

ho skla Lady Semecké
JÍZDÁRNA: do 1. 1. 2017
 90 LET
 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TEPLICE
10., 17. a 18. 12. - 10-17 hodin
 PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ
11. 12. - 13-17 hodin 
 FLERová adventní neděle
I. a II. VÝSTAVNÍ MÍSTNOST: 2. 12. - 8. 1. 2017
 25. VÁNOCE V ARKADII 
  Výstava dokumentuje zručnost dětí a  do-

spělých se zdravotním znevýhodněním. 
EXPONÁT MĚSÍCE PROSINCE
 Foyer teplického zámku / vstup volný
 RYTÉ SKLO Z MUZEJNÍCH SBÍREK
 Lázeňské skleničky.
ROMÁNSKÁ EXPOZICE 
 PO STOPÁCH ZANIKLÉHO KLÁŠTERA 
  Expozice pozůstatků ženského benediktin-

ského kláštera v Teplicích.

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM:

PLANETÁRIUM: 
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI !!
14. prosince v 19.00 hodin
 PROSINCOVOU OBLOHOU

18. prosince ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
18. prosince v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + SLUNCE A ČLOVĚK
21. prosince v 19.00 hodin
 PROSINCOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
25. prosince ve 14.00 hodin
 Pohádka KŘIŠŤÁLOVÉ SESTRY
25. prosince v 19.00 hodin 
 PROSINCOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
28. prosince v 19.00 hodin 
 MYTHOLOGIE ZIMNÍ OBLOHY

HVĚZDÁRNA:
OTEVŘENA KAŽDÝ ČTVRTEK, PÁTEK A SOBOTU 
O SOBOTÁCH 24. 12. a 31. 12. BUDE ZAVŘENO 
DENNÍ POZOROVÁNÍ: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: 18:00, 19:00

CAFÉ NOBEL:
  Další setkání se zajímavým tématem a zají-

mavou osobností vědy se uskuteční na tep-
lické hvězdárně na Písečném vrchu ve čtvr-
tek 15. 12. 2016 od 18.00. Přednášet přijede 
pan Mgr. Petr Jan Juračka, Ph.D. a téma zní 
Příroda před objektivem aneb od mikrosko-
pu k dronům.

MĚSTSKÉ DIVADLO
13. prosince v 19.00 hodin 
 VÁNOČNÍ TOUR 2016 
 JANEK LEDECKÝ & NOSTICOVO KVARTETO 

DIGITÁLNÍ KINO
16. prosince v 17.30 hodin
 ROGUE ONE: STAR WARS STORY
 USA / Sci-fi / Akční / Dobrodružný / Fantasy.
16. prosince ve 20.00 hodin
 POHÁDKY PRO EMU 

 ČR / Romantická / Komedie / České znění.
16. prosince ve 22.00 hodin
 INKARNACE 
 USA / Horor / České titulky.
17. prosince v 17.30 hodin
 ROGUE ONE: STAR WARS STORY
 USA / Sci-fi / Akční / Dobrodružný / Fantasy.
17. prosince ve 20.00 hodin
 INFERNO
 USA / Mysteriózní / Thriller / České titulky.
18. prosince v 15.00 hodin
 TROLLOVÉ
 USA / Animovaný / Český dabing.
27. prosince v 15.00 hodin
 ANDĚL PÁNĚ 2
 ČR / Pohádka / Rodinný / České znění.
27. prosince v 17.30 hodin
 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 
 ČR / Komedie / České znění.
27. prosince ve 20.00 hodin
 UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY 
 USA / Thriller / České titulky.
28. prosince v 15.00 hodin
 ZPÍVEJ
 USA / Animovaný / Rodinný / Český dabing.
28. prosince v 17.30 hodin
 MANŽEL NA HODINU
 ČR / Komedie / České znění.
28. prosince ve 20.00 hodin
 ROGUE ONE: STAR WARS STORY
 USA / Sci-fi / Akční / Dobrodružný / Fantasy.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
1. prosince 2016 – 2. ledna 2017 
 GRAFICKOU CESTOU
  Prodejní výstava studentů U3V při UJEP 

v Ústí nad Labem.

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
11. a 18. prosince v 16.00 hodin
 ADVENTNÍ KONCERT 
 V KOSTELE 2016

BÍLINA

Mnoho dárků
a také předmětů

pro vánoční výzdobu koupíte
v Papírnictví U divadla

 

Náš tip
na vánoční dárek pro školáka:
nová aktovka na záda

– máme pestrou nabídku
a s výběrem Vám rádi poradíme

 

Najdete nás přímo naproti vchodu do teplického divadla

Papírnictví U divadla
bude od 1. ledna 2017 na nové adrese:

Teplice, Krupská ulice č. 10
(bývalá prodejna HUDY-sport)

V tomto papírnictví koupíte také originální teplický stolní kalendář 
s dobovými fotografiemi a doprovodným textem.
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KULTURNÍ CENTRUM
13. prosince v 19.00 hodin - kino Lípa
 PETR KOLÁŘ - JEDNOU NEBE ZAVOLÁ 
15. prosince v 17.30 hodin - kino Lípa
 VÁNOČNÍ SHOW 
  Vánoční pořad pro děti.
17. prosince v 9.00 hodin - zastávka Teplická ul. 
 ZÁJEZD DO VÁNOČNÍCH DRÁŽĎAN
17. prosince v 18.00 hodin - Dům kultury
 SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK
18. prosince v 16.00 hodin - Valdštejnský sál
 ADVENTNÍ KONCERT NA ZÁMKU
20. prosince v 17.00 hodin - Dům kultury
 TANEČNÍ PODVEČER S PICHLOVANKOU 
24. prosince v 22.00 hodin - kostel Zv. P. Marie 
 OSLAVA VÁNOC S DIVADLEM M
  Biblický příběh o narození Ježíška s českými 

koledami a živým Betlémem.
Každou adventní neděli v 17.00 hodin
věž kostela Církve československé husitské
 ADVENTNÍ TROUBENÍ
  Troubení slavnostních fanfár a  vánočních 

koled z věže kostela.
1.- 31. prosince v provozní době kina Lípa 
 VÝSTAVA VÁNOČNÍCH STROMKŮ 
 DUCHCOVSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL 

KINO 
14. prosince v 19.00 hodin 
 SANTA JE POŘÁD ÚCHYL
 Komedie / USA. 
16. prosince v 19.00 hodin
 ROGUE ONE: STAR WARS STORY
 Akční / Dobrodružný / USA.
18. prosince v 19.00 hodin 
 ROGUE ONE: STAR WARS STORY
 Akční / Dobrodružný / USA.
20. prosince v 19.00 hodin
 INKARNACE 
 Thriller / Horor / USA.
21. prosince v 19.00 hodin 
 PAŘBA O VÁNOCÍCH
 Komedie / USA. 
22. prosince v 19.00 hodin
 MANŽEL NA HODINU 
 Komedie / ČR. 
23. prosince v 17.00 hodin
 ANDĚL PÁNĚ 2
 Rodinná filmová pohádka / ČR. 
27. prosince v 17.00 hodin
 ZPÍVEJ 
 Animovaný / Komedie / USA. 
28. prosince v 19.00 hodin
 ROGUE ONE: STAR WARS STORY
 Akční / Dobrodružný / USA.
29. prosince v 10.00 hodin
 POHÁDKY PRO EMU 
 Romantický / ČR. 
29. prosince v 17.00 hodin
 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA 
 A KDE JE NAJÍT 
 Rodinný / Fantasy / USA.
30. prosince v 19.00 hodin
 ASSASSIN´S CREED 
 Akční / Dobrodružný / USA / Velká Británie.
31. prosince v 17.00 hodin
 SILVESTROVSKÝ GALAKONCERT
 BERLÍNSKÉ FILHARMONIE 

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
11. prosince v 15.00 hodin
 OBR DOBR
 Rodinný / Fantasy / USA. 
18. prosince v 15.00 hodin
 LICHOŽROUTI 
 Dobrodružný / ČR / SR / Chorvatsko. 

15. prosince od 16.30 hodin - kino Krupka
 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
  Vystoupení žáků pěvecké třídy P. Čížkové.
18. prosince od 16 hodin - DK Olympie
 VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ
 A PEDAGOGŮ
18. prosince od 15.00 hodin
restaurace Na Střelnici, Krupka - Bohosudov
kulturní dům Mlýn, Krupka - Unčín
 VÁNOČNÍ SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE
 Nedělní taneční zábava nejen pro seniory.
20. 12. od 17 hodin - MaxiClub Koloseum
 VÁNOČNÍ POSEZENÍ
 S BOHUMILEM KLEPLEM.
  Přijďte si poslechnout humorné sváteční 

vyprávění oblíbeného herce a  zatančit si 
se skupinou ALIBI.

24. prosince od 8.30 do 13 hodin
 VÁNOČNÍ JÍZDA LANOVKOU!
  Nabídneme Vám svařák, vyvezeme Vás 

na Komáří vížku a zase dolů.
28. a 29. 12. od 9 do 17 hodin - DK Krupka
 VÁNOCE S VLÁČKY
  Vystavujeme malé lokomotivy, vagónky 

i tramvaje a na velkém klubovém kolejišti 
si s námi můžete pouštět celý vlak!

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
OPERY A BALETU

Masarykova 3, Ústí nad Labem
12. prosince v 17.00 hodin
 VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ E. Randové
15. prosince v 19.00 hodin
 VÁNOČNÍ GALAKONCERT CENTROPOLU
16. prosince v 19.00 hodin
 VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S EDITH PIAF –
 RADKA FIŠARO VÁ
 zpívá nejznámější francouzské šansony
17. prosince v 15.00 hodin
 LOUSKÁČEK
 Balet.
18. prosince v 17.00 hodin
 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
20. prosince v 19.00 hodin
 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
 Balet.

22. prosince v 19.00 hodin
 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
26. prosince v 18.00 hodin
 SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ KONCERT 
 BENDOVA KOMORNÍHO
 ORCHESTRU A JEHO HOSTŮ
28. prosince v 17.00 hodin
 NOC NA KARLŠTEJNĚ
 Muzikál.
31. prosince v 15.00 hodin
 LIMONÁDOVÝ JOE aneb KOŇSKÁ OPERA
 Silvestrovské představení.

KULTURNÍ STŘEDISKO
Informace o programech na www.ksul.cz 

12. prosince ve 20.00 hodin - Národní dům
 MICHAL PAVLÍČEK A TRIO
  ve  složení Miloš Meier, Martin Ivan, Michal 

Nejtek.
13. prosince v 19.00 hodin - Dům kultury
 VÁNOČNÍ HVĚZDY 2016 V ÚSTÍ
 Výjimečný koncert s velkým orchestrem.
14. prosince ve 20.00 hodin - Národní dům
 GERALD CLARK BLUES BAND (JAR/CZ)
14. prosince ve 20.00 hodin - Dům kultury
 PARTIČKA
15. prosince ve 20.00 hodin - Národní dům
 NEŘEŽ - Adventní program
17. prosince v 19.30 hodin - Dům kultury
 26. VÁNOČNÍ KONCERT 

 THE BOOM BEATLES REVIVAL BAND 
 AND ORCHESTRA
 Host: IVAN HLAS TRIO.
17. prosince ve 20.00 hodin - Národní dům
 STOLETÁ DISKOTÉKA HAŠKA & DOSTÁLA
20. prosince v 19.30 hodin - Dům kultury
 VÁNOČNÍ SALON FEŠÁKŮ
22. prosince v 19.30 hodin - Dům kultury
 SPIRITUÁL KVINTET 
 a host DAGMAR PECKOVÁ
22. prosince ve 20.00 hodin - Dům kultury
 LUCIE BÍLÁ - BÍLÉ VÁNOCE 2016
11. ledna v 18.30 hodin - Dům kultury
 TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ - ROK 2017
 Zahájení tanečních kurzů pro dospělé.
15. ledna v 18.00 hodin - Dům kultury
 NOVOROČNÍ GALAKONCERT 
 POPULÁRNÍ HUDBY
  Vystoupí: Jiří Korn, Petra Janů, Monika Abso-

lonová, doprovází Orchestr Karla Vlacha.

DĚČÍN

MĚSTSKÉ DIVADLO
12. prosince v 19.00 hodin
 JAK JSEM SE ZTRATIL 
 ANEB MALÁ VÁNOČNÍ POVÍDKA
14. prosince v 19.00 hodin
 KAKADU
15. prosince v 19.00 hodin
 ŠKOLA ŽEN
16. prosince v 19.00 hodin
 PRO TEBE COKOLIV
18. prosince v 15.00 hodin
 POHÁDKY NA VÁNOCE
20. prosince v 19.00 hodin
 VÁNOČNÍ KONCERT
21. prosince v 19.00 hodin
 VÁNOČNÍ KONCERT
23. prosince v 19.00 hodin   
 VÁNOČNÍ KONCERT 2016
24. prosince v 15.00 hodin
 HUDBA LIDEM DOBRÉ VŮLE

Vážení zákazníci
a obchodní přátelé, 
děkujeme Vám
za spolupráci
v roce 2016, 
přejeme krásné Vánoce
a do nového roku
hodně zdraví, štěstí
a pracovních úspěchů.

T12

RONICA, s.r.o.
ul. Libušina 73/17

Teplice
tel./fax: 417 532 599

Radostné Vánoce  a do roku 2017
vše nejlepší přejí pracovníci
redakce měsíčníku 

ÚSTÍ NAD LABEM

DUCHCOV

DĚČÍNKRUPKA
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KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most 

POHÁDKY V KINĚ KNIHOVNA
17. prosince v 10.00 hodin
 VÁNOČNÍ PÁSMO POHÁDEK

PROMÍTÁNÍ PRO MAMINKY (TATÍNKY) 
S DĚTMI
13. prosince v 9.30 hodin - Kosmos Maxi
 TROLLOVÉ
  USA, animovaný / dobrodružný / rodinný / 

fantasy. 

PROMÍTÁNÍ nejen PRO SENIORY
20. prosince ve 14.00 hodin - Kosmos Maxi
 ANTHROPOID
 Velká Británie / Česko / Francie, historický.

PRÁZDNINOVÁ PROMÍTÁNÍ od 15 hodin
28. prosince 
 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
29. prosince
 ANDĚL PÁNĚ 2
30. prosince 
 ROGUE ONE: STAR WARS STORY 

VELKÝ SÁL MAXI
12.-14. prosince v 17.30 hodin
 UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY
 USA, akční horor.
12.-13. prosince ve 20.00 hodin
 MILUJ MĚ, JESTLI TO DOKÁŽEŠ 
 ČR, dokument.
14. prosince ve 20.00 hodin
 BBC SYPMHONY ORCHESTRA 
 - PRAŽSKÉ JARO 2016
 Záznam koncertu. 
15.-18. prosince v 17.30 hodin
17.-18. prosince v 15.00 hodin
19.-21. prosince ve 20.00 hodin
 ROGUE ONE: STAR WARS STORY
 USA, akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi.
15.-17. prosince ve 20.00 hodin
 INKARNACE
 USA, thriller / horor.
18. prosince ve 20.00 hodin
 ADELE – koncert z royal albert hall
 Živé koncertní vystoupení.
19.-21. prosince v 17.30 hodin
 AMERICKÁ IDYLA
 USA, drama.
22.-23. prosince v 17.30, 23. prosince v 15.00 h.
26.-27. prosince v 15.00 hodin
 ZPÍVEJ
  USA, anim. / muzikál / komedie / rodinný.
22.-23. prosince ve 20.00 hodin
26.-28. prosince v 17.30 hodin
 MANŽEL NA HODINU
 ČR, komedie.
26.-27. prosince ve 20.00 hodin
 UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY
 USA. akční horor.
28. prosince ve 20.00 hodin
 LEMMY FOREVER
 USA, dokument.
29.-30. prosince a 2.-4. ledna v 17.30 hodin
 PASAŽÉŘI 
 USA, sci-fi / dobrodružný.
29.-30. prosince a 2.-4. ledna ve 20.00 hodin
 ASSASSIN’S CREED 
 USA, akční / dobrodružný / sci-fi. 
5.-8. ledna v 17.30 hodin
 LA LA LAND
  USA, drama / komedie / muzikál / romant.
5.-8. ledna ve 20.00 hodin
 VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 
 USA, akční / fantasy / mysteriózní / thriller.
13. ledna
 RAMMSTEIN IN AMERIKA 
 17.30 - DOKUMENT
 20.00 -  KONCERT Z MADISON SQUARE GAR-

DEN V NEW YORKU

SÁL MIDI
8.-14. prosince v 19.00 hodin
 ZAČÍT ZNOVU
15.-21. prosince v 19.00 hodin 
 SLADKÉ SNY

22.-23. prosince v 19.00 hodin
 SNOWDEN
26.-30. prosince v 19.00 hodin
 ČERVENÁ ŽELVA
2.-8. ledna v 19.00 hodin
 PUNK‘S NOT DEAD

MĚSTSKÉ DIVADLO
VELKÁ SCÉNA
14. prosince v 19.00 hodin
 STARCI NA CHMELU
16. prosince v 19.30 hodin
 CHARLEYOVA TETA
18. prosince v 17.00 hodin
 VÁNOČNÍ KONCERT KORÁLKU
19. prosince v 19.00 hodin
 STAROČESKÉ VÁNOCE 
 V MOSTECKÉM DIVADLE
 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY
21. prosince v 19.00 hodin
 CHARLEYOVA TETA
22. prosince v 19.00 hodin
 TAJEMSTVÍ ČASU 
27. prosince v 19.00 hodin
 STARCI NA CHMELU
28. prosince v 18.00 hodin
 HRÁTKY S ČERTEM 
29. prosince v 17.00 hodin
 PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU 
 NA ČELE 
31. prosince v 18.00 hodin
 SLUHA DVOU PÁNŮ 

MALÁ SCÉNA
20. prosince v 19.00 hodin
 SOUBORNÉ DÍLO 
 WILLIAMA SHAKESPEARA
31. prosince  v 18.00 hodin
 III. DIVADELNÍ SILVESTR

VÝSTAVA VE FOYERU 
do 31. prosince 2016
 Album skupiny 
 „GRAFICKOU CESTOU“ – OBRAZY

DIVADLO ROZMANITOSTÍ 
17. prosince  v 10.00 hodin
 VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
31. prosince v 10.00 hodin
 KOCOUR V BOTÁCH
31. prosinec v 16.00 hodin
 SILVESTROVSKÁ MAŠKARÁDA 
 S „NEDLOUBEJ SE V NOSE“

KINO SVĚT
12. prosince
17.00 PŘÍCHOZÍ
 drama, mysteriózní / USA / 2016 
19.00 UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY
 akční, horor / USA / 2016
13. prosince
17.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA 
 A KDE JE NAJÍT
  dobrodružný, rodinný, fantasy / Velká 

Británie, USA / 2016
19.00 DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
  komedie, romantický / Velká Británie, 

Francie, Irsko / USA / 2016
14. prosince
17.00 ANDĚL PÁNĚ 2
  pohádka, komedie, rodinný / Česko
19.00 NOČNÍ ZVÍŘATA
 drama, thriller / USA / 2016 
15. prosince
17.00 ROGUE ONE: STAR WARS STORY 
 akční, dobrodružný, sci-fi / USA / 2016  
18.00 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU  
 komedie / Česko / 2016
20.00 INKARNACE
 thriller, horor / USA / 2016
16. prosince
17.00 ODVÁŽNÁ VAIANA: 
 LEGENDA O KONCI SVĚTA   
  animovaný, akční, dobrodružný / USA
18.00 ROGUE ONE: STAR WARS STORY 

20.00 ROGUE ONE: STAR WARS STORY
17. prosince
15.00 TROLLOVÉ
  animovaný, dobrodružný, rodinný, fan-

tasy / USA / 2016
19.00 ROGUE ONE: STAR WARS STORY
18. prosince
15.00 ODVÁŽNÁ VAIANA: 
 LEGENDA O KONCI SVĚTA
17.00 SANTA JE POŘÁD ÚCHYL
 komedie / USA / 2016 
18.00 ROGUE ONE: STAR WARS STORY
19.30 ROGUE ONE: STAR WARS STORY
19. prosince
17.00  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA 
 A KDE JE NAJÍT
19.00 INKARNACE
20. prosince
17.00 DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
  komedie, romantický / Velká Británie, 

Francie, Irsko / USA / 2016
19.00 PŘÍCHOZÍ
 drama, mysteriózní / USA / 2016
21. prosince
17.00 ROGUE ONE: STAR WARS STORY
18.00 INKARNACE
20.00 POHÁDKY PRO EMU
 romantický, komedie / Česko / 2016
22. prosince
17.00 INKARNACE
18.00 ČERVENÁ ŽELVA
  animovaný, fantasy / Francie, Japonsko,
20.00 PAŘBA O VÁNOCÍCH
 komedie / USA / 2016
23. prosince
15.00 ANDĚL PÁNĚ 2
17.00 COLLATERAL BEAUTY: 
 DRUHÁ ŠANCE
 drama / USA / 2016
19.00 MANŽEL NA HODINU
 komedie / Česko / 2016 
25. prosince
15.00 ZPÍVEJ
  animovaný, muzikál, komedie / USA
17.00 MANŽEL NA HODINU
19.00 ADELE: ŽIVĚ Z ROYAL ALBERT HALL
 záznam koncertu / Velká Británie / 2011
26. prosince
15.00 ZPÍVEJ
17.00 MANŽEL NA HODINU 
19.00 COLLATERAL BEAUTY: 
 DRUHÁ ŠANCE
27. prosince
15.00 ZPÍVEJ 
17.00 NOČNÍ ZVÍŘATA
18.00 MANŽEL NA HODINU
20.00 COLLATERAL BEAUTY: 
 DRUHÁ ŠANCE
28. prosince
15.00 ZPÍVEJ
17.00 UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY
19.00  FOREVER LEMMY 
 hudení / USA / 2016 
29. prosince
15.00 ODVÁŽNÁ VAIANA: 
 LEGENDA O KONCI SVĚTA
17.00 V PASTI
 drama, thriller / Francie, Kanada / 2016 
19.00 ASSASSIN’S CREED
  akční, dobrodružný / USA,Velká Británie 

/ 2016 
30. prosince
15.00 TROLLOVÉ
17.00 PASAŽÉŘI
 sci-fi, dobrodružný / USA / 2016 
19.00 ASSASSIN’S CREED
31. prosince
11.00 ZPÍVEJ
15.00 FANTASTICKÁ ZVÍŘATA 
 A KDE JE NAJÍT
17.00 ASSASSIN’S CREED
18.00 PASAŽÉŘI
1. ledna
15.00 TROLLOVÉ
17.00 COLLATERAL BEAUTY: 
 DRUHÁ ŠANCE
18.00 ASSASSIN’S CREED
20.00 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

MOST

CHOMUTOV



Vážení luštitelé, také v posledním vydání tohoto roku jsme vybrali tři z vás, co správ-
ně odpověděli a vyhrávají poukázku na dort od Cukrářství Mocca Plus Teplice. Cuk-
rářství Mocca má za cíl zachování tradiční české cukrářské výroby a v jejich několika 
teplických cukrárnách se můžete přesvědčit, že tomu tak opravdu je. Šťastnými výherci 
poukázek jsou: M. Hlinovská, Ústí n. L.; A. Dvořáková, Teplice a K. Novák, Bílina. 

Nyní máme sponzora úplně nového. Je jím Sportcentrum Trnovany, středně velký 
rodinný podnik, který zahájil svou činnost v  roce 2008 a  jehož cílem je vybudovat 
kvalitní a cenově dostupný sportovní areál pro širokou veřejnost. Nyní se zde kromě 
čtyř badmintonových kurtů nachází také víceúčelová hala na  veškeré sálové sporty, 

hala na  stolní tenis a  sportbar se zastřešenou terasou a  pódiem. Takže se tu kromě 
sportu můžete i občerstvit, posedět nebo uspořádat firemní akci, turnaj či sportovní 
den. Samozřejmostí je internetové připojení a zapůjčení sportovní potřeb. Otevřeno je 
denně od 10 do 22 hodin, po domluvě i jinak. Sportcentrum Trnovany najdete v ulici 
Emilie Dvořákové 1630, Teplice, recepce: 739 203 158. Tři vylosovaní luštitelé se mů-
žou těšit na poukázky na volný vstup na badminton. Na správně odpovědi se těšíme 
do 23. ledna 2017, své odpovědi označte Luštíme se Sportcentrem Trnovany a posílejte 
na adresu Regio, U Císařských lázní 7, Teplice nebo mesicnik@iregio.cz, u svých od-
povědí vždy uvádějte adresu a telefon.

Vážení čtenáři, milí luštitelé, naposledy jsme pro vás v tomto roce připravili pro chvíle odpočinku a zábavy vámi oblíbenou křížovku. Náš redakční kolektiv měsíčníku Regio vám děkuje za celo-
roční přízeň, ještě jednou gratuluje všem výhercům kteří měli letos štěstí při losování, a přeje vám krásné a klidné Vánoce plné pohody, lásky, blízkosti rodiny a přátel, a také spoustu krásných chvil 
strávených s (tajenka 1,2,3,4,5)

Luštíme se Sportcentrem Trnovany

Tajenka z listopadového čísla: Listopadové tipy na individuální či rodinný na výlet začneme v Ústí nad Labem, kde probíhá v městském muzeu až do ledna 2017 výstava s názvem Počítačový dávnověk. 
Z mnoha hudebních listopadových koncertů nabízíme za všechny např. kapely: Slza či Citron v Děčíně, Čechomor v Litvínově nebo Recitál Michala Horáčka a jeho hostů v Litoměřicích. Ten kdo nejen 
rád hudbu poslouchá, ale také si chce pořádně zatančit, nenechá si jistě ujít The One festival. Již třetí ročník této megaparty pořádá sportovní hala Pod Lipou v Roudnici nad Labem. Abychom nezapo-
mněli i na malé děti, ... pokud to ještě venku není na koulovačku, vezměte je na stálou výstavu s názvem Pohádkový svět, která je instalována na zámku Červený Hrádek u Jirkova, jistě budou nadšené.
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Nabídka veškerého jezdeckého 
sor timentu pro koně a jezdce

Jezdecké a chovatelské
potřeby Teplice
ANDREA ZUNOVÁ

Krmivo pro výkrm králíků - 10 kg - od 130,- Kč • Krmivo pro nosnice - 10 kg - od 130,- Kč
Eminent - kvalitní české krmivo pro psy a kočky - 15 kg od 729,- Kč

Pražská 156
415 01 Teplice - Prosetice

tel: 608 111 210
tel: 608 947 210 - prodejna

info@jezdecke-potreby-teplice.cz
www.jezdecke-potreby-teplice.cz

S tímto
inzerátemsleva na nákup10%

Nevztahuje se nakrmivo

T1292029
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POTŘEBY PRO DOMÁCNOST, NÁBYTEK, HRAČKY-KOČÁRKY, ODĚVY, HOBBY 19

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

www.vyhodnereality.cz

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM kombinovaný sporák Mora s el. troubou a plyn. 
sporákem za 450,- Kč a kuchyňský el. bojler s baterií za 450,- 
Kč. Tel.: 606 815 350. (12101)
• PRODÁM kombinovaný sporák Mora, 4 hořáky na  zem-
ní plyn či PB + el. troubu, 400,- Kč, Hrob u  Teplic. Tel.: 
606 815 350. (12102)
• PRODÁM el. stolní troubu se 3 plotýnkami, možno péct, 
grilovat, vařit, 900,- Kč. Tel.: 723 367 685. (12103)
• PRODÁM chladničku ve vynikajícím stavu, 1 000,- Kč, zá-
novní pračku Ariston ( GO) za 1 500,- Kč a 2 roky starou TV 
Samsung za 3 000,- Kč. Tel.: 602 181 692. (12104)
• PRODÁM žehl. prkno v  dobrém stavu, 200,- Kč. Tel.: 
728 949 777. (12105)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM konf. stolek borovice, masiv, 500,- Kč, 
70x50x120 cm. Tel.: 774 267 287. (12201)
• KOUPÍM starší dřevěnou vysokou jídelní židličku pro dítě. 
Tel.: 603 834 619. (12202)
• PRODÁM kuchyňskou linku 180 cm., není nová, vypadá 
moc dobře. PC 18 000,- Kč. Dodatečně v ceně je dřez, baterie, 
závěsná lišta. Nyní 5 900,- Kč Foto pošlu na emailem. Ihned 
k vyzvednutí . Tel.: 777 128 100. (12203)
• PRODÁM starý skleník z  roku 1920 ve  stylu Art Deco či 
Kubismus. V  dobrém stavu, hnědé leštěné dřevo, mosazné 
otvírání. Mohu poslat fotky na  email. Cenu dohodou. Tel.: 
721 771 991. (12204)
• DARUJI obývací stěnu, šatní skříň, válendu, peřiňák. Tel.: 
776 034 483. (12205)
• PRODÁM větší servír. stolek, proskl., 3 patra, prostřední vy-
souvací, nový, 900,- Kč. Tel.: 730 708 474 (TP). (12206)
• DARUJI za odvoz dětskou dřev. postel s roštem, vhodná pro 
dítě 2 - 10 let a  prodám bílé panelák. dveře se sklem, 2 ks 
L a 1 ks P, použív. 1 rok, cena 250,- Kč/ks. Tel.: 608 553 107. 
(12207)
• PRODÁM 2 šatní skříně + pološatník, měkké dřevo, zhot. 
zakázka z  r. 1955, sv. lak, 1  400,- Kč, nelze rozebrat, nutno 
vidět, spěchá. Tel.: 472 742 221. (12208)
• SHÁNÍM velké křeslo vhodné k odpočinku seniora po ope-

raci srdce, pouze čisté, levné, nabídněte, cena rozhoduje. Tel.: 
472 742 221. (12209)
• PRODÁM sedací soupravu 3+2 kombinace se dřevem 
za odvoz. Email: rybova.libuse@seznam.cz (12210)

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• PRODÁM krabici hraček pro nejmenší (chrastítka, do ruky, 
plyšáky apod.), 280,- Kč. Tel.: 605 864 376. (12301)
• PRODÁM dřevěné kostky s obrázky i bez. Krabička je mír-
ně poškozená, ale kostky jsou v pořádku. Cena 95,- Kč. Foto 
emailem. Tel.: 604 236 028. (12302)
• PRODÁM šest panenek v  dobrém stavu po  dospělé dceři. 
Za  100,- Kč/ks. Nejlépe všechny najednou. Email: 44Jann@
seznam.cz. (12303)
• PRODÁM autosedačku FERRARI 15-36 kg, do  12 let, 
do  všech typů aut, evropská homologace ECE R44/04. Hla-
vová opěrka je výškově nastavitelná. Nová se zárukou. Origi-
nální produkt Ferrari, 1 550,- Kč. Tel.: 608 036 466. (12304)
• PRODÁM dětskou ohrádku na sáňky - univerzální, materiál 
dřevo+plast (ohne se podle tvaru sáněk), cena 100,- Kč. Tel.: 
606 479 093 (TP). (12305)

4 - ODĚVY

• PRODÁM dětské oblečení od 3-10 měsíců, prádlo, oteplené 
zimní, bundička s  kapucí, vše perf. stav, sportovní styl. Tel.: 
737 127 852. (12401)
• PRODÁM boty (kozačky, sněhule, kotníkové, tenisky, bač-
kůrky), vel. 25 - 31. Tel.: 777 890 114. (12402)
• PRODÁM nové neonošené spol. šaty ze Salonu Moravec, 

vel. 38, krásné, dlouhé, černé, šifon, satén, PC 7 500,- Kč, nyní 
2 400,- Kč. Nevh. dárek. Tel.: 602 641 864. (12403)
• PO  dvojčátkách miminkách nabízím hezké moderní oble-
čení od  narození do  6 měsíců. Balík věcí obsahuje: košilky, 
kalhoty, body, kabátky, kombinézy, čepičky, vše dvojmo. Tel.: 
776 134 971. (12404)
• PRODÁM několik párů různých botiček a bačkůrek po jed-
nom dítěti (klučičí) cca od  1 roku do  5 let. Zn: velmi levně! 
Ozvěte se, pošleme foto a podrobné informace mailem. Spě-
chá. Kostomlaty pod Milešovkou, tel.: 724 817 336. (12405)
• UMBRO prodám černozelenou, novou teplákovou soupra-
vu, vel. XXL, na rukávech 3 diamanty, PC 2 tis., nyní 1 500,- Kč. 
Tel.: 775 109 598. (12406)

8 - HOBBY

• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel.: 
722 150 816. (12811)

• VAŠE videokazety všech typů převedu na  DVD, USB, HDD. 
Levně, rychle. Tel.: 603 904397, stačí prozvonit, volám zpět. 
UL a TP dovoz zdarma. (12801)
• PŘEPÍŠI vaše videozázn. ze všech exist. formátů na  DVD. 
Přepisy na studiových zaříz., možnost střihu, potisku DVD atd. 
Tel.: 725 065 344. (12802)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy, malov. orig., též kopie, tisky, 
aj. staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 733 511 224. 
(12803)
• VYKUPUJI za  hotové porcelán, sošky, hodiny, nábytek, 
odznaky, známky, knihy, rádia, harmoniky, obrazy, váhy, sklo. 
Tel.: 775 691 189. (12804)
• BANKOVKY (v perfektním stavu) a mince (od antiky po sou-
časnost) odkoupím hotově za katalogové ceny. Není problém 
uhradit vaše cestovné. Platné katalogy automaticky předklá-
dám k nahlédnutí. Tel.: 602 741 507. (12815)

• šrouby, matice,
 podložky, nýty

•  velký sortiment
 nerezového materiálu

• hmoždinky, kotvy,
 vruty

• elektrické
 a ruční
 nářadí

T1220016

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

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

T1292028

•  
•  
•

HOTOVOST
NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

 AŽ  70.000 KÈ
STAÈÍ

AVOLATZ
T1292008

DELIKATESY
Z RUSKA

VEDLE VZP
28. října 855/25, Teplice

• slanečci • kaviár
• pelmeně • sladkosti
• vodka • rozkládací BÁBUŠKY
• a další bohatý výběr T1220003

OPRAVY OBUVI 
SYNEK

Opravujeme obuv,
tašky a batohy

Havlíčkova 694, Teplice - Trnovany

T1220032

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

HRAČKY-KOČÁRKY

ODĚVY

HOBBY



HOBBY, AUTO-MOTO, SEZNÁMENÍ20

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

• VYSOCE zaplatím mince - zlaté, stříbrné a  z  obec. kovu, 
medaile, plakety, řády, vyznamenání. Děkuji za nabídky, sbě-
ratel. Tel.: 603 230673. (12805)
• VYKUPUJI staré knihy, časop., obálky, bankovky, známky, 
mapy, odznaky, medaile, šavle, bajonety, rádia, fotoap., da-
lekohl. aj. Tel.: 737 397 806. (12806)
• KOUPÍM porcelán Royal Dux, sošky, zvířata, vázy, malé 
i velké, celé sbírky, pozůstalost, platím hotově, přijedu. Tel.: 
731 490 278. (12807)
• ODKOUPÍM věci z pozůstalosti: mince, odznaky, sklo, por-
celán, obrazy, staré knihy a časopisy a další věci, i drobnější. 
Z  bytu, chalupy či garáže. Děkuji za  nabídky, rád se přijedu 
podívat. Tel.: 721 771 991. (12808)
• PRODÁM čisté známky ČSR I  1918 - 39, ČSR II čtyřbloky 

košických známek, rohové 1945-49, VK 2, 3, 4, letecké L16, 
4. L20 - 24, VK2-4. Tel.: 723 467 644. (12809)
• KOUPÍM funkční kratiknot (nůžky k zastřižení knotu u pet-
rolejek). Děkuji, SMS 737 148 291. (12810)
• 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. (12812)
• PRODÁM pianino A. Förster polopancéřové, hnědý lesk, cca 
14 500,- Kč. Tel.: 731 788 093. (12813)
• PRODÁM snowboard Burner vč. vázání, v. 125 cm, bílý pod-
klad + nápisy v barvě černé, modré, červené. Cena: 2 000,- 
Kč. Tel.: 775 141 463. (12814)
• PRODÁM lyžařskou helmu zn. Hudora, vel. M (52-54 cm), 
šedostříbrná. Cena 200,- Kč. Tel.: 775 141 463. (12816)
• PRODÁM běž. lyž. boty Rossignol, vel. 43 za 500,- Kč, nové, 
dále běžky Atomic 190 cm + 2 hole za 500,- Kč a sjezd. lyž. 
boty vel. 43, nové. Tel.: 602 181 692. (12817)
• PRODÁM vyšívané dečky i s krajkou, dále starší kanc. potře-
by. Tel.: 607 281 366. (12818)
• PRODÁM sběrateli expozimetr HORVEX H60. Expozimetr 
v perfektním stavu (nepoužívaný). V orig. krabičce, ve které 
se prodával a s německým manuálem, cena 1 500,- Kč. Tel.: 
723 154 423. (12819)
• PRODÁM známky Československo 1918-1939, 1945-1992, 

ČR a SR 1993-1996, tuzem. zápalk. nálepky 1918-1988, do-
hoda. Tel.: 775 533 066. (12820)
• NABÍZÍM brašnu turistickou na  řídítka kola s  mapníkem 
(pro uložení mapy, fotoaparátu, peněženky atd. + tachometr 
(nepoužitý) levně prodám, protože mám vše 2x. Vhodný dá-
rek k vánocům. Email: plocekv@seznam.cz. (12821)
• KOUPÍM motocykl JAWA/ČZ, CROSS, MOPED, VELOREX aj. 
nekompletní nebo jen ND, velký TP, doklady, dále harmoni-
ku Heligonku, flašinet , vojenskou vzduchovku, soc. hračky, 
autíčka na ovládání na bovden. Nářadí kovadlinu, kleště, ko-
vářskou probíjecí desku, signovačku, malý soustruh aj. Stačí 
SMS 603 335 591. Nabídněte cokoliv, ozvu se hned. (12822)
• KOUPÍM staré filmové plakáty. Velikosti A3, A1, “nudle 
a další…. Děkuji. Email: emok.es@seznam.cz. (12823)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM zimní pneu 13, 14, 15, 16“. Tel.: 737  927  915. 
(12901)
• PRODÁM 4 nové disky na Renault Megan (1/2 letní sezony 
jeté) s letním obutím na dojetí za 1 500,- Kč nebo dohodou. 
Teplice, blízko Výsluní. Tel.: 728 152 201. (12902)
• PRODÁM zimní pneu, 4 ks, 165/65-R14“, komplet s  dis-
ky plech, rozteč otv. 74/74, 6,5 mm hl., 1  500,- Kč. Tel.: 
774 525 695. (12903)
• PRODÁM 4 zimní pneumatiky 165/70 R 13 s  plechovými 
disky pro Škoda Felicia, Favorit atd., s  původním účtem, 
najeto asi 2  000 km, všechny za  1  200,- Kč v  Mostě. Tel.: 
721 819 050. (12904)
• PRODÁM 3 sady pneu 155x13 na Fiat Punto, letní Firesto-
ne, alu disky, nové pevn. šrouby, zimní, plech. disky, zdarma 
přidám novou pumpu a přední kotouče, cena dohodou, levně. 
Tel.: 777 859 039. (12905)
• PRODÁM zánovní kryty kol, poklice RIF, orig. na Š Yeti, Octa-
via, 7Jx16, cena 900,- Kč. Tel.: 724 619 533. (12906)
• PRODÁM přívěs, malá kola, vhodný na  stavbu, zahradu, 
muzikanty. Nová STK, 4 000,- Kč. Tel.: 723 466 140 (12907)

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• KOUPÍM originál poklice Ford na  plechová kola 14“. Co 
nejméně poškozené a  pouze 4 stejné kusy. Nabídněte. Tel.: 
705 234 669. (121001)

• KOUPÍM motocykl JAWA, ČZ, s  TP nebo bez TP, pojízdné 
nebo jen vrak, v  jakémkoliv stavu. Prosím nabídněte, cenu 
respektuji, jsem sběratel. Rychlé a  seriózní jednání. Děkuji 
za nabídky. Tel.: 728 479 649. (121002)

18 - SEZNÁMENÍ

• HLEDÁM životní pohodu s příjemnou nekuřačkou kolem 65 
let, která má ráda přírodu, zahradu, výlety, zvířata a nechce 
být už déle sama. Jsem 67letý nekuřák z Ústecka, který má 
vše a přece je to málo. Tel.: 606 907 784. (121801)

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

T1263021

SLEVY
AŽ 15%

T126022

Silniční a odtahová služba

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

E-mail: info@nedocars.cz
Tel.: 603 220 174T1285006

Ústí nad Labem, Tovární ul. 983/25

AUTOLAKOVNA 

VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

Například:
12V44Ah za  990,- Kč
12V55Ah za 1290,- Kč
12V74Ah za 1890,- Kč

Záruka 24 měsíců.
Sleva 5% při odevzdání staré baterie.
Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice

Tel. 417 534 504, 775 621 628

T1290041

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

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

NIC NENÍ ZTRACENO, ANI, POKUD JSTE JIŽ V REGISTRU.
ZCELA NOVÝ A VÝHODNĚJŠÍ PROVIDENT.

VOLEJTE 722 788 376 T1283004

AUTO-MOTO PRODEJ

AUTO-MOTO KOUPĚ

SEZNÁMENÍ
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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

T1285002

• SMUTNÁ a osamělá baculka 38 let hledá človíčka, který jí 
vrátí úsměv na tvář a se kterým bude svět opět krásný. Mám 
ráda zvířata a přírodu. Existuješ? Tel.: 737 732 053. (121802)
• HLEDÁM subm. protějšek, odpověď SMS, stručná charak-
teristika nutná. V soukr. SM život, jinak jsem turista, kliďas, 
regen. masér. Tel.: 773 169 915. (121803)
• TEPLIČÁK 68/166/87 hledá nezad. partnerku do  68 
let, spol. Vánoce. Možná i  zdr. potíže nebo invalid. Tel.: 
739 313 308. (121804)
• JSEM Ála, 50 let, Most a hledám vážné seznámení, baculka. 
Tel.: 739 364 724. (121805)
• 60LETÁ žena hledá kamaráda s  autem na  výlety. Tel.: 
605 573 025 (TP a okolíú (121806)
• HLEDÁM ženu nekuřačku do 44 let z TP a okolí pro příjemný 
život ve  dvou. Muž 44/177/73 kg, mám rád sport, kulturu, 
přírodu. Tel.: 720 126 730. (121807)
• HLEDÁM kamarádku asi 75 let, pohyblivou na popovídání, 
divadlo, menší procházky. chodím všude sama a  je mi moc 
smutno, jsem diabetik. Na Vánoce bych uvítala přítelkyni, jen 
slušnou. Tel.: 737 653 064. (121808)
• CHTĚLA bych se seznámit s paní kolem 80 let k procházkám 
v parku a popovídání, jen TP. Tel.: 731 278 094. (121809)

• PRODÁM nové knihy: Filip 1759 - 1918, Papírové peníze 
od  Marie Terezie po  Karla I. (900,- Kč), Kronika křesťanství 
(500,- Kč), Grant Námořní bitvy, 300 let válčení na  moři 
(300,- Kč). Tel.: 721 777 132. (122203)
• PRODÁM dám. trek. kolo, málo jeté, Leader Fox, 1 800,- Kč. 
Tel.: 776 742 701. (122204)
• ZAČÍNAJÍCÍ amatérská popová kapela z Teplic hledá zpě-
vačku nebo hráčku na  klávesový nástroj. Email: alterivo@
seznam.cz. (122205)
• VYPOMŮŽU s úklidem, žehlením a podobně. Email: cecho-
va.em@seznam.cz. (122206)
• PRODÁM peřovou deku prošitou do  kostek, nepoužitou, 
rozměry 190x120 cm, v modrém sypku, za 400,- Kč a tu sa-
mou mírně použitou za  300,- Kč. Tel.: 774  128  040, email: 
mms2013@seznam.cz. (122207)
• HLEDÁM paní na pravidelný úklid domu. Odměna 180,- Kč/
hod. Tel.: 602 665 880. (122208)
• PRODÁM masáž. přístroj nohou Hyundai FM605P, 3 masáž. 

progr., vest. top. těleso, jako nový, 2x použitý, v pův. balení 
s návodem, záruka do 2. 3. 17 vč. okamž. výměny, nyní 500,- 
Kč. Tel.: 728 497 320. (122211)
• PRODÁM telef. karty šanon a  balíček. Tel.: 728  130  293. 
(122209)
• PRODÁM zvlhčovač vzduchu ultrazvuk., téměř nový, 400,- 
Kč. Tel.: 728 214 119 (TP). (122210)
• PRODÁM běžec. lyže 190 cm, boty 42, brusle + boty 
42, sklád. kočárek za  2  000,- Kč, el. topení, žehličku. Tel.: 
604 752 751. (122212)

• PRODÁM větší množství sušených hub, pravý hřib i směska. 
Tel.: 792 511 128. (122213)
• PRODÁM starý a  starší nábytek, sedačku s  úl. prostorem 
i bez, velký dílenský svěrák, křesla, ušák, skříňky atd. Levně. 
Tel.: 702 534 315 (TP). (122214)
• PRODÁM plast. okna, starý a starší nábytek, velký dílenský 
svěrák, levně. Tel.: 702 534 315 (TP). (122215)
• PRODÁM duchovní knihy zaměření křesťanské, i  ty, co již 
nevycházejí velmi staré (K. Weinfuter, Kornig- kř.mystika) až 
po nové od T. Halíka, i knihy s východním zaměřením, stro-
jopisy svázané. Seznam zašlu mailem z  janousjo@tiscali.cz 
(osobní odběr). (122216)
• PRODÁM tlakoměr Tensoval. Dvě manžety na měření, malá 
a  velká. Nevhodný dárek. PC 2  290,- Kč, nyní 1  890,- Kč + 
doklad o zaplacení. Tel.: 777 043 109. (122217)
• PRODÁM pokojové dveře, 2/3 prosklené, vč. klik a zámků. 
Cena ks 100,- Kč. P, 70 cm, 3 ks, L 70 cm, 2 ks, P 80 cm- 1 ks. 
Tel.: 736 437 130. (122218)

T1220027

Z důvodu rozpuštění kapely výhodně 
prodám tenorový roh B, normované 

díly, šrouby, jehly, elektrickou svářečku, 
lokalita Lommatzsch bei Meißen,

k dispozici od 12.12.2016,
tel. : +49 3524151018“

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ

horolezeckou technikou,
štěpkování větví, frézování pařezů

Tel.: 608 360 681

T1
29
00
17

21 - ZVÍŘECTVO

• PRODÁM kulatou klec na  menšího papouška, 54x37 cm. 
Cena 200,- Kč. Tel.: 722  743  726, email: orijin@email.cz. 
(122101)
• PRODÁM ovce a jehňata, možné i jatečně opracované. Cena 
2 000,- Kč za kus. Email: adampavelm@seznam.cz. (122102)
• DARUJI 4 morčata (3 holky, 1 kluk), i  samost., barevná, 
krátkosrstá. Spěchá to, majitelka umřela. Tel.: 737  732  053. 
(122103)
• PRODÁM mladou bleděmodrou andulku a mláďata kaka-
riki - straky, vhodné i k ochočení. Tel.: 607 919 142, ne SMS. 
(122104)

22 – RŮZNÉ

• AMATÉRSKÁ kapela „penzistů“ z  Teplicka hrající taneční 
hudbu 60.- 80tých let přijme nabídku zahrát na Vaší akci. Tel.: 
777 233 084. (122200)
• PRODÁM Infrasaunu SAMOA, PC 23 000,- Kč za 16 000,- Kč 
a chodící stroj Wayflex PC 10 000,- Kč za 6 000,- Kč. Vše téměř 
nové nepoužívané- ze zdrav.důvodů. Dohoda možná. Tel.: 
603 175 283. (122201)
• PRODÁM 2 m velký fíkus Benjamin.Cena 500,- Kč.Tel.: 
720 293 779. (122202)

ZVÍŘECTVO

RŮZNÉ
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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

11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM 3+1, Trnovany pod Lunou, 1. p., nízký nájem, 255 
tis. Kč. Tel.: 603 818 995. (121101)
• PRODÁM DB 4+1 (resp. 3+1), Teplice, Přítkovská, pod Lu-
nou, 79 m2, 4. p., standard, lze jednoduše upravit na  3+1, 
plast. okna, velká lodžie, pěkný výhled, nájem 4500,-Kč/
měs, BD Trnovany, cena 399tis. Kč + přepis. Tel.: 776 228 913. 
(121102)
• PRODÁM DB 2+0, TP, Sochorova, 4. p., pův. stav, nízký 
nájem, 390 tis., příp. výměna za  3+1 s  doplatkem, stejná 
lokalita. Tel.: 608 300 887. (121103)
• PRODÁM nebo pronajmu garsonku, 21 m2, TP - Řetenice, 
Bratislavská ul., 102 000,- Kč. Tel.: 732 157 900. (121104)
• PRODÁM DB 1+1 v Trnovanech, velmi nízký nájem, v pů-
vodním stavu, cena 200 tis. Kč. Email: fboy@seznam.cz. 
(121105)

• PRODÁM v domě v Teplicích, v ulici U soudu nebytové pro-
story 2 místnosti s kk, WC a koupelnou. Možno i jako byt. Dům 
je vedle okresního soudu, 10 min. pěšky do  centra. Vhodný 
k přestavbě na kanceláře (advokátní, notář ap.). Velmi tichý, 
čistý dům. Hledáme vhodné zájemce pro dlouhodobý proná-
jem. Další informace včetně prohlídky na telefonních číslech 
723 008 890 nebo 604 922 887. (121106)

12 - BYTY - KOUPĚ

• VYKOUPÍME váš dům nebo byt. Hledáme makléře na naší 
realitky, výhodné podmínky, zavolejte, vysvětlíme, zaškolí-
me, grátis. RK Tetis, Školní 686/24, Teplice. Tel.: 777 013 130. 
(121201)
• KOUPÍM ihned byt v TP nebo UL, velikost ani vlastnictví 
nerozhoduje, žádné zprostředkování, platím hotově, rychlé 
a seriózní jednání. Tel.: 776 228 913. (121202)
• KOUPÍM malý byt v  OV, bez ústředního topení. Tel.: 
776 615 477. (121203)
• KOUPÍM byt 1+1 nebo 2+kk v  Teplicích a  okolí. Platba 
v hotovosti. Tel.: 705 286 945. (121204)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• NABÍZÍM dlouhodobý pronájem menšího, staršího RD 3+1 
v Košťanech, velmi klidná část obce = sídliště SAB, v soused-
ství dětského hřiště. Tel.: 602 233 038. (121301)
• PRONAJMU malý byt v  TP, ul. Přítkovská 1650, kousek 
od Kauflandu a OBI, MHD u domu. Panel. dům, 6. p. s výta-
hem, bez balkonu. Plov. podlaha, standardní stav. Dlouho-
době, zaměstnaným slušným solventním lidem, max pro 1-2 
os., menšiny, RK nevolat. Měs. 4 800,- Kč + el. (500) + povo-
lení BD (600). Ihned volný, kauce. Tel.: 774 951 095. (121302)
• PRONAJMU byt 2+kk, TP, naproti škole Edisonova. Byt 

po kompl. rekonstrukci: pl. podlahy, dlažba, plast.okna, kou-
pelna, linka, část. zařízen. Slunný, komfortní ve 2NP. Jen pro 
vážné zájemce, dlouhodobě. Cena vč. energií 8 tis.+vratná 
kauce. Tel.: 733 168 059. (121303)
• PRONAJMU 2 byty 2 + 1 v  domě U  soudu 3 v  Teplicích 
(hned vedle soudu). Jeden k  okamžitému pronájmu, druhý 
v  1/17. Prohlídka obou je možná po  telefonické dohodě 
na telefonním čísle 604 922 887 okamžitě. Hledáme zájemce 
se zájmem o klidné bydlení v čistém domě prakticky v centru 
města. Email: plocekv@seznam.cz. (121304)
• NABÍZÍM ubytování – Luxusní pronájem, luxusní cena - 
PRONAJMU - v 1 p. RD v Teplicích poslední zařízený pokoj se 
samostatným WC, koupelna, kuch. kout, TV, kabelová televi-

ze, Wifi připojení, varná konev MV trouba, el. vařič, el. trouba, 
lednice. Nájemné včetně energií 3 700,-Kč (bez kauce, pouze 
předem nájemné na 2 měsíce – dohoda). Tel: 732 334 841. 
(121305)
• HLEDÁME pronájem v Teplicích, menší byt tak do 6 000,- 
Kč/měs., prosím nabídněte. Email: romanploch@gmail.com. 
(121306)
• PRONAJMU slunný byt 1+1, koupelna, WC po renkonstr., 
bezbariérové, nájem 4 400,- Kč + plyn a elek. K dispozici 1. 1. 
17. Tel.: 777 554 922. (121307)
• PRODÁM DB (SBD Mír) 2+kk, 42 m2, ul.Trnovanská, 3. 
p.  Byt po  rekonstrukci, nová kuchyňská linka, podlahy. Byt 
se prodává veškerým zařízením, pračka, lednička, televize, 
letiště, sedačka,vše nové v záruce(doklady k dispozici), nízký 
nájem. Dohoda možná, RK nevolat, cena 470  000,- Kč. Tel.: 
732 700 123. (121308)
• NABÍZÍM pronájem bytu 1+kk v TP, Alejní ul., byt po  re-
konstr., nová koupelna, kuch. linka, moderní zaříz., požaduji 
2x kauci + nájem předem. Nájemné 6 000,- Kč + el. en. Tel.: 
604 266 176, RK nevolat. (121309)
• HLEDÁM pronájem co nejmenšího a  nejlevnějšího bytu 

a aby tam mohl být malý pes. Nízké patro, bez kauce, jen SMS, 
ozvu se, spěchá. Tel.: 737 732 053. (121310)
• PRONAJMU od 1. 1. 17 slunný byt 1+1 (bezbariérové WC 
a koupelna), jen vážný zájemce, nekuřák, nájem 4 400,- Kč + 
plyn a elektřina. Tel.: 777 554 922 (121311)
• PRONAJMU byt v Krupce - Bohosudov, Kollárova ul., spodní 
části, klidný dům, okolí plné luk a zeleně. Byt 3+1, nová kou-
pelna + kuch. linka.Volný od 1/17. Nájemné 5 500,- Kč/měs. 
bez energii. 3 kauce při podpisu smlouvy. Jen vážní zájemci. 
Tel.: 602 965 998. (121312)

14 - BYTY - VÝMĚNA

• VYMĚNÍM byt OV v  Karlových Varech 2+1+L za  byt OV, 
možno i menší v Teplicích. Tel.: 776 615 477. (121401)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• NABÍZÍM RD ke  komerč. využití, Teplice, Zemská, se za-
hradou a dvojgaráží, zast. plocha 120 m2, vytápění plynem, 
ohřev vody el. boilerem, 2 bytové jednotky + prostor na pro-
vozovnu, dům ve  výborném stavu, cena 2.25 mil. Kč. Tel.: 
776 228 913. (121501)
• PRODÁM garáž v TP - Řetenice, ul. K Vápence, vedle Sta-
vebniny Černý a NAO, řadová, na vlastním pozemku, bez el. 
V  bezvadném stavu, solidní zabezpečení, bezpečná zóna 
vedle obytného domu, 18 m2, beton. podlaha. Ihned volná. 

Prodej ubytovny
Bytové družstvo Trnovany, Masarykova 285, Teplice,
prodává svoji ubytovnu v Novoveské ulici č.p. 3105,

zastavěná plocha 680 m2, užitná plocha 1360 m2. 
K ubytovně dále patří pozemek (zahrada), p.č. 678/10

o výměře 4.582 m2 a dům správce č.p. 3194,
zastavěná plocha 114 m2.

Pozemek i dům správce jsou součástí prodeje.
Cena dohodou.

V případě zájmu obdržíte bližší informace
na provozovně družstva nebo na tel.č. 417 565 805.

T1285030

Nabízíme levné
stěhování

a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel: 604 844 179

T1290018

Pronajmu nově zrekonstruovaný 
perfektní velký byt 2+1 + velká hala 

u Zámecké zahrady. Nová koupelna, nová 
kuchyň, plastová okna, plovoucí podlaha.

Ihned volný, 2. patro.
Holý nájem 8 500,- Kč + kauce.

Tel.: 728 773 882 T1220034

PŘIVEZU - ODVEZU, AUTODOPRAVA, 
STĚHOVÁNÍ, VYKLÍZENÍ,

LIKVIDACE NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ
tel.: 720 417 446

www.stehovaniteplice.cz

T1290011

T123040

NABÍZÍME DLOUHODOBÝ PRONÁJEM
DENNÍ JÍDELNY - BAŠTA u PETRA
Jídelna v provozu od 
roku 1992 v Teplicích. 
Toho času denní 
prodej 300 obědů. 
Možnost předat za 
plného provozu, ale 
pouze osobě zaručující 
profesionalitu a další 
trvalý, dlouhodobý 
provoz.

Kontakt: tel. 603 471 119 / 417 570 308 (6-11 hod.)

T1292038

BYTY PRODEJ

BYTY KOUPĚ

BYTY PRONÁJEM

BYTY VÝMĚNA

NEMOVITOSTI PRODEJ
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Za co vám ručíme:
• Přátelský kolektiv •  5 týdnů dovolené
•  Příspěvek na penzijní a životní pojištění •  Dotované stravování
•  Věrnostní odměnu •  Roční bonusy
•  Stravenky ve výši 80 Kč •  Sick day
•  Odměna za docházku 1000 Kč/měsíc •  Firemní akce
•  Příjemné a moderní pracovní prostředí     a další zaměstnanecké výhody

Co od Vás potřebujeme:
•  ochota pracovat ve směnném provozu 
 (12hodinové směny)
•  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 telefonicky na 725 529 695

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

T1
29
20
05

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

T1290024

Jilemnická bouda 
Horní Mísečky

přijme

Kuchaře, pomoc. kuchaře,
pokojskou, servírku,

číšníka,
pomoc. sílu do kuchyně

Ubytování zajištěno 

Tel.: 605 260 473 
Email:

recepce@jilemnickábouda.cz

T1290026

Přijmeme švadlenu/šičku
pro jednosměnný provoz do dílny v Novosedlicích,

mzda 17 500,- Kč, nástup možný ihned. 
Podmínkou je praxe v šití na průmyslových strojích, 

samostatnost a preciznost.
Sháníme i švadleny pro externí spolupráci. 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mailu:
jozanek@jozanek.cz. T1292035

Přijmu VÝTAHÁŘE s praxí 
na servis výtahů - prohlídky, opravy

výpomoc - brigáda - spolupráce
Jedná se o přivýdělek. Věk nerozhoduje.

Tel.: 603 472 341 / 417 837 483

T123036

ZAMĚSTNÁNÍ

• HLEDÁM brigádu jako pečovatelka, praxi mám, jsem pečlivá a svědomitá. Děkuji za nabídky. Tel.: 723 659 372. (121901)
• HLEDÁM VPP jako strážný, vrátný, řidič sk. B, mimo st + ne, 33 led, ID 1. st. Tel.: 737 955 129 (TP a okolí). (121902)

POTŘEBUJETE
OPLOTIT POZEMEK?
v yužijte mimořádné slev y

PLOTOVÉ CENTRUM
U Vlečky 1, UL Předlice

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

T1220027

Zařídím znalecký posudek - ušetříte 800,- Kč. Daň z převodu 
bude hradit kupující (cca 1 500,- Kč). Nejsem RK, RK nevolat. 
Tel.: 774 951 095. (121502)
• PRODÁM zahrádku v  Krupce. Nachází se v  zahrádkářské 
kolonii na Výrovce. Chatka je v OV, pozemek patří státu. Tel.: 
737 838 090. (121503)
• NA prodej garáž v Teplicích Řetenice, ul. K Vápence - vedle 
Stavebniny Černý a NAO stavební firma. Řadová, na vlastním 
pozemku, bez elektřiny. V bezvadném stavu, solidní zabez-
pečení, bezpečná zóna vedle obytného domu se zahradou. 
Plocha 18 m2, betonová podlaha. Ihned volná. Cena 50 000,- 
Kč.Nejsem RK, ani mne prosím z RK nekontaktujte, děkuji. 
Tel.: 774 951 095

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM garáž v  Teplicích, nejlépe vnitroblok Liberecká-
-Americká-Moskevské nám. a okolí. Na ceně se určitě dohod-
neme! Cena okolo 100 000,- Kč. Co nejdříve! Email: musrafa@
centrum.cz. (121601)
• KOUPÍM pro umístění včelstev pole, louku či les - pacht 
nevadí. Tel.: 608 730 586. (121602)
• KOUPÍM garáž v  TP, Gagarinova nebo blízké okolí, cenu 
respektuji. Tel.: 723 946 292. (121603)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONAJMU nebyt. prostory na hl. Masarykově tř., Trnova-
ny. Tel.: 605 205 823. (121701)
• PRONAJMU garáž v Proboštově za Kovárnou, cena 600,- Kč/
měs. Tel.: 777 953 580. (121702)
• PRONAJMU garáž u sídliště Bílá cesta bez el. a vody. Dlou-
hodobě, 1 000,- Kč/měs. Inf. na tel. č.: 728 662 861. (121703)

• PRONAJMU garáž v TP za OBI od 20. 12. 16, 600,- Kč/měs. 
Tel.: 777 953 580. (121704)
• PRONAJMU velmi pěkné masážní a  kosmetické stu-
dio, které může sloužit i  jako kanceláře o  rozloze 110 m2 
v  1. p.  ve  Školní 632/7 v  Teplicích, třetí dům od  Benešova 
nám., naproti SčVK. Nájemné dle využití dohodou. Tel.: 
737 452 980. (121705)
• PRONAJMU garáž v ul. Čelakovského, střed města, za kni-
hovnou. Tel.: 606 284 114. (121706)
• PRONAJMU 2+kk, TP - Trnovany, nízký nájem s poplatky, 
7 000,- Kč. Tel.: 721 141 669. (121707)
• PRONAJMU zděnou garáž v  Duchcově za  700,- Kč/měs. 
Informace na tel.: 723 954 745. (121708)
• NABÍZÍME pronájem nebytového prostoru v  soukromém 
domě v Teplicích - cca 85 m2, (prodejna, provozovna, kance-
lář, vlastní etážové topení a hygienické zázemí). Nájemné dle 
dohody, bez RK. Informace na tel. č.: 603 113 346. (121709)
• PRONAJMU od  1. 2. 17 pěkný nebyt. prostor v TP, Školní 
7, 1. p., 110 m2 nedaleko Benešova nám. Prostor tvoří 5 
místností 2 WC a  předsíň. Možný pronájem iž dříve. Tel.: 
737 452 980 (121710)
• PRONAJMU garáž v Proboštově za Kovárnou, cena 600,- Kč/
měs. Tel.: 777 953 580. (121711)
• PRONAJMU dvougaráž ve  dvorním traktu, el. energie, 
1 500,- Kč/měs., Trnovany. Tel.: 777 062 758. (121712)

Pronájem hudební
klub 330 m2

 OC Jitřenka. Chomutov
tel.: 608 003 613 T1290012

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

tel.: 720 417 446
www.stehovaniteplice.cz

T1290011

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

T123044

D ti zdarma
+ SLEVY PRO DOSP LÉ 10 %

Slevy 21 %
POUZE PRO DOSP LÉ

www.blue-style.cz | 226 036 036
Výše uvedené nabídky jsou asov  omezeny a po et d tí zdarma je limitován. Doporu ujeme proto 

v asnou rezervaci. Více informací o všech t chto nabídkách naleznete na www.blue-style.cz

POZOR! PLATÍ JEN DO 15. 12.

Navštivte nás na naší pobo ce v eskobratrské 1 v centru Teplic.

nzerat Regio 95x129 FM 01.indd   1 29.11.2016   10:52:38

T1292007

NEMOVITOSTI KOUPĚ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM
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TEPLICE - OUTLET -50%
na ploše 2500 m2

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

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

e-shop

www.sobnabytek.cz

Tento měsíc doprava zdarma!

VÁ
Š 

 
ST

YL

KVALITNÍ

MASIV

ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY

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

T1190010

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 12, ročník 26 - Vyšlo 12. 12. 2016
info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206

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

• DARUJI za  odvoz troje panelákové dveře, 1x 80 cm L, 
2x70 cm L a P, barva bílá. Tel.: 773 980 610. (122219)
• KOUPÍM starou petrolejovou lampu od KOVO Věšín (nádraž-
ní), popř. i jiné. Tel.: 737 148 291. (122220)
• PRODÁM masážní el. stojací přístroj na formování celé po-
stavy a odstranění celulitidy. Cena 400,- Kč. Tel.: 602 842 766. 
(122221)
• NABÍZÍM novou vycházkovou kabelku, hnědou, moderní, 
100,- Kč. Tel.: 739 816 462. (122222)
• PRODÁM psací stroj Consul, 300,- Kč, kufřík. stroj elektr. 
Optima, 800,- Kč, super stav. Tel.: 732 958 728. (122223)
• PRODÁM 1 ks SIM karty Relax Mobil (spadá pod T-mobi-
le) za  cenu 150,- Kč. Karta je přednabitá kreditem 250,- Kč 
na  volání, psaní, internet. získáte tak 100,- KČ zdarma! Tel. 
číslo si vyberete sami při aktivaci na  stránkách relaxmobil.
cz . Žádné závazky, smlouvy apod. Po  provolání kreditu 
můžete SIM zahodit, nebo bez závazků volat za  1,90/min 
a SMS za 1,50 Kč. Karta je velikosti nanoSIM + jsou přiloženy 
adaptéry na microSIM a klasickou SIM velikost. Možno osobní 
předání Teplice, Most. Email:p.primus@seznam.cz. (122224)
• PRODÁM MacBook Air 13, zakoupený v  CZ v  1/1414 
v Electroworld, původní faktura k dispozici. Model 1,3 GHz In-

tel Core i5, 128 GB SSD, 4096MB RAM, USB 3.0, Thunderbolt. 
V  perfektním stavu, jako nový! Originální balení a  všechno 
příslušenství jako při koupi nového. PC 29tis, nyní 17 000,- Kč. 
Důvod prodeje je přechod na  vyšší a  výkonnější verzi. Dále 
prodám sluchátka Beats Studio 2.0, originál, žádný šmejd 
z tržnice! Zakoupeno 2015 v Mediamarkt Drážďany, původní 
faktura a záruční list, záruka ještě platná do 2/17. Kompletní 
s krabicí a veškerým příslušenstvím jako pří zakoupení. V per-
fektním stavu, jako nové! Koupil jsem si nové Beats wireless, 
proto prodávám tyto. Cena 4 500,- Kč.  Tel.: 774 951 095
• PRODÁM peřovou deku prošitou do  kostek, nepoužitou, 
rozměry 190x120 cm, v modrém sypku, za 400,- Kč a tu sa-
mou mírně použitou za  300,- Kč. Tel.: 774  128  040, email: 
mms2013@seznam.cz. (122207)

RŮZNÉ, SLUŽBY

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

T126023

www.elsen.cz


